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شنیده ایم و همواره آرزوی داشتن فرزندی 
خال را داشته ایم اما آیا تا به حال اندیشیده ایم 

که می توانیم خالقیت را در وجود خود و 
ویت کنیم اگر بخواهیم تعریفی  فرزندمان ت

ساده و ملموس در مورد خالقیت بیان کنیم این 
است که مسائل روزمره و همیشگی را از زاویه 

لو شرای  جدیدی بنگریم و سعی در تغییر م
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 رو برای 
اه وزن بدون 
اینکه رژیم بگیرید

انسان ها دوست دارند اندام الغری داشته باشند 
تا لباس ها در بدنشان برازنده تر دیده شود و در 
عین حال از سالمت بیشتری برخوردار باشند. 

یم های  افه وزن، ر اغلب به افراد دارای ا
سختی برای از دست دادن وزن در کمترین زمان 
ممکن پیشنهاد می شود، روشی که ممکن است 
رنا باشد و به نتیجه نرسد.  برای سالمتشان خ
تغییر رو تغذیه و شیوه زندگی یکی از راه های 

ر  عملی و مفید برای داشتن بدنی سالم به ن
می رسد... صفحه20
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ه دارند؟ راب
یکی از نگرانی هایی که این روزها برخی 
والدین با آن مواجه هستند، پایین آمدن 
سن بلو در فرزندان، خصوصا دختران 

نتیکی و  است. برخی متخصصان، عوامل 
بیماری های مختل را کنار شرای جغرافیایی 

محل زندگی، به عنوان عوامل بلو زودرس 
رح می کنند... صفحه26 م
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بدترین رژیم های الغری 2018

رژیم های 
ممنوعه

هشدار به عاشقان خالكوبي

روی خال هایتان 
خال نکوبید

دالیل خشم در نوجوانی 

چرا نوجوانان 
خشمگین اند؟

همیشه در آستانه روز جهانی غذا، توصیه های 
تغذیه ای مختلفی با شعارهای متفاوت به سراسر 

مردم جهان تاکید می شود. شاید بتوان گفت 
توصیه به حفظ تناسب اندام، یکی از مهم ترین 

توصیه های تغذیه ای برای حفظ سالمت عمومی 
بدن است. از مهم ترین راه ها برای حفظ تناسب 
اندام می توان به اصالح الگوی تغذیه ای اشاره 

کرد... صفحه25

خالکوبی بدن به تازگي مورد عالقه افراد قرار 
نگرفته، بلکه این پدیده که در سال 2002 میالدی 

باالترین کلمه جستجوشده بوده، حدود 6 هزار سال 
قدمت دارد. این اقدام سال های سال در خارج از 

کشور رواج داشته و به تازگی موج آن به کشور ما هم 
رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده، در کشورهایی 

مانند آمریکا، 20 هزار محل برای تاتو وجود دارد و 
این آمار روز به روز رشد می کند... صفحه30

نوجواني دوره خاصي از زندگي است. فرد 
بسیاري از موارد را براي نخستین بار تجربه 

مي کند و بیشتر اوقات هیجان زده است. گاهی 
این هیجان را به شکل هاي مختلفی مانند خشم 
و عصبانیت تجربه مي کند. رفتار نوجوان براي 

والدین هم تازگي دارد و واقعا در بسیاري از 
موارد مادر و پدرها نمي دانند چگونه مي توانند 

با آن برخورد کنند، کنار بیابند... صفحه12
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شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت2 سالمت در ايران
خبــر

بيش از يك ماه از وقوع سيل در مناطق مختلف كشور 
مى گذرد و به اعتقاد كارشناسان، مرحله نخست بحران 
فروكش كرده و وارد فاز دوم شده ايم. امروز به تدريج 
خرابى ها نمايان تر مى شوند و گروه هاى ارزياب در حال 
برآورد خسارات هستند. كم كم سيل زدگان در حال بازگشت 
به خانه و كاشانه خود هستند و مرحله ديگرى از سازندگى 
شروع شده است. دكتر احمد  محيط، روا ن پزشك در 
مصاحبه با «سالمت» مى گويد: «در لحظات اول حادثه 
آنچه اهميت دارد، كمك هايى براى مرگ و زندگى است؛ 
يعنى در درجه اول بايد به فكر زندگى انسان ها بود. بعد 
از عبور از روزهاى اول كمك رسانى و موضوع مرگ و 
زندگى، كم كم مشكالت ديگر، به خصوص مسائل روانى 
خود را نشان مى دهند.» خبرهايى كه از شهرهاى سيل زده 
شمالى كشور به گوش مى رسد نشان از بازگشت اوضاع 
عادى دارد اما شهرهاى جنوبى هنوز درگير سيالب ها 
هستند و امدادرسانى ها ادامه دارد. نكته اى كه بايد به آن 
توجه جدى شود ادامه امدادرسانى ها و توجه به نيازهاى 
فعلى مناطق است. براى آگاهى از وضعيت مناطق سيل زده 
و روند امدادرسانى ها سراغ محراب شريفى ، كارشناس 
حوزه امداد و نجات و زهرا رحيمى، مديرعامل جمعيت 

امام على (ع) رفته ايم.

نگرانى اصلى احتمال شيوع بيمارى هاست
شريفى  در تشريح نوع سيل جارى شده در مناطق مختلف 
كشور گفت: «به دليل بارش باران هاى شديد امسال شرايط 
ويژه اى داشت. البته نوع جارى شدن سيل و خسارات ناشى 
از آن در استان هاى شمالى كشور با استان هاى  خوزستان و 

لرستان قدرى متفاوت بود. براى مثال نوع سيل در استان 
لرستان متشكل از بارشى سنگين و روان آبى شديد با شيبى 
تند نوعى از سيل را به وجود آورده بود كه به نام «سيل 
برق آسا» معروف است و آسيب سنگينى  به جا گذاشت 
كه سيل دروازه قرآن شيراز هم از اين نوع بود اما در استان 
خوزستان نوع سيل عبارت بود از «سيل رودخانه اى». 
منطقه خوزستان پست و مسطح است و جنس خسارت 
و آسيب از نوع آب گرفتگى بود.» وى افزود: «نوع سيل 
شمال كشور هم تنوع داشت و در محل هاى مرتفع با 
شيب تند شاهد سيل برق آسا بوديم و در محل هاى ديگر 
سيل ساحلى جارى شد، به اين صورت كه ميزان آب 
رودخانه ها پيشروى كرده و به حاشيه رود و سواحل 

گسترش پيدا كرد.»
شريفى ادامه داد: «خوشبختانه مرحله اول بحران را پشت 
سر گذاشته ايم و در حال حاضر نگرانى اصلى در مناطق 
سيل زده احتمال شيوع بيمارى ها و مشكالت بهداشتى است. 
البته در زمان وقوع سيل با دو مشكل عمده روبرو هستيم؛ 
نخست مشكالت ناشى از سالمت منابع آب و ضرورت 
توجه ويژه به فراهم كردن آب سالم براى سيل زدگان است. 
خوشبختانه اين دقت در مناطق سيل زده مانند خوزستان 
به خوبى انجام مى شود و تيم هاى بهداشت محيط حضور 
فعال دارند و ما امروز شاهد هستيم هيچ بيمارى اى به صورت 
همه گيرى در اين مناطق شيوع پيدا نكرده كه اين موضوع 

مورد تاكيد سازمان جهانى بهداشت نيز است.»
وى توضيح داد: «مشكل ديگر كه در بلندمدت خود را نشان 
داد آسيب هاى ناشى از موجودات موذى مانند جوندگان 
و حشرات ناقل بيمارى هاست. البته براى اين منظور هم 

مراقبت هاى كافى در حال انجام بود و بايد اين روند ادامه 
داشته باشد.» كارشناس حوزه امداد و نجات در پاسخ 
به سوالى درمورد  دسترسى به امكانات بهداشتى مانند 
سرويس هاى بهداشتى و حمام گفت: «در خوزستان برخى 
روستاها در محاصره آب بودند اما دسترسى به محل هاى 
بهداشتى وجود داشت و در محل هايى كه اسكان داده شده 
بودند سرويس هاى بهداشتى و حمام فراهم شده بود اما 
همچنان مشكل وجود داشت. البته نبايد غافل شويم كه 
تأمين حمام و سرويس هاى بهداشتى در مناطق سيل زده 
اقدامى حياتى است و بايد در ادامه امدادرسانى ها مورد 
توجه جدى قرار گيرد.» وى درباره نياز اصلى مناطق سيل زده 
اظهار داشت: «در حال حاضر از مرحله فوريتى حادثه فاصله 
گرفته  و وارد فاز ريكاورى و بازسازى شده ايم بنابراين 
بايد سريع اقدامات مربوط به بازسازى منازل و راه هاى 
ارتباطى شروع شود. موضوع ديگرى كه در اين مرحله 
بايد مورد توجه جدى قرار گيرد توجه به سالمت روان 
آسيب ديدگان سيل است. از اين  رو، بايد با ارائه خدمات 

روان شناختى و مشاوره مواظب آسيب ديدگان باشيم. البته 
نبايد فراموش كنيم مردم با حمايت هاى روانى و كمك هاى 
نقدى و مادى خود به سيل زدگان توانستند نوعى از حمايت 
اجتماعى را به نمايش بگذارند. در يك نگاه كلى مى توان 
بهترين كمكى كه امروز مى توان به سيل زدگان كرد را دادن 

كمك هاى نقدى دانست.»

سيل زدگان فراموش نشوند
زهرا رحيمى، مديرعامل جمعيت امام على (ع) هم در 
پاسخ به اين سوال كه عمده نياز مناطق سيل زده چيست؟ 
گفت: «نيازها بر اساس مناطق مختلف متفاوت است. براى 
مثال در منطقه آق قال با توجه اينكه مدت زيادى از سيل 
مى گذرد، وضعيت به حالت سابق برنگشته و آب فروكش 
نكرده و نياز است وضعيت اسكان مشخص شود زيرا 
بايد به اين سوال جواب داده شود كه تا كى اين مردم در 
چادرها اسكان خواهند داشت زيرا بيشتر منازل اين منطقه 
بايد تخريب و براى اسكان موقت اين مناطق چاره اى 

انديشيده شود. در اين حالت است كه گروه هاى امدادى 
حاضر در اين مناطق مانند جمعيت امام على (ع) مى توانند 
با تمركز بيشترى اقدامات خود را انجام دهند.» وى افزود: 
«يكى ديگر از مشكالتى كه در اين مناطق وجود دارد اين 
است كه به دليل باال بودن سطح آب در اين مناطق امكان 
استفاده از سرويس هاى بهداشتى و حمام وجود ندارد و 
سيستم هاى صحرايى براى اين منظور الزم است بنابراين 
بعد از تأمين زيرساخت هاى الزم از قبيل اين مورد ما 

مى توانيم كنار مردم نيازمند مناطق باشيم.»
رحيمى ادامه داد: «يكى ديگر از مشكالت مناطق سيل زده 
احتمال بروز بيمارى هاى شايع مانند سل است كه بايد در 
اين زمينه اقدامات پيشگيرانه همچنان ادامه پيدا كند بنابراين 
نياز به حضور مستمر مروجان بهداشت وجود دارد. همچنين 
آب هايى كه به دليل نبود سرويس هاى بهداشتى، آلوده به 
آن  براى  بايد  كه  جدى اند  خطرى  هستند،  فاضالب 
چاره انديشى شود.» مديرعامل جمعيت امام على (ع) اضافه 
كرد: «مشكل ديگرى كه سيل زدگان با آن دست به گريبان 
هستند اين است كه بسيارى از وسايل زندگى كه از زير 
گل والى بيرون آمده از بين رفته و بايد چاره اى براى آن 
انديشيده شود. موضوع ديگر فراهم آوردن زيرساخت هايى 
مانند برق و آب است كه بايد در سريع ترين زمان ممكن 
برقرار شود.» رحيمى در پايان گفت: «در خوزستان با 
رسيدن فصل گرما، فراهم آوردن وسايل سرمايشى ضرورى 
است و بايد در سريع ترين زمان ممكن تأمين شود، حتى 
در كمپ هاى اسكان موقت اين مشكل وجود دارد كه 
بايد براى هر چادرى كولرگازى تأمين شود بنابراين بايد 
فكرى اساسى براى تمركز محل اسكان ها شود و سيل زدگان 
به فضاهاى مسقف منتقل شوند زيرا بيشتر اين محل ها 
به صورت پراكنده و مردمى مستقر شده اند و بايد با در 
نظر گرفتن محدوديت هاى محيطى سعى شود تا حداقل هاى 

زندگى براى آنها فراهم شود.»

گفت و گو با مسووالن وزارت بهداشت درباره سالمت دانش آموزان

زنگ خطر سالمت دانش آموزان به صدا درآمد

هزينه درمان نابارورى در ايران؛ يك دهم اروپا و آمريكا
درمان  يك  دنيا  تمام  در  نابارورى  درمان  اينكه  بيان  با  ابن سينا  پژوهشگاه  رئيس 
قرار  نابارورى  درمان  مراكز  دل  درد  پاى  «وقتى  كرد:  تصريح  است،  گرانقيمت 
يك دهم  حدود  ما  كشور  در  نابارورى  درمان  هزينه  مى شويد  متوجه  مى گيريد، 
دالر  5هزار  نابارورى  درمان  تركيه  در  مثال  است،  آمريكايى  و  اروپايى  كشورهاى 
ميليون تومان است، درصورتى كه كل   60 با قيمت روز دالر حدود  هزينه دارد كه 
هزينه يك درمان نابارورى همراه دارو در يك مركز خصوصى در ايران كمتر از 10 
ميليون تومان است. درمان نابارورى در ايران با وجود اينكه هزينه پايينى نسبت به 

كشورهاى ديگر دارد براى مردم گرانقيمت است.»
به گزارش «سالمت» و به نقل از ايسنا، محمدرضا صادقى افزود: «عالوه بر گرانقيمت 
به خاطر  نه  است،  پايين  نابارورى  موفقيت درمان هاى  ميزان  نابارورى،  بودن درمان 
خود درمان، بلكه به دليل ماهيت روند توليدمثل. ما به زن وشوهرى مى گوييم نابارور 
كه يك سال براى باردارى تالش كنند. اگر بعد از يك سال بارور نشدند، درنتيجه 
نابارور هستند. البته روش ها در روند درمان نابارورى هزينه بر است. از سوى ديگر، 

سطح درآمد مردم نيز كاهش پيدا كرده و افراد نمى توانند هزينه كنند.»
نابارورى  درمان  براى  ابن سينا  پژوهشگاه  در  كه  اقالمى  تمام  اينكه  بيان  با  صادقى 

گفت:  مى شود،  استفاده  آمريكا  و  اروپا  در  كه  است  اقالمى  همان  مى شود  استفاده 
«تجهيزات درمان نابارورى فوق حساس است. جنين يك سلول بى دفاع است كه در 
اين جنين  به  آسيب  نگهدارى شود.  تجهيزات  اين  در  بايد  اول حيات خود  5 روز 
مى تواند در نسل آينده تاثيرگذار باشد. اين تجهيزات حساس بايد هرچندسال عوض 
و به روز شوند. از طرف ديگر، قيمت ارز در كشور ما 3-2 برابر شده اما دستگاهى 
كه يك شركت 1/5 سال پيش 50 ميليون تومان وارد مى كرده، در حال حاضر 200 
استهالك و نگهدارى آن  بر هزينه خريد دستگاه، هزينه  تومان است. عالوه  ميليون 

هم به مراتب باال رفته است.»

«25 درصد از دانش آموزان 
كشور چربى خون باال دارند»، 
اين خبرى بود كه معاون كل 
وزارت بهداشت در همايش 
ملى سفيران سالمت دانش آموزى اعالم كرد و 
بار ديگر اين زنگ خطر را به صدا درآورد كه 
جامعه ايرانى به سمت چاقى و بيمارى هاى ناشى 
از آن مانند چربى و فشارخون و بيمارى هاى 

قلبى- عروقى در حال حركت است.

دكتر ايرج حريرچى در گفت و گو با «سالمت» گفت: 
«منظور از چربى خون باال ترى گليسريد است و 
نه كلسترول، البته اين رقم در تحقيقات وزارت 
بهداشت به دست آمده و بر اساس اعالم رسمى 
مراكز تحقيقاتى يك چهارم دانش آموزان مبتال به 

چربى خون با «ترى گليسريد» باال هستند.»
 وى درمورد برنامه وزارت بهداشت براى كنترل 
اين مشكل اظهار داشت: «تغيير شيوه زندگى و 
دادن اين آگاهى به مردم كه اين مشكل در نتيجه 
مصرف بيش از حد مواد چربى است، همچنين 
دادن اطالعات تغذيه اى سالم به افراد جامعه و 
ترويج فرهنگ ورزش مى تواند در جلوگيرى از 
اين مشكل مفيد باشد.» حريرچى وظايف خانواده ها 
و دستگاه هاى حاكميتى در پيشگيرى از بروز اين 
قبيل مشكالت را تشريح كرد و افزود: «عمده وظيفه 
مقابله با بروز اين مشكل برعهده خانواده هاست اما 
نقش مدارس و رسانه ها و دستگاه هاى حاكميتى نيز 

در اين مقابله بايد مورد توجه قرار گيرد.»
معاون كل وزارت بهداشت با اشاره به نقش سفيران 
سالمت دانش آموزى در اصالح شيوه زندگى جامعه، 
گفت: «اين دانش آموزان نقش كليدى در سالمت 
خود، خانواده و جامعه ايفا مى كنند. در حال حاضر 
2 ميليون نفر سفير سالمت دانش آموزى در كشور 
داريم و اين يعنى 16 درصد جمعيت دانش آموزى 
كشور سفير سالمت هستند كه به ازاى هر 10 

دانش آموز يك نفر سفير سالمت است.»
وى ادامه داد: «طبق مستندات علمى مى دانيم كه 
سالمت آينده و نسل بعدى كشور با رفتارهاى دوران 
نوجوانى شكل مى گيرد. عمده رفتارهاى مربوط به 
سالمت نيز در دوران دانش آموزى و نوجوانى شكل 
مى گيرد و بسيارى از رفتارهاى پرخطر در همين سن 
ايجاد مى شود؛ يعنى رفتارهايى كه منجر به چاقى، 

كم تحركى، مصرف غذاى ناسالم، تمايل به مصرف 
دخانيات يا مواد مخدر و  تمايل به رفتارهاى پرخطر 
جنسى مى توانند از همين دوران شكل گيرند.» 
حريرچى درمورد نقش آموزش وپرورش در اين 
مسير توضيح داد: «خوشبختانه همكارى بسيار خوبى 
از سوى اين وزارتخانه با وزارت بهداشت در اين 
خصوص مى شود زيرا با همكارى اين وزارتخانه 
امروز 2 ميليون نفر سفير سالمت دانش آموزى داريم. 
همچنين امسال در پايه دوازدهم كتابى تحت عنوان 
بهداشت و سالمت تدريس مى شود كه مى تواند 
نقش بسيار خوبى در اين زمينه داشته باشد. همه 
فارغ التحصيالن دانشگاه و فرهنگيان آموزش هاى 
بهداشت و سالمت را دريافت مى كنند كه مى تواند 

نقش خوبى داشته باشد.»

20 درصد دانش آموزان چاقى شكمى 
و 22 درصد اضافه وزن دارند

مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
ضمن تاييد اين آمار گفت: «اين آمار مربوط به 
مطالعه كاسپين است كه روى كودكان و نوجوانان 
بين 7 تا 18 سال انجام شده است. اين طرح يكى 
از مطالعات ملى است كه هر 3 سال يكبار توسط 
دفتر سالمت خانواده و اداره سالمت دانش آموزى 
وزارت بهداشت انجام مى شود. در اين مطالعه 
شاخص هاى قد و وزن و اضافه وزن و چاقى 
گزارش مى شود و آخرين آمار اين مطالعه مربوط 

به سال 95 است.»
زهرا عبداللهى افزود: «بر اساس داده هاى به دست 
آمده از اين مطالعه 20 درصد دانش آموزان چاقى 
شكمى و 22 درصد اضافه وزن دارند. همچنين 25 
درصد دانش آموزان مبتال به كبد چرب هستند و 
اطالعات اعالم شده بر اساس اين مطالعه ملى است.»

وى درباره عامل اصلى بروز اين مشكالت اظهار 
داشت: «عامل اصلى اين اتفاق مربوط به همه 
افراد جامعه مى شود و آن تغيير عادات غذايى 
و مصرف بى رويه غذاى فورى و مواد قندى و 
نوشابه هاى گازدار است. اين نوع عادات غذايى 
به دليلى اينكه مملو از چربى هستند مصرف 
بى رويه آنها مى تواند موجب چربى خون در افراد 
شود. متاسفانه امروز عادات غذايى مردم بسيار 
بد شده و ما مى بينيم هر فردى در خيابان يك 
بسته سيب زمينى سرخ شده كه مملو از چربى 

است را مى خورد و اين عادات نامناسب غذايى 
موجب شده بچه هاى ما به سمت اضافه وزن و 
چاقى بروند و تقريبا از هر 5 دانش آموز 1نفر 

اضافه وزن و چاقى شكمى دارد.»
عبداللهى ادامه داد: «چاقى شكمى مى تواند فرد را 
دچار كبد چرب و چربى خون و ديابت و بيمارى هاى 
قلبى- عروقى كند. ازاين رو، پيرو هشدارهايى كه 
درمورد شيوع بيمارى هاى غيرواگير در كشور 
داده مى شود و اين نوع بيمارى هاى علت اصلى 
مرگ ومير در كشور و اگر 2 سال پيش عنوان مى شد 
كه 76 درصد مرگ وميرها به دليل اين نوع بيمارى ها 
اتفاق مى افتد، امروز به جرات مى توانيم بگوييم بر 
اساس آخرين مطالعه، خطر بيمارى هاى غيرواگير 
كه مربوط به سال 96 است به ما مى گويد 82 درصد 
مرگ وميرها در كشور به دليل بيمارى هاى غيرواگير 
اتفاق مى افتد. ازاين رو، اگر چند ريزفاكتور براى 
بيمارى هاى غيرواگير وجود داشته باشد، مهم ترين 
آن الگوى غذايى است و اين يعنى تغيير ذائقه 
مردم و سوق پيدا كردن آن به سمت مصرف قند 
و چربى و نمك فراوان مى تواند خطرات شيوع 

اين بيمارى ها را افزايش دهد.»

وظيفه مدارس
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
به وظيفه مدارس و آموزش وپرورش و وزارت 
بهداشت در اصالح الگوى مصرف، اشاره كرد: «از 
چند منظر بايد به اين موضوع توجه كرد، مداخله اى 
كه بايد در مدرسه به اين موضوع شود از بوفه مدارس 
بايد شروع شود. براى اين منظور تفاهم نامه اى بين 
وزارت بهداشت و وزارت آموزش وپرورش امضا 
شده كه بر اساس آن دستورالعمل نوشته شده كه چه 
نوع اقالم غذايى مجاز است در بوفه ها به فروش 
برسد و چه نوع مواد غذايى نبايد در اين محل ها 
عرضه شود.»عبداللهى تاكيد كرد: «اقدام ديگرى كه 
در حال حاضر انجام مى شود حضور كارشناسان 
تغذيه پايگاه هاى سالمت شهرى در مدارس است. 
يكى از شرح وظايف اين كارشناسان در همكارى 
با آموزش وپرورش، آموزش اصول تغذيه سالم 
به معلمان و مراقبان بهداشت مدارس و والدين 
به صورت  اقدامات  اين  دانش آموزان است و  و 
دوره اى در حال انجام است. همچنين در طرح 
بسيج همگانى تغذيه كه هر سال برگزار مى شود، 
آموزش وپرورش يكى از همكاران اصلى وزارت 

بهداشت است و اقدامات آموزشى وسيعى در مدارس 
انجام مى  گيرد و برنامه هايى مانند زنگ صبحانه سالم 
در مدارس يا جشنواره سالم در مدرسه برگزار 
مى شود.» وى افزود:  «همچنين وزارت بهداشت با 
همكارى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى 
وزارت آموزش وپرورش اقداماتى را در راستاى 
بازنگرى در كتاب ها و گنجاندن اصول تغذيه سالم 
در كتاب هاى درسى دانش آموزان شروع كرده تا 
بتواند با دادن دانش كافى به دانش آموز اصول تغذيه 
سالم و رفتارهاى درست را به آنها بياموزد.» مديركل 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ادامه 
داد: «همچنين طرحى با عنوان پيشگيرى و كنترل 
اضافه وزن از سال 95 به صورت پايلوت و از سال 
97 به صورت سراسرى در سطح مدارس كشور در 
حال انجام است كه الزمه آن اين است كه به غير از 
آموزش تغذيه سالم به دانش آموزان، موضوع لزوم 
تحرك بدنى را نيز آموزش دهيم و در اين بخش 
بايد وزارت ورزش به كمك ما بيايد تا امكانات 
الزم فراهم شود و دانش آموزان تحرك بدنى الزم 
را داشته باشند و زنگ ورزش به صورت جدى و 

فعال تر برگزار شود.»

هر  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  عبداللهى 
ساله كنترل هاى سالمت در زمان ثبت نام روى 
اين  «در  گفت:  مى شود؟  انجام  دانش آموزان 
خصوص طرحى با عنوان شناسنامه سالمت اجرا 
مى شود كه در دوره هايى از تحصيل گلوگاه هايى 
براى سنجش سالمت دانش آموزان تعبيه شده است. 
يكى از اقداماتى كه در اين طرح انجام مى شود، محاسبه 
و كنترل قد و وزن و شاخص توده بدنى انش آموزان 
است. همچنين در طرح كنترل و پيشگيرى از چاقى 
دانش آموزان كه از سال 97 آغاز شده، اعالم كرده ايم 
اگر دانش آموز مشكل اضافه وزن و يا چاقى داشته 
باشد بايد به مراكز جامع سالمت ارجاع داده شود 
و با برنامه و دستورالعملى كه در اين خصوص 
تعريف شده كارشناس تغذيه موظف است هم با 
دانش آموز و هم با خانواده دانش آموز برنامه اى را 
تعريف كند تا از ادامه روند چاقى جلوگيرى شود.»

سفيران سالمت دانش آموزى
وزارت  جامعه  تغذيه  بهبود  دفتر  مديركل 
بهداشت درمورد سفيران سالمت دانش آموزى 
هم گفت: «يكى از برنامه هاى بخش بهداشت 
براى ارائه خدمات سالمت، استفاده از ظرفيت 
دانش آموزان در مدارس بود و براى اين منظور 
طرح سفيران سالمت دانش آموزى اجرا شد كه 
در قالب برنامه خودمراقبتى تغذيه اطالعاتى توسط 
خود دانش آموزان به همكالسى ها و دوستانشان 
ارائه مى شود. براى اين منظور يك بسته آموزشى 
تهيه شده و بر اساس آن سفيران دانش آموزى 
آموزش هاى حداقلى را درباره تغذيه و الگوهاى 

غذايى دريافت مى كنند.» 
عبداللهى درمورد نحوه حضور و فعاليت سفيران 
سالمت توضيح داد: «اين طرح به صورت داوطلبانه 
انجام مى شود و سفيران از بين دانش آموزانى كه 
داوطلب و عالقه مند به فعاليت در اين طرح هستند، 
انتخاب دانش آموز  از  بعد  انتخاب مى شوند و 
سالم  تغذيه  آموزش  دوره هاى  مدارس  توسط 
برايشان برگزار مى شود و بعد از آموزش از آنها 
استفاده خواهد شد.» وى تصريح كرد: «داوطلبان 
طرح در دوره ابتدايى بايد از كالس سوم به باال 
باشند و در ساير دوره هاى تحصيلى هر دانش آموزى 
عالقه مند فعاليت در اين طرح مى تواند با انتخاب 

مدرسه به عنوان سفير سالمت معرفى شود.»

گفت و گو با كارشناسان درمورد  نيازهاى مناطق سيل زده 

امدادرسانى همچنان ادامه دارد...

در حال حاضر 
2 ميليون نفر 
سفير سالمت 

دانش آموزى در 
كشور داريم و 
اين يعنى 16 

درصد جمعيت 
دانش آموزى 
كشور سفير 

سالمت هستند 
كه به ازاى هر 

10 دانش آموز 
يك نفر سفير 
سالمت است

 على اكبر 
ابراهيمى



3 سالمت در جهان شماره هفتصدونه  هفت ارديبهشت نودوهفت

سازمان بهداشت جهانى پيگير برنامه هاى واكسيناسيون در هفته جهانى بهداشت

همه با هم براى پوشش همگانى واكسيناسيون
هر سال هفته آخر آوريل، 4 تا 11 ارديبهشت، سازمان 
جهانى بهداشت براى يادآورى اهميت انجام واكسيناسيون 
براى ايمن كردن افراد در تمام سنين در برابر بيمارى ها، 
هفته جهانى ايمن سازى (واكسيناسيون) را برگزار مى كند. 
ايمن سازى كه ساالنه جان ميليون ها تن را نجات مى دهد، از موفق ترين و 
پرفايده ترين مداخالت سالمت جهان شناخته شده است. با اين وجود، در 
جهان امروز، نزديك به 20ميليون كودك به صورت درست واكسينه نشده 
يا اصال واكسن نزده اند. موضوع امسال، «با هم محافظت كنيم، واكسن فايده 
دارد» است. قرار است امسال از قهرمانان برنامه هاى واكسيناسيون در جهان 
قدردانى شود؛ از والدين و اعضاى جوامع گرفته تا كاركنان سالمت و نوآوران 
عرصه ايمن سازى كه كمك مى كنند همه ما زير سايه عمل واكسن ها سالم بمانيم.

پپيشرفت هاى بزرگ و دستاوردهاى شكننده
در سال 2017 ميالدى، تعداد كودكان واكسينه شده به بيشترين حد آن، حدود 
116/2ميليون نفر، رسيد. از سال 2010 ميالدى، 113 كشور واكسن هاى جديدى 
ارائه كرده و بيش از 20ميليون كودك ديگر به واكسينه شده ها اضافه شده اند. با 
وجود اين دستاوردها براى از بين بردن بيمارى هايى مانند سرخك و سرخجه 
و كزاز مادران و نوزادان، هنوز از برنامه عقب هستيم. در طول 2 سال گذشته، 
شيوع سرخك، ديفترى و ساير بيمارى هايى كه با واكسن مى توان جلوى ابتال به 
آنها را گرفت، 2برابر شده است. بسيارى از كودكانى كه از واكسينه نشدن جان 
داده اند، در فقيرترين مناطق حاشيه نشين، متخاصم و فقير زندگى مى كرده اند. 
كشورها بايد تالششان را بيشتر كنند تا همه مردم به واكسن هاى نجات بخش 
دسترسى پيدا كنند اما اينها كافى نيست؛ كشورهايى كه به اهداف خود براى 
پوشش واكسيناسيون رسيده اند هم بايد براى حفظ دستاوردهايشان كار كنند.

اهداف  پوشش 2019
مهم ترين هدف  پوشش امسال، آگاهى دادن درباره اهميت زياد واكسيناسيون 
كامل در تمام زندگى است. به همين دليل، سازمان جهانى بهداشت و ساير 

همكاران تصميم دارند تا: 
 اهميت و ارزش واكسيناسيون را براى سالمت كودكان، كشورها و 

جهان نشان دهند.

 نياز گسترش ايمن سازى يا همان انجام واكسيناسيون را مشخص كنند. 
درضمن با افزايش سرمايه گذارى و تخصيص بودجه براى اين مهم خالءها 

را هم مورد توجه قرار دهند.
 نشان دهند  ايمن سازى عادى چگونه مى تواند پايه نظام آموزش قوى و 

پويا و سنگ بناى پوشش همگانى سالمت باشد.

چرا واكسيناسون مهم است؟
بهبود دسترسى به واكسيناسيون يكى از عوامل مهم براى رسيدن به اهداف 
توسعه پايدار، كاهش فقر و پوشش همگانى سالمت است. ايمن سازى 
عادى درواقع نقطه تماس هر كودك در ابتداى زندگى با سالمت و بهداشت 
است و براى هر فرد فرصت زندگى سالمت را از سال هاى ابتدايى كودكى 
تا سالمندى فراهم مى كند. گذشته از آن، واكسيناسيون سكوى پرش مهم 

براى رسيدن به اولويت هاى ديگر سالمت است؛ از كنترل انواع هپاتيت هاى 
ويروسى گرفته تا كاهش مقاومت دربرابر آنتى بيوتيك ها و ايجاد زمينه براى 
سالمت زمان نوجوانى و مراقبت هاى پيش از تولد تا نوزادى. واكسيناسيون 
در 20 سال گذشته به اهداف زيادى رسيده است. براساس آمارها، بيش 
از 116ميليون كودك در سراسر جهان واكسن هاى سه گانه ديفترى، كزاز 
و سياه سرفه را دريافت كرده اند كه عدم دريافتشان مى تواند فرد را مبتال 
به بيمارى هاى شديد يا ناتوانى كند يا حتى باعث مرگ شود. از زمان 
معرفى واكسن مننژيت A در سال 2010 ميالدى، بيش از 280ميليون 
نفر در كشورهاى آفريقايى كه با اين بيمارى در تماس بوده اند، واكسينه 
شده اند و همين موضوع باعث مهار يا تقريبا از بين رفتن مننژيت A در 
ابتال به سرخك در جهان  از  اين منطقه شده است. مرگ ومير حاصل 
84درصد كاهش داشته و از 550هزار مرگ در سال  ميالدى2000 به 

90هزار در سال 2016 ميالدى رسيده  و براى اولين بار به زير 100هزار 
نفر رسيده است. دليل بسيارى از اين موفقيت ها مشاركت كشورهاى عضو 
و اجراى برنامه هاى ملى با حمايت هاى جهانى است. اين اجراى همه جانبه 
و گسترش واكسيناسيون فقط در سايه اطالعات معتبر و درست ممكن 
است. اطالعاتى كه سازمان جهانى بهداشت، يونيسف (صندوق كودكان 
ملل متحد) و ساير نهادهاى مربوط نشان مى دهند كجا كودكان واكسينه 
نشده اند، كجا هنوز اين خطر وجود دارد كه اگر واكسيناسيون ادامه پيدا 
نكند، بيمارى ها دوباره شيوع پيدا كنند، كجا بيمارى ها شيوع پيدا كرده اند 

و كجا بايد تالش ها را بيشتر يا متمركز كرد.

2 دهه گذشت
2 دهه قبل سازمان جهانى بهداشت و يونيسف فرم مشترك براى ميزان 
ايمن سازى ارائه كردند. اين تنها فرمى است كه امروز از طرف همه كشورهاى 
عضو براى گزارش دهى ميزان واكسيناسيون و موارد بيمارى ها قابل پيشگيرى، 
و  زمانى  برنامه  بر  نظارت  و  قيمت گذارى  و  واكسن  منابع  پيگيرى 
سياست گذارى هاى واكسيناسيون استفاده مى شود. از سال 1998 ميالدى كه 
فرم گزارش دهى ارائه شد، اطالعات مربوط به بيش از 2/7ميليارد نوزاد ثبت 
شده است. بهتر است فرم گردآورى اطالعات به يك شكل باشد. موازى كارى 
در گردآورى اطالعات و درنتيجه ارائه آمارهاى متفاوت باعث مى شود 
دولت ها در تعيين و پيگيرى اهدافشان دچار مشكل شوند. در سال 1998 
ميالدى كه فرم مشترك سازمان جهانى بهداشت و يونيسف ارائه شد، برنامه 
واكسيناسيون اغلب كشورها 6 واكسن عليه بيمارى هاى ديفترى، سرخك، 
سياه سرفه، فلج اطفال، كزاز و سل اغلب در كودكان زير 1 سال بود. امروز 
كشورها برنامه  ايمن سازى را دست كم براى 10 بيمارى اجرا مى كنند. دسترسى 
به واكسن 3 برابر شده و واكسن ها حاال در تمام طول زندگى استفاده مى شوند. 
همه اين تغييرات نيازمند نظارت دقيق و نظام اطالعاتى است كه بتواند 
پيچيدگى هاى گسترش برنامه واكسيناسيون را نظارت و پيگيرى كند. نوآورى 
در گردآورى اطالعات نه تنها مى تواند برآورد واقعى از ميزان پوشش واكسينه 
كردن و موارد بيمارى هاى قابل پيشگيرى را مشخص كند، بلكه قيمت آن در 

195 كشور عضو و موانع موجود را هم معين خواهد كرد.
منبع: سازمان جهانى بهداشت

گرتا تونبرگ، فعال 16 ساله سوئدى: به كودكان دروغ گفتيد

گرتا تونبرگ، فعال 16 ساله سوئدى روز 18 آوريل در مجلس سناى ايتاليا سخنرانى كرد. او در جمع سناى 
اين كشور درباره مسائل مربوط به محيط زيست و تغييرات آب و  هوايى و نگرانى كودكان از آينده  نامشخص 
پيش  رو گفت: «حاال ما ديگر آينده اى هم پيش رو نداريم چرا كه آن آينده فروخته شده تا تعداد محدودى 
از آدم ها درآمدهاى نجومى به دست بياورند. شما به ما دروغ گفتيد.» گرتا تونبرگ با خطاب قرار دادن 
سناتورهاى ايتاليايى و خبرنگارانى كه در اين جلسه حضور داشتند، تاكيد كرد: «شما به بچه ها دروغ گفته 
و به ما اميد واهى داده ايد؛ اينكه چشم انتظار آينده  باشيم. ما آموزش و كودكى مان را قربانى اين نمى كنيم تا 

منبع: تلگرام اياالت متحده 
شما درباره تصميم هاى سياسى در جامعه اى كه براى ما ساخته ايد سخن بگوييد.»   

ايتاليا

سازمان جهانى 
بهداشت

 ترجمه: 
مرجان 

يشايايى

5/4ميليون بيمار مبتال به آلزايمر در اياالت متحده وجود دارد، پس 
به نظر مى رسد داوطلبان زيادى را بتوان براى تحقيقات دارويى 
پيدا كرد اما حقيقت اين است كه مشكل پيدا كردن داوطلب از 
مشكالت جدى بر سر راه درمان بيمارى اى است كه عالوه بر 

سالمندان سايه ترس را بر سر وابستگان آنها هم گسترده است.
برنامه عمل بنياد جهانى آلزايمر كه براى پيدا كردن داوطلبان به شركت 
الى ليلى، از شركت هاى بزرگ داروسازى آمريكا، كمك مى كند، 
تخمين مى زند براى راه افتادن اين كار بايد 15هزار تا 18هزار فرد 
مبتال را در سن مناسب پيدا كرد. بعد از ميان اين تعداد، بايد 2هزار 
نفر را براى آزمايش هاى تخصصى تر بعدى پيدا كرد و از اين تعداد 
هم تنها 20درصد شرايط ورود به روند نهايى پژوهش را دارند. سن 
آنها بايد بين 60 تا 89 باشد و دست كم در 6 ماه گذشته روند متوسط 
اما پيش رونده از دست دادن حافظه در آنها ديده شود و داراى دو نوع 
اسكن مغزى باشند كه نشان دهد آلزايمر در آنها درحال پيشروى است. 
رئيس بنياد مى گويد: «معموال 80درصد از آزمايش هاى غربالگرى 
براى بررسى هاى آلزايمر به شكست منتهى مى شود و هنوز هيچ راه 

بهترى براى سرعت دادن به روند تشخيص پيدا نشده.»
همزمان با پيچيده تر شدن اين مشكل، در سال هاى اخير مطالعات 
 100 از  بيش  اكنون  هستند.  گسترش  به  رو  آلزايمر  به  مربوط 
است.  داوطلب  بيماران  معطل  آلزايمر  درمان  به  مربوط  مطالعه 
براى پر كردن اين خالء بايد به 37/5ميليون بيمارى كه در سن 
مناسب قرار دارند، اطالع رسانى شود. از اين تعداد احتماال 10درصد 
مناسب وارد شدن در اين بررسى هستند. از اين 10درصد هم بنا 
به تجربه 20درصد حذف مى شوند. مى ماند حدود 150هزار نفر 
كه بايد آزمايش هاى غربالگرى روى آنها انجام شود. وقتى از اين 
تعداد 80درصد در آزمايش هاى غربالگرى مردود شدند، با فرض 
اينكه همه 37/5ميليون نفر به فراخوان جواب داده باشند، 25هزار 

نفر باقى مى مانند.
اعداد وضعيت را روشن مى كنند. دانشمندان براى پيدا كردن 25هزار 
نفرى كه بتوانند داوطلب 100 درمان هاى آزمايشى شوند، درمانده 

شده اند.
مسووالن طرح مى گويند: «مساله اين است كه تا به حال درمانى 
تا اين حد نويدبخش پيدا نشده است. چقدر از داروهاى موثر 
به همين دليل معطل مانده اند يا بررسى آنها براى مدت طوالنى 
به تعويق افتاده است؟ برخى يافته هاى باارزش علمى پشت در 
مانده اند. مساله هزينه باالى اين بررسى ها نيست؛ مساله اين است 

كه اين طرح ها شكست سنگينى خورده اند.

دانشمندان بر هدفى تمركز كرده اند كه به نظر سهل و ممتنع مى آيد؛ 
پروتئينى به نام «بتاآميلوئيد»، يعنى پيش از اولين نشانه هاى بروز آلزايمر.
بيش از يك دهه است كه شركت هاى دارويى با صرف ميلياردها دالر 
هزينه در بررسى هاى بالينى  بارها داروهاى ضدآميلوئيد، پروتئينى 
كه در مغز بيماران پيش از افول حافظه تجمع پيدا مى كند را براى 

كاهش يا توقف عالئم بيمارى آزمايش كرده اند. 
به گسترش است و هنوز هيچ درمانى  اما همچنان رو  بيمارى 
نتوانسته مغز را ترميم كند. شركت هاى معروفى مانند ليلى به دليل 
برترى هايى  بگذارند،  داوطلب  دراختيار  مى توانند  كه  امكاناتى 
دارند. آنها براى اولين بار 2 دارو را همزمان آزمايش مى كنند. با 
اين وجود، هنوز پيدا كردن داوطلب مانعى اساسى است. برخى 
شركت ها در جستجوى بيمارانى بدون عالئم آلزايمر با داشتن 2 
بروز  احتمال  كه  هستند  زيستى  نشانه هاى  يا  ژنتيكى  وضعيت 
بيمارى در آنها بسيار زياد يا قطعى است. برخى ديگر هم بيمارانى 
را مى خواهند كه عالئم بيمارى را نشان داده اند. از همه بدتر اينكه 
اغلب بيماران آلزايمرى هيچ تفكرى درباره همكارى با درمانى 
آزمايشى ندارند. هنوز دارويى پيدا نشده كه شور و شوق همكارى 
را در آنها بيدار كند. بيماران آلزايمرى غالبا سالمند هستند و براى 
رفت وآمد به مراكز تحقيقاتى مشكل دارند و بيشتر مى خواهند 
توسط پزشكان خصوصى ويزيت شوند كه خبرى از درمان هاى 

جديد و پيشنهادهاى تازه ندارند.

انجام گرفته، شعار  تازگى  به  نتيجه تحقيقاتى كه  براساس 
چاقى همراه با سالمت افسانه اى بيش نيست.

پژوهشگران موسسه مطالعات چاقى در دانشگاه بيرمنگهام، 
بريتانيا در گزارشى گفته اند افراد چاق در طول عمر خود با 
مشكالت جسمى مواجه مى شوند ولو اينكه اوايل زندگى، 
نشانه اى از عوارض قلبى، ديابت و سطح باالى كلسترول 

در آنها ديده نشود.
در اين گزارش كه در نشست كنگره اروپايى بررسى چاقى در 
پرتغال ارائه شده، آمده كه «اصطالح چاق اما سالم» نظريه اى 
گمراه كننده است كه اطمينان مى دهد اگر فردى چاق باشد 
اما عوامل متابوليكى او مانند فشارخون و قندخون در حد 
مناسب باشد، از سالمت جسمى برخوردار است. اين نظريه 

درست نيست.
نتيجه به دست آمده از اين بررسى مربوط به 3 ميليون مرد و 
زن بريتانيايى بين سال هاى 1995 و 2015 ميالدى حاكى از 
آن است كه افراد چاق اما از نظر متابوليسم بدنى سالم بيش 
از افراد با وزن عادى در معرض ابتال به بيمارى قلبى، سكته 

مغزى و نارسايى قلبى قرار داشتند.

بيمارى هاى مرتبط با چاقى ضرورت دارد
يك عضو بنياد بيمارى هاى قلبى بريتانيا در مورد اين گزارش 
گفته معموال انتظار نمى رود تحقيقات علمى با چنين قاطعيتى 

يك باور قديمى و نادرست را بى اعتبار كند. پيش از اين 
مشخص بود افرادى كه اضافه وزن دارند يا چاق هستند به 
دليل داشتن فشارخون يا كلسترول باال بيش از سايرين با 
خطر سكته مغزى و حمله قلبى مواجه هستند. نكته جديد 
در اين گزارش اين است كه نشان مى دهد حتى افراد چاق 
هم كه امروز از نظر پزشكى سالم تشخيص داده مى شوند، 

از ابتالى به اين امراض در آينده در امان نيستند.
نتيجه اين تحقيقات احتماال بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت 
به اضافه وزن و چاقى نوجوانان و جوانان خواهد داشت كه به 
تدريج به مشكلى اساسى در بسيارى از كشورها، به خصوص 

كشورهاى ثروتمند جهان تبديل مى شود.
بنياد بيمارى هاى قلبى بريتانيا به همگان توصيه مى كند براى 
كنند،  ترك  را  سيگار  قلبى،  امراض  به  ابتالى  از  اجتناب 
و  و ورزش  بياورند  رو  مناسبى  و  معتدل  غذايى  رژيم  به 
حركات بدنى را ناديده نگيرند. داشتن وزن مناسب نيز از 

ديگر توصيه هاى اين بنياد است.

چرا اضافه وزن زياد مى تواند خطر ابتال به 
سرطان را افزايش دهد؟

نوع سلول  دريافتند يك  دوبلين  ترينيتى  كالج   در  محققان 
كه بدن از آن براى منهدم كردن بافت هاى سرطانى استفاده 
مى كند توسط چربى زياد مسدود مى شود و از كار مى افتد.

از  بعد  چاقى  كرده  اعالم  بريتانيا  سرطان  تحقيقات  مركز 
سيگار بزرگ ترين عامل ابتال به سرطان در اين كشور است 
كه مى توان از آن پيشگيرى كرد و از هر 20 مورد سرطان - 
ساالنه حدود 22 هزار و 800 مورد در بريتانيا - يك مورد 

به دليل اضافه وزن زياد است.
براساس تعريف سازمان بهداشت بريتانيا (ان اچ اس)، كسانى 
كه شاخص توده بدن آنها 30 تا 39/9 است دچار اضافه وزن 

زياد يا چاقى مفرط هستند.
كارشناسان از قبل سوءظن داشتند كه چربى سيگنال هايى 
به بدن ارسال مى كند كه مى تواند به سلول ها صدمه بزند و 

منجر به سرطان شود.
دهند  نشان  توانسته اند  ترينيتى  كالج   در  دانشمندان  اكنون 
سلول هاى ضدسرطانى بدن توسط چربى مسدود مى شود. 
نتيجه اين مطالعه در نشريه «ايمنى شناسى نيچر» چاپ شده است.
اين  توانايى  احياى  براى  معالجاتى  بتوانند  اميدوارند  آنها 

سلول ها براى كشتن بافت هاى سرطانى پيدا كنند. 
منبع: رويترز

يكى از دشوارى هاى تحقيقات داروهاى ضدآلزايمر
كمبود داوطلب مناسب براى آزمايش دارو است

چاقى و سالمتى  افسانه اى بى پايه است

تحريك الكترومغناطيسى مغز، حافظه افراد سالمند را بهبود مى بخشد
 

محققان دريافته اند تحريك مداوم مغز با امواج الكترومغناطيسى مى تواند در بهبود عملكرد حافظه و درمان فراموشى 
افراد سالمند موثر باشد. براى اين كار پژوهشگران براى مدت 25 دقيقه مغز افراد مورد مطالعه را هدف شليك  امواج 
الكترومغناطيسى قرار دادند. آنها مشاهده كردند پس از اين عمل، روند زوال در حافظه نه تنها متوقف شده، بلكه بازگشته 
است. رابرت راينهارت، پژوهشگر اعصاب و روان در دانشگاه بوستون، درباره روش تحريك مغزى با امواج الكترومغناطيسى 
گفت: «ما مى توانيم كاركرد اصلى مغز را در زمان جوانى به شما برگردانيم. اين گونه نيست كه تغييرات منفى مرتبط با 
عملكرد مغز هنگام باال رفتن سن غيرقابل بازگشت باشند.» زوال مغز يا آلزايمر كه با باال رفتن سن و بروز اختالل در 

ارتباط گيرى بخش هاى مختلف مغز با يكديگر رخ مى دهد، يكى از مسائل حل نشده دنياى پزشكى است.
آمريكا



انسان از زمانى كه خود را شناخته، از قحطى هراس داشته است. شايد 
قديمى ترين سند درباره قحطى را در فصل 37 از كتاب پيدايش تورات 
بتوان پيدا كرد؛ حضرت يوسف(ع) كه توسط برادرانش به چاه افتاد، نجات 
يافت و به مصر رسيد و بعد از مدتى عهده دار تعبير روياى فرعون شد 
كه هيچ تعبيركننده اى نتوانسته بود پاسخى براى آن پيدا كند. فرعون گفت كه در روياهايش 
7 گاو الغر 7 گاو چاق را مى خورند و 7 خوشه سوخته گندم 7 خوشه سالم را مى بلعند. 
حضرت يوسف(ع) در تعبير رويا گفت كه بعد از 7 سال فراوانى و نعمت مصر دچار 7 
سال خشكسالى و قحطى خواهد شد. فرعون تحت تاثير اين پيشگويى قرار گرفت و حضرت 
يوسف(ع) را به عنوان مباشر كل سرزمين مصر منصوب كرد. حضرت يوسف(ع)  آنچنان كه 
در ماجرا آمده، برنامه اى تدوين كرد كه طى آن بتواند در 7 سال فراوانى آنقدر گندم ذخيره 
كند كه در 7 سال خشكسالى و قحطى از آنها استفاده كند بنابراين وقتى محصوالت بقيه 

سرزمين ها نابود شد، مصر از تداركات الزم برخوردار بود. به اين ترتيب مى بينيم، 
مديريت قحطى در سال هاى خشكسالى پيشينه اى به قدمت تمدن بشر دارد.

هر جاى تاريخ را نگاه كنيد، رد پايى از قحطى را مى توانيد ببينيد. خبرها هر روز مى رسند 
اما انگار هنوز نتوانسته اند وجدان بشر را به درد بياورند. تاكنون از ميان اين كشورها تنها در 
سودان جنوبى به طور رسمى قحطى اعالم شده است. به گفته اين سازمان، اين خطر كه در 
كشورهاى يمن، سومالى و نيجريه نيز قحطى اعالم شود بسيار جدى است. در ارديبهشت 
1397، رسانه ها تيتر زدند: «خشكسالى در آفريقا و نياز جدى بيش از 10 ميليون نفر به غذا» 
و سازمان ملل متحد اعالم كرد كم بارشى در سال 2017 ميالدى كه به خشكسالى شديد 
منطقه «ساحل» آفريقا منجر شده، باعث شد بيش از 10 ميليون نفر در اين منطقه به كمك هاى 

فورى غذايى در طول دوره قحطى سال جارى نياز داشته باشند. 
فرحان حق، سخنگوى دبيركل  سازمان ملل متحد با اشاره به اينكه در حال حاضر 1/7 
ميليون نفر به كمك هاى فورى غذايى نياز دارند و اين تعداد به بيش از 10 ميليون نفر 
خواهد رسيد، افزود: «6/1 ميليون كودك زير 5 سال از سوء تغذيه شديد رنج مى برند كه 

به نسبت سال 2017 ميالدى 46 درصد افزايش داشته است.»
اما اين همه ماجرا نيست. كمى آن طرف تر از مرزهاى ايران، در كشورى كه چندان از ما 

دور نيست؛ يعنى در يمن زنگ خطر قحطى و كشتار بر اثر گرسنگى و بيمارى مدت هاست 
به صدا درآمده. اواخر سال گذشته ميالدى؛ يعنى چند ماه قبل، سازمان هاى غيردولتى يمنى 
و بين المللى طى بيانيه اى ضمن هشدار نسبت به اينكه 14 ميليون انسان در يمن در معرض 

گرسنگى و قحطى قرار دارند، خواستار توقف جنگ در اين كشور شدند. 
اگر گرسنگى در آفريقا عمدتا به دليل خشكسالى و سوءمديريت و مخاصمات بود، يمن 
غمنامه ديگرى دارد.  نيويورك تايمز، پرتيراژترين روزنامه آمريكا، 6 ماه قبل گزارش داد 
كارشناسان كمك رسانى و مسووالن سازمان ملل عقيده دارند، عالوه بر حمالت هوايى 
عربستان نوعى جنگ موذيانه عليه يمن درجريان است كه بيش از حمالت نظامى تلفات 
گرفته و اكنون خطر آن را دارد كه سراسر اين كشور را در قحطى هولناكى فرو ببرد. عربستان 
برخى اقدامات تنبيهى اقتصادى را براى در فشار قرار دادن حوثى هاى يمنى كه كنترل شمال 
يمن را در دست دارند، به كار بسته  است. اين اقدامات شامل محاصره هاى دوره اى، محدود 
كردن واردات و خوددارى از پرداخت دستمزد بيش از يك ميليون كارمند غيرنظامى، باعث 

نابودى اقتصاد يمن و فقيرتر شدن ميليون ها يمنى شده است.

 1292-1296 اول،  جهانى  جنگ  در  ايران 
شمسى مانند جنگ دوم اعالم بى طرفى 

كرد اما اين بى طرفى ناديده گرفته شد 
و در هر دو جنگ قواى اشغالگر وارد 
ايران شدند و عمال كشور را درگير 

كشمكشى ناخواسته كردند. در جنگ 
اول جهانى، بريتانيا و روسيه به ايران حمله 

كردند و هرچند اواخر جنگ با وقوع انقالب 
اكتبر در روسيه، رژيم كشور روسيه اتحاد جماهير 
شوروى شد، اشغال ايران توسط قواى شوروى به 
شكلى ديگر همچنان ادامه يافت. اين دوران مقارن 
بود با سال هاى آخر سلطنت آخرين پادشاه قاجار؛ 
يعنى احمدشاه. يك هفته بعد از به قدرت رسيدن او 
در 18 سالگى، جنگ اول جهانى شروع شد. ظاهرا 
بخت با احمدشاه جوان يار نبوده و جنگ اول جهانى 
مقارن مى شود با به قدرت رسيدن او. در اين زمينه 
با دكتر مجيد تفرشى، مورخ و سند پژوه در آرشيو 

ملى بريتانيا گفت وگو كرده ايم.

: آقاى دكتر! به زمينه هاى ايجاد قحطى بزرگ 
در زمان جنگ اول جهانى بپردازيم.

ايران در آن زمان از سوى قواى بريتانيا و روسيه اشغال 
شد. يادمان باشد كه در آن دوره ايران از 4 منظر براى 
بريتانيا مهم بوده؛ اول مى توانسته سدى عليه بلشويسم 
نوپاى اتحاد شوروى باشد، درضمن راه ارتباطى خليج 
فارس از ايران مى گذرد، نكته مهم ديگر كشف ذخاير نفتى 
در ايران بوده كه در همان زمان هم اهميت بسيارى داشته 
و ديگر موضوع هند بوده كه در هر صورت به موجوديت 

سياسى ايران ارتباط پيدا مى كرده است.
: نفت ايران در آن موقع اينقدر مهم بود؟

بله، نفت در همان زمان هم بسيار مورد توجه بود، طورى 
كه وينستون چرچيل جوان كه آن موقع وزير دريادارى 
بريتانيا بود، به داليل متعددى كه يكى از آنها پيش بينى 
وقوع جنگ جهانى اول بود، از طرف دولت بريتانيا 
عمده سهام شركت نفت ايران و انگليس را خريد و 
به اين ترتيب انگليسى ها مستقيم به نفت ايران پيوند 
خوردند بنابراين باتوجه به منافع نفتى بريتانيا، تردد كاال 
در صفحات جنوبى ايران عمال دراختيار انگليس قرار 
مى گيرد. طبيعى است كه اين محدوديت در  كيفيت و 

كميت خورد و خوراك مردم تاثير مستقيم مى گذارد.
اختصاصا به موضوع قحطى بزرگ در   :
اين زمان بپردازيم. بررسى اين واقعه در كشورمان 

به چه صورت بوده؟ 
در تاريخ معاصر ايران به طور كلى، به خصوص بعد از 
انتشار پژوهش هاى محمدقلى مجد در آمريكا، بحث 
كمبود غذا و مرگ ومير ناشى از آن در دوران جنگ 
جهانى اول و آمارهاى مربوط به تلفات انسانى در آن 
دوره رونق گرفت. به نظرم كار آقاى مجد را به دليل 
استفاده تقريبا انحصارى از اسناد آمريكايى و كم توجهى 
به اسناد كشورهاى ديگر مانند اسناد داخلى ايران، بريتانيا 
و روسيه و در پايان جنگ اتحاد جماهير شوروى و 
همين طور عثمانى ها كه حضورى بيش از آمريكا در 
آن دوره در كشورمان داشته اند، نمى توان جامع و كامال 
دقيق دانست. ادعاهاى ايشان درباره قحطى بزرگ به جز 
آمار كشتگان غالبا درست است، هرچند در همان  هم 
اغراق هايى ديده مى شود. به نظرم در مورد آمار كشتگان 
قحطى بزرگ، آقاى مجد با تكيه صرف بر اسناد آمريكايى 
از واقعيت فاصله مى گيرند و آمار را بسيار بيشتر از ميزان 

واقعى بيان مى كنند.
: آمار ايشان چقدر است؟

ايشان ادعا مى كنند طى جنگ اول جهانى 10ميليون ايرانى 
براثر قحطى جان دادند كه هيچ كدام قابل اثبات نيست و 
محل تحليل جدى است. درواقع آنچه امروز محل بحث 
درباره قحطى بزرگ است، عمق و دامنه آن است وگرنه 
همه پژوهشگران بر وجود آن اتفاق نظر دارند. مى توان 
درباره اين آمار به صورت جدى صحبت كرد اما بى ترديد 
آمار تا يك  ميليون كشته وجود داشته كه بخشى از آنها 
مستقيم به قحطى به معناى نبود غذا ارتباط پيدا مى كرده 
و بعضى ديگر هم به دليل شيوع بيمارى هاى مختلف 
در آن زمان به خصوص شيوع آنفلوانزاى اسپانيايى بوده 

دنيا كه در ايران بيش از هر  در  كشورى 
طبيعتا آنچه باعث شده باعث مرگ مردم شده است. 

ايرانى ها تا اين حد نسبت به بيمارى آسيب پذير شوند، 
گرسنگى مفرط و سوءتغذيه و نبود دارو بوده. مساله اين 
است كه وقتى آمار اغراق آميزى تا حد 10ميليون داده 
مى شود، ديگر بقيه ادعاهاى ايران را هم جدى نمى گيرند 
و به اين ترتيب حقانيت كل ماجرا زير سوال مى رود و 

ديگر شكل علمى نمى گيرد.
: فكر مى كنيد اشغال نظامى چه نقشى در 

بروز قحطى در ايران داشته؟
كنترل  در شمال  و روس ها  در جنوب  بريتانيايى ها 
حمل ونقل را در دست داشته اند و طبعا درباره حمل ونقل 
مواد غذايى هم مى توانستند اعمال نفوذ كنند. وقتى امكان 
تردد در مرزها با محدوديت مواجه بوده، شك نيست كه 
انتقال دارو و غذا هم با مشكل روبرو مى شده. از طرف 
ديگر اسناد نشان مى دهند بريتانيا، روسيه و عثمانى به 
دليل حضور در منطقه و داشتن نقش فعال تر در جنگ 
نياز به غله داشتند. برخى اسناد حاكى از آن است كه 
اين كشورها غله را از ايران خارج مى كردند و برخى 
اسناد ديگر حاكى از آن است كه آذوقه و غله توسط 
قواى اشغالگر داخل ايران مصرف مى شده و اسناد بسيار 
كمترى هم مى گويند، قواى اشغالگر به مردم قحطى زده 

در مواردى كمك هم كرده اند. 
نكته ديگر در افزايش تلفات قحطى، سوءمديريت و 
فساد دولتى است. يكى از تبليغات ضدقاجارى كه به 
نظر تا حد زيادى درست مى آيد، دخالت دربار در خريد 
و فروش و نگهدارى غله و مواد غذايى است. يكى 
از اتهامات مهم به احمدشاه، نقش او در احتكار غله 
است كه خالى از واقعيت نيست. گذشته از شخص 
شاه و وابستگان او، دولت هاى مستعجلى كه در توفان 
حوادث جنگ اول جهانى پشت سر هم روى كار مى 
آمدند و بركنار مى شدند، زمينه هاى فراوانى را براى 
سوءمديريت نظام اجرايى و مديريتى و سالمت ايران 

فراهم و كمبود ارزاق را تشديد كردند.
: در صحبت هايتان اشاره كرديد كه جنوب 
و شمال و غرب كشور در اشغال بيگانه بود. در چنين 

شرايطى واقعا مى شود درست مديريت كرد؟
اشغال و محدوديت در ارائه غذا و دارو چند قربانى 
همراه مى آورد. شفافيت توزيع و توليد از بين مى رود. 
وقتى اقتدار و تدبير دولت از دست برود نظارت دولت 
هم از بين مى رود و حسابرسى  نمى شود. به اين ترتيب، 
نبود شفافيت و اقتدار و نظارت، امكان فرصت هاى برابر 
را از بين مى برد؛ يعنى مثال غذا و دارو را فقط افراد 
خاصى مى توانند توليد، وارد و استفاده كنند. در شرايط 
توليد و و ورود  كانال هاى  يا جنگ،  از تحريم  غير 
دارو و غذا در انحصار عده اى خاص قرار نمى گيرد 
و وجود رقابت در اين عرصه باعث تعادل عرضه و 
قيمت ها مى شود. وقتى اين انحصار در دست عده اى 
بيفتد كه حس تعلق يا وفادارى به كشور و مردم خود 
ندارند، اوضاع بدتر مى شود و دود آن به چشم مردم 
عادى مى رود. هندى ها ضرب المثلى دارند كه مى گويد: 
«وقتى فيل ها مى جنگند، گل ها و چمن ها له مى شوند.»
: تا حاال صحبت ما درباره جنگ اول بوده. در 
دوره جنگ جهانى دوم هم قحطى در ايران ديده مى شد؟

تاحدودى وجود داشته اما دامنه و عمق آن مثل جنگ اول 
نبوده. اول اينكه حجم اشغال ايران مانند جنگ اول نبوده. 
در جنگ جهانى دوم ديگر امپراطورى عثمانى كه يكى از 

طرف هاى مهم درگير در جنگ اول بود، وجود 
نداشت. به جاى آن آمريكايى ها آمده 
بودند اما آمريكايى ها در قحطى و  
ابتدا در اشغال ايران نقش پررنگى 
نداشتند و بعدا به شوروى و بريتانيا 
ملحق شدند. در جنگ دوم هم قحطى 
تا حدى وجود داشت و ما شاهد قيام نان 
در زمان نخست وزيرى قوام بوده ايم اما بعد به 
داليل مختلف از جمله مديريت دولت هايى كه در 
آن زمان سر كار بوده  اند تا حدى كمبود مواد غذايى در 
ايران مهار شد. در جنگ دوم بيمارى هايى مثل سيفليس 
و تيفوس شايع شده ولى تلفاتى به گستردگى آنفلوانزاى 

اسپانيايى جنگ اول نداشته است.
: حاال چند دهه از آن اتفاقات گذشته. فكر 

مى كنيد بررسى آنها چه اهميتى داشته باشد؟
درست است كه حاال افرادى كه در جنگ اول و دوم 
زندگى مى كرده اند تقريبا همگى فوت شده اند و به نظر 
مى رسد جهان آن دوران را پشت سر گذاشته، بررسى 
اين تاريخ يا در كل هر تاريخى مى تواند درس هاى زيادى 
براى ما داشته باشد. بايد مواظب باشيم بررسى و تحليل 
را به ماده خام دعواهاى سياسى فعلى و به عبارتى فوتبال 
سياسى تبديل نكنيم. اين مساله متاسفانه اتفاق افتاد و 
در برهه اى بررسى تاريخى مبنايى براى سهم خواهى و 
منازعات سياسى شد، موضعى كه تا حد بده بستان هاى 
سياسى كاهش پيدا  كند، لوث مى شود و از هدف اوليه 

تحقيق دور مى افتد.
: چه نوع اسنادى از جنگ جهانى اول در 

ايران وجود دارد؟ 
اسناد داخلى ايران عمدتا در آرشيو اسناد كتابخانه ملى 
ايران شامل اسناد نخست وزيرى، وزارت كشور و واليات 
و استاندارى هاست كه حاوى گزارش هاى روزمره و حتى 
گاهى ساعت به ساعت معاش و زندگى و بهداشت مردم 
آن زمان است. درواقع اين گزارش ها همراه گزارش هاى 
خوفيه نويسان؛ يعنى گزارش هاى پليس مخفى كمك 
مى كنند تا بتوانيم به شناخت دقيق ترى دست پيدا كنيم. 
در اسناد انگليسى شامل اسناد نخست وزيرى، وزارت 
خارجه و وزارت جنگ اين كشور هم حجم زيادى 
اطالعات درباره ايران پيدا مى شود. آقاى مجد مدعى 
هستند اين اسناد از بين رفته يا به او داده نشده كه من 

اين موضوع را به كلى رد مى كنم.
: در موضوع مطالعه وضعيت ايران در جنگ 
جهانى اول، اسناد بريتانيايى با اسناد آمريكايى چه 

تفاوتى دارند؟
طبيعى است بخشى از اسناد انگليسى كه دولتى هستند، 
اسناد وجوهى  اين  اما  بررسى شوند  نقادى  با  بايد 
ازجمله  كرد،  آنها صرف نظر  از  نمى توان  كه  دارند 
گزارش لحظه به لحظه و دقيق ايران. آمريكايى ها در 
آن زمان در ايران حضور محدودى داشتند، به همين 
دليل بسيارى از اسناد آمريكايى آن زمان دقيق نيستند 
و برمبناى گمانه زنى و تخمين نوشته شده اند بنابراين 
حتما اسناد روسى، عثمانى و ايرانى را هم بايد ديد. 
اين اسناد به دليل نوع و دامنه حضور دولت هايى كه 
گفتم، از جهت دقت نظر به اسناد آمريكايى برترى 
دارند. برداشت نادرست ايشان درباره 10ميليون كشته 
قحطى و بيمارى در زمان جنگ اول در ايران، درواقع 
حاصل عدم مطالعه اسناد اشغالگران ديگر است. به نظر 
من كه اسناد كشورهاى ديگر را هم بررسى كرده ام، اين 

آمار 1 ميليون نفر بوده، نه 10ميليون نفر. 
در بريتانيا درباره ايران در جنگ جهانى اول، 

حدود 200هزار برگ سند وجود دارد كه 
غير از برخى اسناد خاص امنيتى، بقيه 

در اختيار پژوهشگران قرار داده 
مى شود. برخى اسناد بنا بر 
مصالح ملى و بعضى ديگر 

به دليل حريم شخصى دراختيار 
قرار نمى گيرد، مثال گاهى در اسناد نام 

فردى آمده كه افشاى آن ممكن است بر 
حيثيت،  آبرو يا امنيت خانواده و بستگان او تاثير 

بگذارد. در اين صورت، اگر تاريخ فوت فرد را بدانند، 
30 سال بعد از فوت و اگر ندانند تا 100 سال بعد از 

تاريخ تولد او سند را نگه مى دارند. در اين صورت هم 
يا اسناد افشا نمى شوند يا نام آن فرد خاص در كپى سند 

پنهان مى ماند و روى آن خط كشيده مى شود.
: روزنامه ها و نشريات را هم مى توان جزو 

اسناد قابل استناد دانست؟
گزارش هاى رسانه اى مهم هستند اما نسبت به اسناد رسمى 
درجه 2 محسوب مى شوند. نشريات سند واحد نيستند 
ولى از اين گزارش ها به عنوان سند مكمل مى توان استفاده 
كرد، مثال به فيلم هاى مستندى كه ساخته مى شود، مى توان 
كنار اسناد رسمى استناد كرد اما گزارش هاى روزنامه اى 
مانند مطالب اينترنتى است. الزم است اما كافى نيست.

: فكر مى كنم مى توان به مساله سوء مديريت 
بيشتر پرداخت و اينكه مديريت درست تا چه حد 
مى تواند كشتار حاصل از قحطى را مهار كند. اگر اجازه 
بدهيد به قحطى اى بپردازيم كه در نزديكى ما؛ يعنى در 
يمن در حال وقوع است. با توجه به حمالت ائتالف 
سعودى به مردم غيرنظامى و بيمارستان ها، مديريت 
درست در اين شرايط را چگونه مى توان اعمال كرد؟

اين جنگ با جنگ هاى جهانى متفاوت است؛ يعنى جنگ 
طرفداران سنتى پادشاهى سعودى و مخالفان نفوذ سنتى 
سعودى ها در كشور است. قبال مخالفان اغلب از زيدى هاى 
حوثى بودند اما بعدها ائتالف ضدسعودى شكل گرفت. در 
يمن راه هاى دسترسى و توزيع مواد غذايى دچار مشكل 
شده است. در حال حاضر بنادر يمن در اشغال طرفين 
جنگ هستند و هر يك از اينها مانع دسترسى افراد طرف 
مقابل به غذا و دارو مى شوند. يكى از مسائل عجيب طبق 
گزارش هاى سازمان ملل اين است كه در برخى مناطق 
مواد غذايى وجود دارد اما به داليل مختلف ازجمله 
تحريم بانكى سعودى ها مردم پول براى خريد ندارند يا 
در ازاى پول هنگفت مى توانند مايحتاج خود را بخرند 
و كمك هاى بشردوستانه نتوانسته اند وارد مناطق درگيرى 
شوند بنابراين بخشى از گرسنگى مردم در يمن به دليل 
بى پولى است، نه بى غذايى و نيروهاى سازمان ملل يا 
ساير سازمان ها نيز از ترس ناامنى امكان حضور ندارند.
: اصوال كمك هاى بشردوستانه يعنى چه؟

كمك  هاى بشردوستانه يعنى هرآنچه به مساله مرگ 
و زندگى مربوط مى شود. البته اختالف نظرى در اين 
باره وجود دارد؛ يكى اينكه بايد به مردم گرفتار مثال 
در سودان يا يمن فورى غذا و داروهاى ضرورى 
رسانده شود. ديدگاه ديگر اينكه ممكن است اين 
بلندمدت  در  اما  باشند  نداشته  فورى  اثر  كمك ها 
گاهى  بين المللى  موسسات  بگذارند.  را  خود  اثر 
كمك ها را فقط كمك هاى فورى مى دانند و كمك هاى 

بلندمدت را ناديده مى گيرند.
: نمونه مشخص آن عراق است كه براثر حمله 
آمريكا تمام زيرساخت هاى سالمت خود را از دست داد 
و ناگهان معيارهاى سالمت آن سقوط كرد و كمك هاى 

بشردوستانه نتوانست كمكى به عراقى ها بكند. 
بشردوستانه  كمك هاى  خوب  خيلى  مصداق  عراق 
بلندمدت است. حكوت ديكتاتورى صدام در عراق 
كه بى شك حكومت خوبى نبود، زيرساخت هايى براى 

كرده بود و مردم از نظر سالمت كشورش ايجاد 
درامان  اشغال سالمت  با  بودند. 

نظامى عراق، همه اينها به هم ريخت. ارتش ائتالف 
آمريكايى كشور را اشغال كرد و همه زيرساخت ها مانند 
كشاورزى و كارخانه ها و البته نهادهاى سالمت را از 
بين برد يا اجازه داد از بين برود. عمال االن چيزى به نام 
زيرساخت هاى سالمت وجود ندارد. خيرين عراقى هم 
كه آمده اند تا در عراق مثال بيمارستان بسازند با ساختار 
حكومتى بيمار فاسد مواجه شده اند كه همراه شركت هاى 
امنيتى آمريكايى عمال مانع ايجاد زيرساخت هاى الزم 
مى شوند. حتى در بسيارى از موارد، علمايى مانند آيت ا... 
سيستانى هم دستشان براى انجام اقدامات زيربنايى باز 
نيست. زمانى عراق داراى نظام پيشرفته سالمت و بهداشت 
بود اما حاال به گفته پزشكان عراقى، بيمارستان هاى 
عراق از حداقل امكانات هم بى بهره اند. مجموعه اشغال، 
سوءمديريت و فساد ساختارى و فردى وضعيت عراق را 
به شكل كنونى درآورده است. شايد سوءمديريت شديد 
مستقيم مربوط به اشغال آمريكا نباشد اما با اشغال شروع 
شده و هنوز هم ادامه دارد و به نظر مى رسد هرچند 
نيروهاى اشغالگر خود سوءمديريتى را كه منجر به وضعيت 
غذايى و درمانى فعلى عراق شده، ادامه نداده اند، از ادامه 
آن راضى اند و هرج ومرج را به نفع ادامه حضور خود 
مى دانند. در افغانستان هم وضع تقريبا به همين ترتيب 
است و كمك هاى آمريكايى با كمك سوءمديريت و 
فساد محلى عمال باعث ايجاد چرخه اى شده كه امكان 
كمك هاى زيربنايى از سوى سازمان هاى درست خارجى 

را بسيار كاهش داده است.
: به جنگ عراق عليه ايران بپردازيم. اين 
جنگ طوالنى ترين جنگ كالسيك قرن بيستم بود، 
به گستره اى بيش از 1000 كيلومتر كه در جريان آن 
بسيارى از زيرساخت هاى ايران ازجمله پااليشگاه ها 
آسيب جدى ديدند يا از مدار خارج شدند. چرا ما 

در آن موقع قحطى نداشتيم؟
فكر مى كنم مهم ترين دليل آن وفاق ملى و سالمت 
دستگاه هاى اجرايى در آن زمان بود. در آغاز جنگ عرق 
ملى، انقالبى و اسالمى وجود داشت كه باعث مى شد همه 
نهادها و مردم تالش خود را براى تامين غذا و داروى 
مردم به كار بگيرند. واقعيت اين است كه در زمان جنگ 
درآمدهاى نفتى ايران به شدت كم شد اما آن طور كه 
اسناد نشان مى دهند، هم مردم قانع تر بودند و هم دولت ها 
مدبرتر و پاك تر بودند. عالوه بر اين تحريم هاى آن زمان 
از نظر دامنه و عمق اصال با تحريم هاى فعلى قابل مقايسه 
نبود. ايران در آن زمان به هر حال مى توانسته با دشوارى 
نفت خود را بفروشد و درآمد آن را به كشور منتقل كند. 
در آن موقع براى خريد غذا و دارو امكان مبادله پول 
وجود داشت. اكنون ما درواقع براى انتقال پول دچار 

مخمصه و بن بست عجيبى هستيم. 
: با توجه به مطالعه اسناد مربوط به 
قحطى هاى بزرگ ايران، آيا فكر مى كنيد ايران 
بعد از اعمال صددرصدى تحريم ها در 

آستانه قحطى قرار دارد؟
نه، من خطر قحطى در ايران را 

جدى نمى بينم.
: چرا خطر قحطى را 

جدى نمى دانيد؟
چون امكانات ايران به طور كامل قطع نشده 
و هنوز ايران مى تواند نفت خود را بفروشد و 
ديگر اينكه بعد از توافق برجام، اجماع جهانى عليه 

ايران وجود ندارد.
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 مرجان 
يشايايى

جهان هنوز از كابوس قحطى رها نشده 

اشغال كشور و محدوديت در ارائه غذا و 
دارو با خود چند قربانى همراه مى آورد. 
شفافيت توزيع و توليد از بين مى رود. 
وقتى اقتدار و تدبير دولت از دست 
برود، نظارت دولت هم از بين مى رود و 
حسابرسى انجام نمى گيرد. نبود شفافيت 
و اقتدار و نظارت، امكان فرصت هاى 
برابر را از بين مى برد؛ يعنى مثال غذا و 
دارو را فقط افراد خاصى مى توانند 
توليد، وارد و استفاده كنند؟

سرزمين ها نابود شد، مصر از تداركات الزم برخوردار بود. به اين ترتيب مى بينيم، 
مديريت قحطى در سال هاى خشكسالى پيشينه اى به قدمت تمدن بشر دارد.

 درصد افزايش داشته است.»
اما اين همه ماجرا نيست. كمى آن طرف تر از مرزهاى ايران، در كشورى كه چندان از ما 

1292-1296
شمسى مانند جنگ دوم اعالم بى طرفى 

كرد اما اين بى طرفى ناديده گرفته شد 
و در هر دو جنگ قواى اشغالگر وارد 
ايران شدند و عمال كشور را درگير 

كشمكشى ناخواسته كردند. در جنگ 
اول جهانى، بريتانيا و روسيه به ايران حمله 

كردند و هرچند اواخر جنگ با وقوع انقالب 
اكتبر در روسيه، رژيم كشور روسيه اتحاد جماهير 
شوروى شد، اشغال ايران توسط قواى شوروى به 
شكلى ديگر همچنان ادامه يافت. اين دوران مقارن 
بود با سال هاى آخر سلطنت آخرين پادشاه قاجار؛ 
يعنى احمدشاه. يك هفته بعد از به قدرت رسيدن او 
دنيا كه در ايران بيش از هر  سالگى، جنگ اول جهانى شروع شد. ظاهرا  در  كشورى 

طرف هاى مهم درگير در جنگ اول بود، وجود 
نداشت. به جاى آن آمريكايى ها آمده 

تا حدى وجود داشت و ما شاهد قيام نان 
در زمان نخست وزيرى قوام بوده ايم اما بعد به 
داليل مختلف از جمله مديريت دولت هايى كه در 
آن زمان سر كار بوده  اند تا حدى كمبود مواد غذايى در 
ايران مهار شد. در جنگ دوم بيمارى هايى مثل سيفليس 
و تيفوس شايع شده ولى تلفاتى به گستردگى آنفلوانزاى 

اسپانيايى جنگ اول نداشته است.
حاال چند دهه از آن اتفاقات گذشته. فكر : حاال چند دهه از آن اتفاقات گذشته. فكر : حاال چند دهه از آن اتفاقات گذشته. فكر 

گفتم، از جهت دقت نظر به اسناد آمريكايى برترى 
دارند. برداشت نادرست ايشان درباره 10ميليون كشته 
قحطى و بيمارى در زمان جنگ اول در ايران، درواقع 
حاصل عدم مطالعه اسناد اشغالگران ديگر است. به نظر 
من كه اسناد كشورهاى ديگر را هم بررسى كرده ام، اين 

ميليون نفر. 
در بريتانيا درباره ايران در جنگ جهانى اول، 

هزار برگ سند وجود دارد كه 
غير از برخى اسناد خاص امنيتى، بقيه 

در اختيار پژوهشگران قرار داده 

به دليل حريم شخصى دراختيار 
قرار نمى گيرد، مثال گاهى در اسناد نام 

فردى آمده كه افشاى آن ممكن است بر 
حيثيت،  آبرو يا امنيت خانواده و بستگان او تاثير 

بگذارد. در اين صورت، اگر تاريخ فوت فرد را بدانند، 
 سال بعد از فوت و اگر ندانند تا 100 سال بعد از 

درامان  اشغال سالمت  با  از نظر دامنه و عمق اصال با تحريم هاى فعلى قابل مقايسه بودند. 
نبود. ايران در آن زمان به هر حال مى توانسته با دشوارى 
نفت خود را بفروشد و درآمد آن را به كشور منتقل كند. 
در آن موقع براى خريد غذا و دارو امكان مبادله پول 
وجود داشت. اكنون ما درواقع براى انتقال پول دچار 

مخمصه و بن بست عجيبى هستيم. 
: با توجه به مطالعه اسناد مربوط به 
قحطى هاى بزرگ ايران، آيا فكر مى كنيد ايران 
بعد از اعمال صددرصدى تحريم ها در 

جدى نمى دانيد؟
چون امكانات ايران به طور كامل قطع نشده 
و هنوز ايران مى تواند نفت خود را بفروشد و 
ديگر اينكه بعد از توافق برجام، اجماع جهانى عليه 

ايران وجود ندارد.



 ويژه نامه روز روان شناس و مشاوره

سالمى به متخصصان هميارى و همدلى
«دلم گرفته»، «با وجود توانايى و مهارت زياد دست 
و دلم به كار نمى رود»، «هميشه نگرانم و صدا هايى 
در سرم راحتم نمى گذارند»، «همسرم دلم را شكاند» 
و هزاران جمالت تكرارى كه هر روز ممكن است 
آنها را قرقره كنيم يا از اطرافيانمان بشنويم، تنها برخى از نشانه  هاى 
كوچك اما پراهميت درد درونى است كه بايد توسط جراح مخصوص 

خودش شكافته و درمان شود. اين روان شناسان و مشاوران هستند كه 
زندگى، تحمل شرايط و پذيرش را در ما تقويت مى كنند، صبورانه پاى 
صحبت  هاى ما مى نشينند، آگا هانه و دور از هر قضاوت و منفعت طلبى 
فقط براى رشد و پيشرفت ما سخن مى گويند. نهم ارديبهشت مى تواند 
به عنوان روزى براى تغيير زندگى تك تك ما معرفى شود و نمادى 
از تصميم ما براى خود شناسى و توجه به درون باشد كه با حضور 

روان شناس و كارشناس اين حوزه هرچه بيشتر ميسر مى شود. ما اين 
روز را به همه متخصصان اين رشته كه سعى كرد ه اند در فضاى علمى، 
دور از باور ها و تفكرات شخصى دردى از دردمندان دوا كنند، تبريك 
مى گوييم. به همين مناسبت پاى صحبت چند متخصص در اين حوزه 
نشستيم تا هم از مشكالت بگويند و هم به زبان خودشان درباره اين 

رشته توضيح دهند.

 نيلوفر 
جامه بزرگى

نياز به روان شناس غيرقابل انكار و همه گير است
روان شناس كسى است كه 
موفق  گذراندن  بر  عالوه 
آكادميك  آموزش  هاى 
براى   ويژه  دوره  هاى  طى 
سابقه  از  مهارت مندى 
شخصى روانى سالمى نيز برخوردار است و در مواجهه با به مشكالت 
ديگران از نظر سطح هيجانى، احشايى، فكرى و رفتارى داراى پايدارى است. 
او در يك تعامل نقص آلود و البته رابطه انسانى، آينه اى تمام قد براى مراجعشان 
مى شود؛ با همين حركت موزون است كه تصريح به تدريج و آهستگى انجام 
مى گيرد. بشر امروز نسبت به قرون قبل، بودنش را در اليه  هاى متفاوت و 
بيشترى از جمله اليه  هاى درون فردى، ارتباطى، اجتماعى و نيز در دوران 
امروز ديجيتال تجربه مى كند و معطوف به گذشته، حال و آينده است. در اين 

ميان روان تحليلگرى كه عالقه وافر به آن دارم، 
در سفرى پرلذت، گاهى نيز دردناك مانند 

قطارى كه به عقب حركت مى كند فرد 
را به ايستگاه  هايى مى رساند كه چرايى 
و چگونگى زيستن امروزش را معرفى 
مى كند و با ايجاد بينش، تماس هيجانى 
با آن، غلبه بر مقاومت و ايجاد تغيير، 
اهداف آينده را زيبنده خواهد كرد. نياز به 

روان شناس مبرم، غيرقابل انكار و همه گير 
است تا شايد گونه انسان در وضعيت بهترى 

براى خود، ديگران و محيط اطرافش، اين چند 
دهه زيستى سريع تمام شونده را به پايان برساند و 

با ايجاد تغيير و بهبود بودنش بهتر از نبودنش باشد.

روان شناسى در خدمت سالمت و بهزيستى 
  

از  كمى  نه چندان  عده  تصور 
كسى  اگر  كه  است  آن  مردم 
كند،  مراجعه  روان شناس  به 
«روانى» يا «مجنون» است. اگر 
چه اين تصور در گذشته بسيار 
شايع بود، در سال  هاى اخير از ميزان آن بسيار كم شده و افراد بسيارى 
كه عمدتا از نظر تحصيلى و تفكر در سطح بااليى هستند، با اشتياق به 
روان شناس مراجعه مى كنند. در ادامه، روى سخن با همان  هايى است كه 

اين چنين مى انديشند.
دارد  كاربرد هاى زيادى   روان شناسى علم وسيع و گسترد ه اى است و 
عمده  قسمت  است.  روانى  بيمارى  هاى  درمان  آن  از  قسمتى  فقط  كه 
روان شناسى در خدمت بهزيستى و بهبود كيفيت زندگى انسان  هاست؛ 

كشف، فهم و  شناسايى مكانيسم  هايى كه انسان  ها مى توانند زندگى راحت تر 
و آسوده ترى داشته باشند.

1. آسودگى ذهنى، آرامش روان، خيال راحت: همه انسان  ها طى كار و 
فعاليت  هاى زندگى خود با مشكالتى روبرو مى شوند كه آرامش ذهنى شان را 
به هم مى زند و باعث انواع دغدغه  ها و اشتغاالت فكرى مى شود. روش  هاى 
مختلفى براى كاهش افكار مزاحم و نگرانى  ها معرفى و  شناسايى شد ه اند. 
تكنيك  هاى آرام سازى عضالنى، روش  هاى مختلف ذهن آگاهى و مانند 
آن به انسان  ها كمك مى كنند تا بتوانند در لحظه حال و اكنون زندگى كنند 
و بتوانند آرامش فكرى خود را به دست بياورند تا بتوانند با روش  هاى 

درستى به مقابله با مشكالت خود بپردازند.
2. آسودگى اجتماعى، روابط سالم تر: همه انسان  ها در شبكه اى از روابط 
مختلف اجتماعى زندگى مى كنند. مشكالت، اختالفات، تعارضات، ناكامى  ها 
و نارضايتى  ها در همه شبكه  هاى اجتماعى وجود دارد. مهم است كه انسان  ها 
بتوانند اين مشكالت را  شناسايى كنند و به موقع و با استفاده از روش  هاى 
افزايش دهند. در قالب روابط  مناسب كيفيت روابط اجتماعى خود را 
زن وشوهرى، خانوادگى، دوستى، خويشاوندى و... روش  هاى مناسب و 
عملى مختلفى براى كاهش يا برطرف كردن مشكالت ارتباطى وجود دارند. 
با استفاده از اين تكنيك  ها مى توان از روابط اجتماعى غنى ترى برخوردار 

بود كه كيفيت زندگى انسان را ارتقا مى دهند.
نقش  انسان،  هيجان  هاى  و  احساسات  3. آسودگى هيجانى و عاطفى: 
تعيين كنند ه اى در كيفيت زندگى ما دارند. بعضى افراد از راه  هاى ناسالمى 
مانند مصرف مواد، كار هاى خطرناك و رفتار هاى نامناسب اجتماعى سعى 
مى كنند احساسات خوشايندى در خود ايجاد كنند يا از احساسات دردناك 
خود بكاهند. روش  هاى مختلف سالمى براى كاهش احساسات منفى و 
ايجاد هيجان  هاى مثبت وجود دارند كه  شناسايى شد ه اند و مى توان آنها 

را آموخت.
4. آسودگى بدنى و جسمى: هرچه انسان  ها بتوانند آرامش عميق ترى در 
زندگى به دست بياورند، سيستم ايمنى شان بهتر عمل مى كند و نتيجه آن 

نيز كاهش بيمارى  هاى مختلف جسمى است.
با توجه به مطالب باال، مى توان گفت روان شناسى علم سالمت است كه 
با روش  هاى مختلف مى كوشد از ايجاد مشكالت و آسيب  ها پيشگيرى 
كند و روش  هاى مختلفى براى بهبود كيفيت زندگى انسان  ها و بهزيستى 

آنها تهيه و تدوين كرده است. 
اميد است با استفاده هر چه بيشتر مردم از اين علم، بر كيفيت زندگى و 

بهزيستى آنها افزوده شود.

ما سازمان قدرتمند نداريم!

اساسى  ركن  روان شناسى  نظام  سازمان 
و  است  روان شناسان  و  مشاوران  براى 
مجلس شوراى اسالمى بيان داشته همه كار ها 
و فعاليت  ها كه در اين زمينه انجام مى شود، 
بايد طبق نظر سازمان نظام انجام بگيرد. قوانين 
نيز بيان مى كنند همه مشاوران بايد از اين سازمان 
پروانه فعاليت تهيه كنند اما سازمان بعد از 15 سال 
فعاليت هنوز دچار چالش  هاى زيادى است و در 
انجام  به درستى  چند سال اخير وظايف خود را 
نداده است. مردم بايد نسبت به سازمان و هويت 
آن آگاهى پيدا كنند و بدانند مشاورانى كه زير نظر 
سازمان هستند، به طور قانونى اجازه فعاليت دارند.
به  توجه  با  مربوط!  چه  ذات  به  روان شناسى 
شرايط جامعه و حتى بروز برخى باليايى طبيعى 
مانند سيل و زلزله نياز به روان شناس و مشاور در 
جامعه ما بسيار ضرورى است و ناگفته نماند جمع 
بسيارى از روان شناسان هم در اين راستا فعاليت  هاى 
انسان دوستانه زيادى انجام داد ه اند. به عنوان مثال 
جامعه مشاوران ايران كه استادان مطرحى نيز در آن 
عضويت دارند يك سال بعد از زلزله كرمانشاه با 
حس همدلى باال به طور مداوم حضور داشتند و به 
كمك مردم شتافتند. همان طور كه با نظارت درست 
و مديريت مناسب نيرو هاى كارشناس اين حوزه 
مى توانند در لحظه لحظه شرايط دشوار، مرهمى بر 

درد هاى جامعه باشند. 
ظهور افراد غيرمتخصص، مشكالت زيادى ايجاد 
مى كند. متاسفانه برداشت عد ه اى در جامعه اين است 
كه خدمات روان شناسى ذاتى است و برخى افراد 
جامعه قادرند اين كار ها را انجام دهند. ما شاهد 
هستيم افراد در زمينه  هاى گوناگون و جايگا  ه  هاى 
مختلف؛ از پزشك گرفته تا ديگر دست اندركاران، 

مشاوره  هاى روان شناسى ارائه مى دهند. 
بايد بدانيم رشته  هاى روان شناسى بسيار تخصصى 
هستند و نياز به تحصيالت آكادميك دارند. متاسفانه 
سازمان نظام نتوانسته نظارت درستى در اين راستا 
داشته باشد و در جامعه افراد زيادى فعاليت مى كنند 
و هزينه  هاى گزاف بابت مشاوره دريافت مى كنند، 
بدون اينكه حتى يك مدرك دانشگاهى مرتبط با 
اين رشته داشته باشند. حتى شاهد هستيم برخى 
كارشناسانى كه در رسانه ملى صدا و سيما شركت 

مى كنند، از اين گروه افراد هستند. 
ما به عنوان دانش آموختگان اين رشته خواستار اين 
هستيم تا نظارت در اين حوزه بيشتر باشد. صحبت 
بر اساس تجربه شخصى افرادى كه علم اين رشته 

را ندارند مى تواند بسيار آسيب زا باشد. 
متاسفانه با وجود  اينكه تمام فعاليت  هاى اين افراد 

بايد زير نظر سازمان نظام باشد، اين سازمان اقتدار 
كافى در اين حوزه نداشته و گويى ارگان  هاى ديگر 
به آن توجهى ندارند؛ مردم از وجود آن بى اطالع 
هستند و شايد اعتماد كافى به آن وجود نداشته باشد 
و بيشتر قانون  هايى كه از 15 سال پيش با ايجاد اين 

سازمان مطرح شد، اجرا نشده است.
كمى به روزتر؛ كمى باسوادتر: جامعه دانشگاهى 
ما نيز آنچنان كه بايد وظيفه خود را به درستى ايفا 
نمى كند، نه فقط در روان شناسى و مشاوره، بلكه 
در بسيارى از رشته  ها شاهد فسيل زدگى شد ه ايم. 
دانشگاه  ها پايه  هاى اوليه را آموزش مى دهند اما اين 
ميزان بسيار ناكافى است. در رشته روان شناسى به 
عملى بودن دروس توجهى نمى شود، فاجعه است 
اما گاهى دانش آموخته اين رشته در برخى دانشگاه  ها 
به زودى درمانگر شود، حتى يك  كه قرار است 
مشاهده  دانشگاهى  فضاى  در  را  روانى  درمانجو 
نمى كند. چارت دروس هم در وضعيت مناسبى قرار 
ندارد و بيشتر كتاب  ها به روز نيستند يا كاربرد كافى 
در درمان ندارند و جزو دروس اصلى هستند، به 
طورى كه دانشجويان بايد با صرف هزينه  به مراكز 
آموزش خصوصى كه استادان برگزار مى كنند، مراجعه 
كرده و با گذراندن دوره  هاى مختلف خود را براى 
ورود به فضاى كار آماده كنند. در اين راستا گاهى 
قيمت  هاى گزاف و سوءاستفاده  هايى هم مى شود. 
البته با تغيير مديريت و تشكيل كميسيون  ها هنوز 

اوضاع به حد كافى بسامان نشده است.
از دست تلگرام... با وجود پيشرفت فضاى مجازى 
و توجه بيشتر مردم جامعه، جلسات مشاوه به اين 
حوزه نيز راه پيدا كرده است. اگرچه گاهى خواندن 
مطالب روان شناسى مى تواند موثر باشد، مردم بايد به 
منبع هر مطلب توجه كنند، اگر با شركت در گروه  ها 
و ارتباط با مشاوران راهكار هايى دريافت مى كنند، 
مطمئن شوند كه فردى كه مشاوره مى دهد چه كسى 
است و اطالعات خود را در اختيار هر كسى قرار 
ندهند. حتى در رسانه  ها، تابلو هاى خيابان يا هر تبليغ 
ديگرى حتما توجه كنند آيا گروه، سازمان يا كلينيك 
مجوز هاى الزم را دريافت كرده و صالحيت اين كار 
را دارد يا نه؟ افرادى كه پايه  هاى اين رشته را ندارند 
براى  برسانند.  افراد آسيب  به  بسيار  ممكن است 
مراجعه حتما با صبورى دنبال متخصصان بگرديد.
روز روان شناس: سازمان نظام نهم ارديبهشت را به 
عنوان «روز روان شناس» معرفى كرده اما هنوز وارد 
تقويم ايران نشد ه است. اين روز با روز جهانى كه 
سازمان ملل و انجمن روان شناسان در ماه آوريل 

انتخاب مى كند، متفاوت است.
 دوست دارم تا آخر از اهميت شغل روان شناسى 
و مشاوره بگويم و از مشاوران و روان شناسان كه 
هميشه در صحنه هستند و در شرايط بحرانى مانند 

سيل و زلزله همراه هستند. 
افرادى كه دلسوزانه  جا دارد اين روز را به همه 
بكاهند،  جامعه  افراد  از  دردى  تا  مى كنند  تالش 

تبريك بگوييم.

 دكتر على بابايى زاد
روان درمانگر، كارشناس تحليل 

روابط متقابل و روان شناس بالينى

 دكتر ربابه نورى
دانشيار روان شناسى بالينى 

دانشگاه خوارزمى

 صفا جعفرى ثمرى
متخصص مشاوره

عضو انجمن مشاوران ايران 

ميان روان تحليلگرى كه عالقه وافر به آن دارم، 
در سفرى پرلذت، گاهى نيز دردناك مانند 

كند فرد 
را به ايستگاه  هايى مى رساند كه چرايى 
و چگونگى زيستن امروزش را معرفى 
مى كند و با ايجاد بينش، تماس هيجانى 
با آن، غلبه بر مقاومت و ايجاد تغيير، 
اهداف آينده را زيبنده خواهد كرد. نياز به 

روان شناس مبرم، غيرقابل انكار و همه گير 
است تا شايد گونه انسان در وضعيت بهترى 

براى خود، ديگران و محيط اطرافش، اين چند 
دهه زيستى سريع تمام شونده را به پايان برساند و 

با ايجاد تغيير و بهبود بودنش بهتر از نبودنش باشد.

ما سازمان قدرتمند نداريم!

بايد طبق نظر سازمان نظام انجام بگيرد. قوانين 
نيز بيان مى كنند همه مشاوران بايد از اين سازمان 

پروانه فعاليت تهيه كنند اما سازمان بعد از 

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

5تقويم سالمت شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت



هنر و سالمت 6
گفت وگو با حسين رفيعى، بازيگر و مجرى تلويزيون

آدم ها تا بچه هستند بايد بازيگوشى كنند
تنها  اگر  را  رفيعى  حسين 
قطعا  نشناسيم،  َفـ  َفـ  با 
خاطرات  از  جزئى  َفـ  َفـ 
كودكى و نوجوانى بسيارى 
از ماست. رفيعى متولد سال 48 در محله 
خودش،  گفته  به  است،  تهران  نظام آباد 
درصدد  و  داشته  پرجنب وجوشى  كودكى 
استاد  رو،  همين  از  بوده.  هرچيزى  تجربه 
مجرى گرى  تلويزيون  در  كه  است  نقاشى 
مى كند، روى استيج مى رود و در تئاتر، فيلم 
به سوال هايمان  او  بازى مى كند.  و سريال 

اينگونه پاسخ داد.

: اولين شيرين كارى كودكى تان را 
به خاطر داريد؟

هم اولين و هم آخرين شيرين كارى ام يادم 
است. البته تعدادشان خيلى زياد است. يك 
بار در 7 سالگى از پشت بام خانه مان پريدم 
مى دانستم  هرچند  كوچه.  برف هاى  روى 
هم  بار  يك  است.  زياد  پشت بام  ارتفاع 
با  و  شدم  گازى  موتور  سوار  كم  سن  در 
يك  در  و  گذشتم  خيابان  از  زياد  سرعت 

شدم. متوقف  مغازه 

: هنوز هم بازيگوشى مى كنيد؟
به نظر من آدم ها تا بچه هستند بايد بازيگوشى 
كنند و من هميشه دوست دارم بچه باشم. البته 
اگر منظور از بازيگوشى نشاط و شادابى باشد 
زلزله  كه يك  باشد  اين  بازيگوشى  اگر  ولى 
ديگر  نه.  بگويم  بايد  كنم  ايجاد  ريشترى   8

حوصله اش را ندارم.

:  از بازى تيپ   َف َف بگوييد كه 
اصال  است؟  مانده  باقى  شما  در  همچنان 

َف َف چگونه خلق شد؟
درست  خودم  را  تيپ  اين   100 تا  صفر  از 
كردم. اين تيپ برمى گردد به سال هاى كودكى 

و نوجوانى من.
در آن زمان ما به بچه هايى كه لوس بودند و 
است.  َف َف  چقدر  مى گفتيم  نبودند،  خشن 
درواقع همان تيتيش مامانى خودمان. براى اولين 
نمايشى را  تلويزيونى  برنامه  بار هم در يك 
آن  در  كه  مى كرديم  كار  بنفشه خواه  بيژن  با 
َف َف بازى مى كرد و بعدا مدير گروه كودك 
وقت شبكه يك آقاى اعاليى از من خواستند 
كه َف َف را در برنامه نيم رخ بياوريم. ديديم 
كرده  برقرار  ارتباط خوبى  او  با  كه مخاطب 
بنابراين در برنامه هاى ديگر هم مانند برنامه 

20 دوباره او را زنده كرديم.

: خودتان چقدر با دنياى كودكان 
و نوجوانان آشنا هستيد؟

خيلى زياد چون كودك درون خودم هنوز 
وقتى  تا  و  نشدم  دور  او  از  و  است  زنده 
هستند،  زنده  آدم ها  درون  كودك  كه  هم 
اين طبيعت همه  آدم مى تواند زندگى كند. 
بزرگ  وقتى  آدم ها  است.  زنده  موجودات 
مى شوند ديگر خالقيت و انگيزه اى ندارند. 
براى  انگيزه  آدم ها  روح  وقتى  تا  نظرم  به 
خواهند  باقى  جوان  دارند،  كردن  زندگى 

ماند و شاد خواهند بود.

برنامه  داريد  زمانى قصد  تا چه   :
اجرا كنيد يا بازى كنيد؟

تماشاچى  برنامه هايم  و  بتوانم  كه  زمانى  تا 
داشته باشند. درواقع تا زمانى كه مردم مرا 

بپذيرند.

: در دنياى حسين رفيعى چه چيزهايى 
پيدا مى شود؟

طبيعت، موجودات زنده، نقاشى و ورزش.

: اگر در يك جزيره خلوت باشيد 
چه مى كنيد؟

شروع مى كنم اول يك خانه مى سازم و بعد 
مزرعه اى دست و پا مى كنم. بعد حيوانات اهلى 
توى مزرعه تربيت مى كنم و بعد شروع مى كنم 
به نقاشى كشيدن و ماهيگيرى. به هر حال قطعا 

خيلى به من خوش مى گذرد.

: اجرا تا چه حد سخت يا آسان است؟
به هر حال الزمه مجرى بودن رفتن روى استيج 
و داشتن برنامه زنده است. از طرفى، در برخى 

شرايط حجم كار خيلى زياد مى شود.
البته من كه هميشه روى استيج نيستم، جزو 
وارد  بازيگرى  با  كه  هستم  كسانى  معدود 
تجربه  را  اجرا   75 سال  و  شدم  تلويزيون 
كردم. از آنهايى هستم كه در دوره اى باالترين 
ساعت پخش زنده از تلويزيون را داشتم، به 
طورى كه طى روز صبح و ظهر و شب در 
اينكه  مخصوصا  مى شدم،  ديده  زنده  برنامه 
بايد  و  است  كار سختى  زنده  برنامه  اجراى 
خلق الساعه حرف بزنيد، اطالعات عمومى و 
مطالعه در زمينه هاى مختلف هم داشته باشيد. 
در اين ميان در نظر بگيريد كه يكى از برنامه ها 
كودك بود، يكى براى پليس، يكى هم درباره 
خانواده ها. برنامه هاى متفاوت در يك زمان. به 

هر حال اگر اجرا را درك كرده باشى و ارتباط 
گرفته باشى، مانند اين است كه از يك خياط 
كه سال هاست كار مى كند و كت و شلوار را 
خوب مى دوزد، بپرسيد لباس دوختن سخت 
است؟ كه قطعا مى گويد نه! چون كارم را بلد 

هستم، ديگر سخت نيست و لذت مى برم.

اما به هر حال خستگى خودش   :
را دارد.

اصال زندگى كردن خستگى دارد. همه كارها 
خستگى خودش را دارد، همين كارى كه شما 
را دارد كه  انجام مى دهيد، خستگى خودش 
براى تهيه خبر و گزارش بايد از جايى به جاى 
ديگر برويد اما اگر بخواهم صادقانه در اين 
زمينه صحبت كنم، اين كار استرس و اضطراب 
زيادى دارد و اگر خودستايى نباشد، كسانى 
بازى  كه  آنهايى  به  نسبت  مى كنند  اجرا  كه 

مى كنند، هيجان و اضطراب بيشترى هم دارند. 
كار رسانه سخت است و هميشه بايد در اوج 
باشى كه بتوانى مخاطب را با خودت همراه 
نگه دارى. با توجه به اينكه مخاطب اين روزها 
هم باهوش است و اگر برنامه شيرينى و تازگى 
برايش نداشته باشد، فراموش مى كند. كما اينكه 

خيلى ها در اوج بودند و حاال ديگر نيستند.

: كدام كارتان را بيشتر مى پسنديد؟
همه كارهايى كه در اين سال ها انجام داده ام، 
چه در حوزه تصوير، چه در نگارش و نقاشى، 
همگى بچه هاى من هستند. همه آنها را دوست 
دارم و در عين حال نقدهايى را به آنها وارد 
مى دانم؛ يعنى دوست داشتم از اين چيزى كه 
به هر حال كارهايى  بودند ولى  بهتر  هستند 
داده ام. محال است  انجامشان  هستند كه من 

كارى كه دوست ندارم را انجام دهم.

: نقاشى را از چه زمانى شروع كرديد؟
من از 9-8 سالگى هم نقاشى كشيدن را شروع 
كرده بودم و به سبك باب راس تابلو مى كشيدم 
بود. در مدرسه در  بازارى  بيشتر  و كارهايم 
دهه فجر نمايشگاهى از نقاشى هاى من برپا 
كردند و همان جا بود كه يكى از معلم ها به من 
گفت بايد بروى هنرستان. از اول دبيرستان در 
هنرستان نقاشى خواندم و سال 69 جزو اولين 
ورودى هاى دانشگاه هنر بودم كه قبول شدم 
و بعد از اينكه ديپلم گرفتم، هنر خواندم اما 

در سال 72 وارد تلويزيون شدم.

: بيرون از قالب اجرا و بازى هم 
همين قدر انرژى و روحيه داريد؟

قبال هم كسى اين را پرسيده بود و گفتم به هر 
حال فوتباليست هم با لباس ورزشى در زمين 
برادرش  عروسى  اما  مى شود  حاضر  فوتبال 
همه جا  نيست  قرار  مى پوشد!  شلوار  و  كت 

مثل هم باشيم.

: فرزندان خودتان در سن نوجوانى 
هستند؟

بله، در خانه ما قانونى حاكم است؛ اينكه ما 
يك خانواده 4نفره هستيم و خانه مان 4 قسمت 
مسووليت هاى  و  خود  بخش  هركسى  دارد، 
خودش را دارد. من درباره اتاق دختر و پسرم 
مشاوره و پيشنهاد مى دهم، قرار نيست مساله اى 
را تحميل كنم. درباره تحصيل هم همين طور 
است. به آنها گفته ام تحصيل در همه جاى دنيا 
يك اجبار است اما اينكه دوران آرام يا سختى 
داشته باشيد، دست خودتان است و قرار نيست 
با آنها به شكلى برخورد كنيم كه نمره خاصى 
بايد بگيرند چون به هر حال ما قبول كرده ايم 
فرصت 20 ساله اى داريم كه بچه ها كنارمان 

زندگى مى كنند. درست است كه بعد از آن هم 
در خانه ما هستند اما مستقل مى شوند و برخى 
معتقدم  دارند.  را  تصميم گيرى هاى خودشان 
نوجوان نبض تپنده جامع است. جامعه اى كه 
قطعا  باشد،  نداشته  فعالى و شاداب  نوجوان 

بيمار است.

براى  برنامه هايى  ساخت  روند   :
كودكان و نوجوانان ديگر ادامه پيدا نكرد، 

چرا اين  گونه شد؟
به هر حال در گذشته برنامه هايى داشتيم كه 
براى نوجوان ها بود و مى توانست آنها را جذب 
كند اما ديگر اين جريان ادامه پيدا نكرد و حاال 
هم اصال برنامه اى نداريم كه بتواند براى آنها 
جذابيت داشته باشد. من در سازمان هستم و 
دغدغه هاى مديران را مى دانم. ما در كشورى 
لهجه هاى  و  قوم  زبان،  كه  مى كنيم  زندگى 
برنامه سازى  مختلفى در آن زندگى مى كنند. 
و جذب  است  تخصصى  كار  نوجوان  براى 
او  نمى توان  است.  كار سختى  هم  او  كردن 
باهوش است.به هر حال  را گول زد، بسيار 
يكى از مشكالت سازمان تامين بودجه براى 
برنامه هاى مختلف است. البته اين نكته را هم 
نبايد فراموش كنيد كه در گذشته و زمانى كه 
«نيم رخ» را مى ساختيم، اينستاگرام يا تلگرام 
نبود، فضاى مجازى و اينترنت تا اين اندازه 

گسترده نبود.
تهاجم فرهنگ زمانى اتفاق مى افتد كه ما مصلح 
نشده باشيم و درباره آداب و رسوم و فرهنگى 
كه اصالت خودمان است، تحقيق نكرده باشيم. 
را  خودش  اينستاگرام  وقتى  نديدم  را  كسى 
راه اندازى مى كند، قبل از آن درباره اين ابزار 
خوانده باشد و اطالعات كسب كند. از همين 
رو، كسانى را مى بينيم كه تنها يك نرم افزار را 
نصب كرده اند و اطالعاتى درباره استفاده هاى 
مختلف آن ندارند. در تلگرام هم اين اتفاق 
اينكه  بدون  كسى  كه  مى بينيم  مى افتد.  زياد 
مطالعه داشته باشد، متنى را بارها در گروه هاى 
مختلف بازنشر مى دهد. در نتيجه روزبه روز 
به  زمان مى گذرد،  دلزده مى شويم. هرچقدر 
اين سمت مى رويم كه ديگر كسى تلويزيون 
جذابيت  ديگر  هم  ماهواره  حتى  نمى بيند، 

خودش را از دست مى دهد.

: چه تعريفى از خودتان داريد؟
من فرزند يك زن خانه دار و يك نظامى كه 
كار آزاد هم مى كرده، هستم. حسين رفيعى تا 
مادر  امروز كه هنوز سر سفره پدر و  همين 
فرزند  اينكه  از  غير  نيست،  هيچ چيز  است، 
اين دو نفر است. يك بار كسى از من پرسيد 
كه تو چه كردى كه توانستى موفق باشى؟ در 
جواب گفتم من هنوز موفق نشدم، اين موفقيت 
براى پدر و مادر من است. بچه اى را به اين 
دنيا آورده اند، با امكاناتى كه داشته اند، او را 
بزرگ كرده اند. بچه اى كه اگر كسى از ديدن 
من لذت نبرد، آنها مى برند. همان قدر كه كسى 
در خيابان مى گويد خدا بچه ات را حفظ كند، 
پدر و مادرم ذوق مى كنند، اگر روزى باربد و 
نارگل هم در جامعه به جايى برسند كه من از 
وجودشان افتخار كردم، در آن زمان مى گويم 

من موفق شده ام.

 محبوبه 
رياستى

اگر بخواهم صادقانه در اين زمينه 
صحبت كنم، كار رسانه استرس و 

اضطراب زيادى دارد و اگر خودستايى 
نباشد، كسانى كه اجرا مى كنند نسبت 

به آنهايى كه بازى مى كنند، هيجان و 
اضطراب بيشترى هم دارند
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تاكيد مهندس محسن فرهادى معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 

به غذاى ارزان رستوران ها شك كنيد! 
در چند ماه گذشته كه قيمت مواد غذايى روزانه باال رفت، يكى از صنوفى كه بيش از همه تحت تاثير اين شرايط 
قرار گرفت، رستوران ها بودند. از يك سو، باال رفتن قيمت مواد اوليه مصرفى آنها؛ يعنى گوشت و مرغ، قيمت 
محصول نهايى را آنقدر باال برده كه مشترى ها كم شدند و حدود يك چهارم رستوران ها مجبور شدند رستوران دارى 
را كنار بگذارند. رئيس اتحاديه رستوران داران اواخر بهمن ماه سال گذشته گفته بود به دليل افزايش قيمت گوشت 
و ساير مواد غذايى مصرفى رستوران ها و كم شدن مشترى،180 رستوران از 700 رستوران داراى مجوز در شهر تهران تقاضاى ابطال 
مجوز و تعطيلى رستوران خود را اعالم كردند. از سوى ديگر، رستوران هايى كه هنوز سر پا مانده اند، بحث كيفيت غذايشان چگونه 
خواهد بود. آنهايى كه قيمت غذايشان را متناسب با قيمت گوشت و مرغ باال برده اند، آيا كيفيت غذايشان را مانند سابق حفظ كرده اند 
و مثل گذشته مشترى دارند؟ اما برخى ديگر براى حفظ مشترى، با همان قيمت قبل، غذا را دست مشترى مى دهند كه معلوم نيست 
از چه مواد اوليه اى استفاده مى كنند! رئيس اتحاديه رستوران داران به اين نكته نيز اشاره كرده بود كه كباب كوبيده زير 15 هزار تومان 

را نخريد چون قطعا از گوست استفاده نكرده و بى كيفيت است. در اين بين معاون بهداشتى وزارت بهداشت نيز در گزارشى كه از 
طرح نوروزى نظارت بر رستوران ها و اماكن تفريحى داده، گفته است: «331 رستوران  بين راهى پلمپ شدند و مقدار مواد غذايى 
غيربهداشتى معدوم شده هم در اين مدت، 1 ميليون و 152 هزار و 914 كيلو گرم بوده است.» هفته گذشته در يك گزارش نفوذى 
از چند رستوران در سطح شهر تهران، به همبرگرفروشى برخوردم كه همبرگرش را با قيمت قبل از گران شدن گوشت مى فروخت 
اما بعد از پرس وجو گفت گوشت را از داللى با قيمت مناسب مى خرد و از كيفيت گوشت بى اطالع است ولى طعم و مزه همبرگر 
با اين گوشت به اصطالح داللى، اصال تغيير نمى كند. البته اين تخلف قابل تعميم نيست اما سوال اصلى اين است كه اين گوشت  ها 
از كجا مى آيد و با وجود آنكه قيمت مواد غذايى باال رفته، آيا نظارت هاى وزارت بهداشت بر بهداشت مواد غذايى عرضه شده در 
رستوران ها نيز بيشتر شده يا نه؟ در اين زمينه مهندس محسن فرهادى، معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت به 

پرسش هايمان پاسخ دادند كه مشروح آن را در «ديده بان تغذيه» اين شماره مى خوانيد.

7ديده بان تغذيه شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

: آقاى مهندس فرهادى! لطفا ابتدا 
از  بازرسى هايتان  در  شما  بگوييد  برايمان 
رستوران ها، قيمت غذاها را با توجه به نوع 
غذا و موادى كه در آن به كار رفته هم بررسى 

مى كنيد؟
نظارت هاى بهداشتى ما با قيمت كاال كارى ندارد. 
حقيقتا ما به رستوران هايى براى بازديد رفتيم، 
قيمت ها 4-3برابر شده بود. واقعيت اين است 
كه در طرح سالمت نوروزى ما هم رستوران هايى 
را ديديم كه تخلف داشتند و هم رستوران هايى 
را شناسايى كرديم كه تخلف نداشتند. رستورانى 
ممكن است قيمت را تغيير نداده باشد ولى وزن 
غذا را كاهش داده است. قيمت در وهله اول جزو 
تخلفات تعزيزاتى است كه ما به آن ورود نمى كنيم 
ولى در مجموع ما مواردى را داشتيم كه در طرح 
نوروزى مشاهده كرديم رستورانى در كباب كوبيده 
سنگدان مرغ را با گوشت مخلوط كرده ولى اين 
حركت عمومى نبوده و هر جا كه بازرسان چنين 
مواردى را ديدند، با آن برخورد كردند، حتى چند 
مورد فيلمش را هم در استوديو سالمت پخش 
كرديم. تخلف ديگر در اين زمينه اين است كه 
رستوران دار گوشت را با قيمت باال هم دريافت 
كرده ولى خوب نگهدارى نكرده باشد و گوشت  
فاسد شده باشد. با اين موارد هم برخورد شده 
است. ما حتى با بازديد هاى مشترك با سازمان 
تعزيرات و دادستانى هم با خود دامپزشكى كه 
متولى اصلى نظارت بر گوشتى است كه رستوران ها 
خريدارى مى كنند نيز تخلفات را شناسايى كرديم.
: اگر سازمان دامپزشكى مسوول اصلى 
نظارت بر گوشت هاى رستوران هاست، شما 

چه مواردى را بررسى مى كنيد؟
 متولى گوشتى كه رستوران ها از كشتارگاه مى خرند، 
سازمان دامپزشكى است. از قصابى كه گوشت 
مى خريد، سازمان دامپزشكى بايد نظارت هايش 
را انجام دهد و همكاران ما اين موارد را كنترل 
مى كنند كه آيا سازمان دامپزشكى نظارت داشته 
يا نه؟ آيا گوشت خوب نگهدارى مى شود يا 
نه؟ گوشت مخلوط با سنگدان مرغ، مشتقات 
مرغ و حتى آشغال هاى مرغ  مشاهده شده و 
بازرسان ما با آن برخورد كردند ولى بايد بدانيم 
اين موارد همه گير نبوده و تعدادشان كم بوده و 
با آنها برخورد قضايى شده و پلمپ هم شده اند.
: غير از بهداشت رستوران چه مواردى 
را در بازرسى هاى دوره اى و بازديدهاى نوروزى 
كه نظارت ها، سفت و سخت تر است توسط 

وزارت بهداشت كنترل مى شود؟ 
در كل، همكاران ما 4محور اصلى را بررسى 

مى كنند. به ترتيب اولويت؛ اول بهداشت فردى 
مهم است؛ يعنى كاركنان رستوران كارت بهداشت 
داشته باشند، بلد باشند بهداشت فردى را رعايت 
كنند، دست ها را چگونه بشويند، لباس مناسب 
و تميز بپوشند و... خوشبختانه در همين نقطه 
با دستگاه  به صددرصدى  نزديك  ما پوشش 
پرتابل داريم. اين دستگاه ها حتى قادرند بعد 
از شستشوى دست آشپز، بفهمند بار ميكروبى 
دست در حد استاندارد هست يانه؟ نكته بعدى 
كه بررسى مى شود، بهداشت مواد غذايى است. 
محصول اوليه اى كه وارد رستوران مى شود شامل 
نمك و ادويه و روغن و گوشتى كه براى تهيه 
غذا استفاده مى شود و افزودنى ها همگى كنترل 
مى شود. در مورد گوشت بايد ببينيم گوشت مهر و 
تاييديه شبكه دامپزشكى را دارد يا نه؟ حتى سيخ 
كبابى كه در يخچال است بررسى خواهد شد. ما 
دستگاه هايى داريم كه بار ميكروبى غذا، pHغذا، 
دما يا برودت يخچال ها و همچنين ميزان تازگى 
روغن را در محل اندازه مى گيرد و سالمت آن 
را تاييد مى كند. محور بعدى ما ابزار و تجهيزات 

است. مهم است كه از چه ظرفى و چه سيخى 
براى سرو غذا استفاده شده و همچنين چه ظرفى 
براى طبخ مورد استفاده قرار گرفته است. نهايتا 
سازه و ساختمان رستوران بررسى مى شود.به اين 
نكته هم اشاره كنم كه ما چند نگرانى داريم؛ اول 
افزودنى هايى مثل رنگ، اسانس، شيرين كننده ها و 
طعم دهنده هاست كه تشخيصشان نسبت به موارد 
ديگر سخت تر است. زمانى كه مردم مثال زرشك 
پلو با مرغ يا جوجه كبابى مصرف مى كنند كه 
كيفيت ندارد، اعتراض مى كنند يا با 190 تماس 
مى گيرند  يا اگر خداى ناكرده مسموم شدند، 
شكايت مى كنند. رنگ و اسانس سالمت را به 
صورت آنى تهديد نمى كند ولى به طور مزمن 

تاثيرات بلندمدت مى گذارد.
: بازرسى كارشناسان وزارت بهداشت 
از رستوران ها چند وقت يكبار انجام مى شود؟
ما ابزار و اهرم هاى نظارتى مختلفى راه انداختيم 
به ويژه در شهرهاى بزرگ مثل تهران. دفاتر خدمات 
سالمت هم داريم كه واحد رستوران را مميزى  و 
نقاط بحرانى را كنترل مى كنند؛ يعنى به رستوران 

كمك مى كنند، كنترل كند و به دستگاه هاى نظارتى؛ 
يعنى دانشگاه هاى علوم پزشكى اظهار كند. ابزار 
ديگر بازديدهاى پاسخى ماست؛ يعنى اتحاديه از ما 
استعالم مى گيرد كه مى خواهد يك رستوران جواز 
بگيرد يا جواز را جابجا كند. بازديد هاى دوره اى 
هم داريم و انتظارمان اين است كه رستوران ها 
فصلى يكبار از طريقى ديده شوند و اگر بپرسيد 
اين فصلى يكبار ايمنى مواد غذايى را به همراه 
دارد يا نه پاسخ منفى است. به همين دليل دفاتر 
خدمات سالمت فعال، در تهران فعال هستند و در 
شهرهايى مثل اروميه، مشهد، كرمانشاه، خراسان 
رضوى و همدان هم اين دفاتر فعال هستند و ما 
مى خواهيم اين دفاتر را  در كل كشور داشته باشيم. 
نكته مهم در نظارت بر رستوران ها اين است كه 
قوانين در مورد متخلفان تا چه اندازه بازدارنده 
است؟ آيا اگر رستورانى تخلف كرد، جريمه اش 
را مى پردازد يا تذكر مى گيرد؟ تا فصل ديگر معلوم 

نيست چه غذايى دست مردم مى دهد.
قانون گذار جريمه را سنگين ديده، مرتبه چهارم 
ارسال پرونده به دادگاه است. ما مى توانيم پروانه 

كسب را باطل كنيم  اما بازه زمانى اى مى طلبد. 
ضمن اينكه سياست ها كال اين نيست كه پروانه 
قانون گذار بدون ارسال  باطل كنيم.  كسب را 
پرونده به دادگاه اين اجازه را به ما داده كه مكان 
را تعطيل كنيم. اين تعطيلى در آيين نامه اجرايى 
جديد مى تواند بدون زمان باشد؛ يعنى اينكه مكان 
را تعطيل كنيم تا زمانى كه رئيس مركز بهداشت 
شهرستان تشخيص دهد و رستوران نواقص را 
حل مى كند. براى ما هم همين مهم است كه 
رستوران دار نواقصش را رفع كند. لغو پروانه 
و بگير و ببند اولويت ما نيست. اين اختيار به 
ما داده شده كه اگر رستوران دار ضوابط را زير 
پا گذاست و قوانين را رعايت نكرد با پالكارد 

رستوران را پلمپ كنيم.
: برخى رستوران ها با توجه به گرانى 
گوشت، از دالالنى گوشت را مى خرند كه آن 
را با قيمت پايين  عرضه مى كند و معلوم نيست 
محتويات گوشت چه موادى باشد و رستوران دار 
با پشتوانه همين گوشت ها قيمت هايش را جابجا 
نمى كند. شما اين موارد را چگونه شناسايى و 

با آن برخورد مى كنيد؟ 
اين اطالعاتى كه شما مى گوييد اگر در اختيار ما 
قرار گيرد با آن برخورد مى شود. طبيعتا چرخه اى 
كه اشاره مى كنيد غيرقانونى است. خود رستوران دار 
هم وظيفه دارد هر گوشتى را نخرد. اينكه يك 
ما گوشت مى فروشد،  به  ارزان  قيمت  با  نفر 
را  آن  رستوران دار  كه  نيست  خوبى  استدالل 
بخرد. رستوران دار موظف است غذاى سالم به 
مردم بدهد و در ازاى اين غذاى سالم 3 برابر پول 
مى گيرد. برخى هم به قول شما، قيمت را ثابت نگه 
مى دارند اما در هر صورت رستوران دار موظف 
است غذا را از چرخه قانونى كشور تهيه كند. به 
فرض من اگر رستوران دار باشم مجاز نيستم هر 
كس هر مرغى برايم آورد، تحويل بگيرم و بايد 

آرم و نشان دامپزشكى داشته باشد.
مواد  گرانى  به شرايط  توجه  با    :
غذايى، چه توصيه  اى در انتخاب رستوران به 

مردم مى كنيد؟
توصيه به مردم اين است كه هيچ ارزانى بدون 
حكمت نيست. توجه داشته باشيد زمانى كه از 
پشت يك ماشين سوارى بدون آرم و نشان غذا 
تهيه مى كنيم حتى اگر اسمش قورمه سبزى خانگى 
باشد، بايد به آن غذا شك كرد. حتما بايد در 
انتخاب رستوران، جواز كسب، پروانه كسب و 
كارت بهداشت كه در ديوار رستوران نصب شده، 
توجه كرد. بعد از كسب اطمينان غذا را مصرف 
كرد. ضمن اينكه راه ارتباطى ما با مردم شماره 
تماس 190 است. مردم در صورت مشاهده تخلف 

مى توانند با ما تماس بگيرند.
: در بررسى هاى اخير به ويژه در طرح 
سالمت نوروزى بيشتر تخلفات در رستوران ها 

شامل چه مواردى بوده است؟
در برنامه نوروزى ما كه از 20 اسفند تا 30 فروردين 
ادامه داشت، كنترل هاى ما هم در مناطق سيل زده 
و هم در كل كشور افزايش يافته است. متاسفانه 
تعداد پلمپ رستوران ها نسبت به سال گذشته بيشتر 
شده، تعداد سنجش هاى پرتابل مواد غذايى افزايش 
يافته و بايد بگويم ما رقم نجومى معدوم كردن 
مواد غذايى هم داشتيم كه خبر خوبى نيست. اين 
مواد غذايى از سوسيس و كالباس گرفته تا كباب 
و جوجه و كباب كوبيده تا اقالم تاريخ مصرف 
گذشته كه در كارگاه هاى غيرمجاز مواد غذايى را 
نگهدارى مى كردند، شامل مى شده است. بيشترين 
تقلب ها در غذاهاى سروشده و پخته شده، تقلب 
در بسته بندى، عوض كردن تاريخ مواد غذايى 
و تقلب در درست كردن ترشى و شيرينى بود 

كه در كارگاه هاى زيرزمينى درست مى شدند.

اينكه يك نفر 
با قيمت ارزان 
به ما گوشت 
مى فروشد استدالل 
خوبى نيست كه 
رستوران دار آن را 
بخرد. رستوران دار 
موظف است غذاى 
سالم به مردم بدهد 
و در ازاى اين غذاى 
سالم 3 برابر  پول 
مى گيرد. برخى 
هم به قول شما، 
قيمت را ثابت نگه 
مى دارند اما در هر 
صورت رستوران دار 
موظف است غذا 
را از چرخه قانونى 
كشور تهيه كند

در صورت مشاهده تخلف، با شماره 1512 تماس بگيريد!

نظارت هاى بهداشتى بر رستوران ها برعهده وزارت 
بر  دامپزشكى،  سازمان  در  ما  و  است  بهداشت 
فراورده هاى خام دامى؛ يعنى مرغ، ماهى و گوشت 
قرمزى كه در رستوران ها استفاده مى شوند، نظارت 
داريم. در اين زمينه ضوابطى داريم كه شرايط بهداشتى 
تعيين مى كند.  را  بودن گوشت ها  بودن و سالم 
از  را  موظف هستند گوشت شان  رستوران داران 
مراكز توليد مجاز تهيه كنند؛ يعنى كشتارگاه هايى 
كه گوشت در آنجا مهر سازمان دامپزشكى دارد 
و روند نظارتى وزارت بهداشت را هم طى كرده 
است. همچنين گوشتشان را از كشتارگاه هاى صنعتى 
مرغ يا مراكز بسته بندى مجاز كه پروانه بهداشتى از 

سازمان دامپزشكى دارند، بخرند. 
بايد  رستوران ها  مصرفى  گوشت  درحقيقت، 
شناسنامه دار باشد تا وقتى ناظران و بازرسان ما به 

رستوران مى روند، بتوانند آن را تشخيص دهند و 
اگر گوشت شان از مراكز مجاز تهيه نشده باشد، 
با آن برخورد كنند. البته ما بازرسى هاى ادوارى 
و  بهداشت  وزارت  بين  مشترك  كه  داريم  هم 
خود  و  تعزيرات  نماينده  و  دامپزشكى  سازمان 
صنف رستوران داران انجام مى شود. در صورتى 
كه در اين بازديدها مشاهده شد رستوران تخلف 
كرده يا در مواردى كوتاهى و سهل انگارى داشته، 
به رستوران تذكر و اخطار مى دهند و بعد براى 
پيگيرى دوباره به رستوران سر مى زنند. بازرسى 
بازرسى شكايتى است و  ديگرى هم داريم كه 
مى كنند  گزارش  مردم  كه  مى شود  انجام  زمانى 

تخلفى شده است. 
البته موارد تشديد نظارت ها را هم با توجه به شرايط 
خاص يا ايام خاص داريم. به طور مثال، در ماه مبارك 
رمضان و اعياد كه مصرف گوشت بيشتر مى شود، 
بازرسى هايمان را افزايش مى دهيم. نكته ديگر اين 
است كه خريدن گوشت از دالالن گوشت كه نه 
نظارتى بر آنهاست و نه معلوم است چه گوشتى را 
توزيع مى كنند، جزو تخلفات تعزيزاتى است زيرا 

محتوا و كيفيت غذا زير سوال رفته و كم فروشى 
اتفاق افتاده است. 

پس دوباره تاكيد مى كنم نظارت هاى ما بهداشتى 

اين است كه گوشتى كه در  به  است و مربوط 
رستوران استفاده مى شود بايد سالم باشد و ايجاد 
بيمارى با منشاء غذايى نكند. مواردى مثل اينكه چه 

درصدى بايد همبرگر گوشت داشته باشد، تخلف 
تعزيراتى است بنابراين گشت هاى بازرسى بايد 
مشترك باشد تا هر جا الزم بود، سازمان دامپزشكى 
يا تعزيرات يا وزارت بهداشت ورود كنند. به عالوه، 
رستورانى كه شناسنامه دار است، از صنف مربوط 
پروانه دارد و همه چيز مشخص است. ما نيز بر 
گوشت مصرفى آن نظارت داريم. البته عالوه بر 
سالمت گوشت، حمل و نگهدارى آن هم اهميت 
دارد زيرا زنجيره سرما بايد حفظ شود. داللى كه 
پشت وانت گوشت را بريزد و به رستوران ها بدهد، 

چگونه زنجيره سرمايى را رعايت كرده است؟!
ما از مردم مى خواهيم در انتخاب رستوران حتما به 
كارت بهداشت و ضوابطى كه نشان مى دهد رستوران 
زير نظر وزارت بهداشت و صنف رستوران داران 
فعاليت مى كند، دقت كنند و هر غذاى ارزانى را 
مصرف نكنند. عالوه بر اين، هر نوع تخلف در 
رستوران ها و تهيه غذا، قصابى و ساير مراكز عرضه 
و توليد فراورده هاى خام دامى مشاهده كردند، با 
شماره 1512 كه براى سراسر كشور همين شماره 

فعال است، تماس بگيرند.

 مهديه 
آقازمانى 

 دكتر سامد برومند
مديركل نظارت بر بهداشت عمومى و 
مواد غذايى سازمان دامپزشكى كشور



مقامات بهداشتى آمريكايى 71 مورد جديد 
به اين ترتيب  كرده اند.  گزارش  را  سرخك 
بدترين  ميالدى   2019 سال  است  ممكن 
سال از لحاظ شيوع اين بيمارى در آمريكا 
باشد كه در سال 2000 ميالدى ريشه كنى 

آن اعالم شده بود.
و  كنترل  مركز  سى ان بى سى،  گزارش  به 
پيشگيرى بيمارى هاى آمريكا، شمار موارد 
افراد مبتال به سرخك در سال جارى ميالدى 

به 626 مورد رسيده است. 

در بدترين سال شيوع سرخك در آمريكا 
در سال 2000 ميالدى آمار بيماران به 667 

مورد رسيد. 
در حال حاضر، سرخك از 22 ايالت آمريكا 
جديد  مورد   71 از  است.  شده  گزارش 
سرخك گزارش شده، 68 مورد مربوط به 
ايالت نيويورك است؛ ميان آنها 53 مورد 
مربوط به شهر نيويورك و 15 مورد مربوط 

به منطقه راكلند هستند. 
اضطرار بهداشت عمومى اعالم كرده اند و در مقامات بهداشتى در هر دو ناحيه وضعيت 

حال اجراى برنامه هاى واكسيناسيون هستند.
شهر نيويورك در 9 آوريل فرمانى را صادر 
كرد كه برمبناى آن ساكنان در بخش هايى 
سرخك،  برابر  در  بايد  بروكلين  محله  از 
در  و  شوند  واكسينه  سرخجه  و  اوريون 
صورت نپذيرفتن اين فرمان به جريمه اى 

1000 دالرى محكوم مى شوند. 
مدرسه  يك  همچنين  نيويورك  مقامات 
واكسيناسيون  ظاهرا سوابق  كه  را  يهودى 
شاگردان را ارائه نكرده بود، تعطيل كرده اند. 

نقشه سالمت

افزايش 
چشمگير تصادف 

عابران پياده در 
جاده هاى همدان/

ايسنا

وضعيت هجوم ملخ ها 
در يزد نگران كننده 

نيست./ايسنا

دوربين سالمت

كمك متفورمين
 به كاهش وزن

نتايج يك بررسى جديد نشان 
داروى  متفورمين، يك  مى دهد 
نوع2،  ديابت  درمان  اول  خط 
داراى  افراد  در  است  ممكن 
وزن  كاهش  به  پيش ديابت 

بلندمدت كمك كند.
به گزارش هلث دى، اين بررسى 
نشان داد اين گروه افراد با مصرف 
متفورمين توانستند كاهش وزن 6 
درصدى وزن بدنشان را براى 6 
تا 15 سال حفظ كنند، در حالى 
كه افراد از طريق تغييرات شيوه 
ورزش  و  سالم  تغذيه  زندگى 
روزانه توانستند فقط 4 درصد 
وزن بدنشان را در همين دوره 

زمانى كم كنند.
هم  كارشناسان  برخى  البته 
اين  نتايج  اساس  بر  مى گويند 
بررسى نمى توان به اين نتيجه رسيد 
كه متفورمين براى كاهش وزن 
در هر كسى موثر است. همچنين 
بايد به عوارض جانبى متفورمين 
از  بسيارى  هم توجه داشت و 
تحمل  را  آن  نمى توانند  افراد 
كنند. متفورمين مى تواند باعث 
مانند تهوع  مشكالت گوارشى 

و اسهال در برخى افراد شود.

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.

سازمان ناظر درمان هاى بارورى در بريتانيا 
زنان  از  آى وى اف  كلينيك هاى  مى گويد 

سالمند سوءاستفاده مى كنند.
به گزارش بى بى سى، سالى چشاير، رئيس 
رويان شناسى»  و  انسانى  بارورى  «مرجع 

از  «برخى  مى گويد:  بريتانيا   (HEFA)
كلينيك هاى خصوصى آى وى اف براى فريب 
بارورى  براى  كه  باال  در سنين  زنان  دادن 
مراجعه مى كنند، آمارهاى غيرواقعى به آنها 

نشان مى دهند.»

احتمال موفقيت آى وى اف با افزايش سن 
زن كاهش مى يابد. شمار زنان در دهه چهارم 
زندگى كه در بريتانيا تحت درمان هاى بارورى 
قرار گرفته اند، از سال 2004 تا سال 2017 
ميالدى 2 برابر شده و به 10هزار و 835 

نفر رسيده است.
و  انسانى  بارورى  مرجع  آمار  آخرين 
رويان شناسى نشان مى دهد ميان زنانى كه 
از تخمك خودشان براى لقاح آزمايشگاهى 
استفاده كرده بودند، از 2هزار و 265 مورد 
انتقال رويان به رحم در سال 2017 ميالدى، 
فقط 75 زن در سنين 43 تا 44 سال توانسته اند 
بچه دار شوند. در زنان باالى 44 سال، ميزان 
موفقيت حتى پايين تر بود؛ در فاصله سال هاى 
تا 2017 ميالدى فقط 1درصدشان   2004

توانسته اند بچه دار شوند.
اين  از  برخى  «به  مى  افزايد:  خانم چشاير 

بخت  درمان ها  اين  انتخاب  هنگام  زنان 
واقعى موفقيت گفته نشده است.» به گفته 
بريتانيا  در  كلينيك ها  همه  است  الزم  او، 
نيز  و  درمان ها  اين  هزينه هاى  درباره 
پيامدهاى احتمالى «شفافيت» داشته باشند. 
او ادامه مى دهد: «كلينيك هاى خارجى بيشتر 
بيماران  به  غيرواقعى  انتخابى»  «آمارهاى 

عرضه مى كنند.»
نظام ملى بهداشت بريتانيا توصيه مى كند به 
زنان زير 40 سال بايد 3 دوره كامل آى وى اف 
عرضه شود اما براى زنان 40 تا 42 سال آن را 
به يك دوره محدود مى كند. البته معيارهاى 
انتخاب زنان براى آى وى اف برحسب مناطق 
مختلف در بريتانيا متفاوت است. در نظام 
بهداشتى بريتانيا براى زنان باالى 42 سال انجام 
آى وى اف توصيه نمى شود چراكه احتمال 
موفقيت آن در اين گروه سنى پايين است. 

شمار موارد سرخك در آمريكا به حد بى سابقه اى مى رسد

سوءاستفاده كلينيك هاى آى وى اف از زنان در سنين باال

«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 
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سيالب در سيستان
  حامد غالمى/ ايرنا

جشن ازدواج زوج سيل زده خوزستانى
  مرتضى جابريان/ خبرگزارى مهر

برف بهارى در آذربايجان غربى
   سهيل فرجى/ ايسنا



يادداشت مهمان

به گياهان خودرو 
سالمى دوباره بايد 
كرد! (16)

يك ماه؛ 
دو امتحان
(15)

همه نيازمند 
دانش زندگى در اتاق 
شيشه اى هستيم (13)

ورزش 
براى معلمان
(11) صفحات 9 تا 16

بـا  خواننـد گان
تنـاسب و اندام

كنــــــكـا ش 
ر ســـــــا نــه
ســالمـت روان

ديـن و سـالمت 
محيــط زيـست سال پانزدهم  شماره 709  شنبه 7 ارديبهشت 1398

زندگى خالى نيست
اين روزها هموطنان زيادى زير سقف خانه خود 
زندگى نمى كنند. با ديدن تصاويرى كه زندگى 
در چادرها، واگن ها و ساير مكان هاى متناسب با 
اسكان سيل زدگان را نشان مى دهند، دلى پر اندوه 
مى يابيم ولى اين فقط يك روى سكه است. زمانى 
كه شرايط زمانه سرناسازگارى مى گذارد و آن گاه 
كه مشكالت يكى پس از ديگرى سراغمان مى آيد، 
همان اندازه كه نگرانى و ناراحتى را با خود همراه 
دارد، چند برابر آن ارمغان روزهاى بهتر نيز در پى 
آن روان مى شود. اين روزها بيشتر از گذشته ياد 
داشته هاى پيشين خود مى افتيم كه شايد كمتر به 
آنها توجه داشته ايم و نقشه هاى بهترى براى آينده 
خود طراحى مى كنيم كه شايد پيش از اين، نيازى 
به طرحى نو در خود نمى ديديم. اين روزها خيلى 
موارد در حال دگرگونى است و دل ما گواهى 
مى دهد روزهاى بهترى پيش روى ماست. اين 
روزها به چشم خود ديديم و با قلب خود پذيرفتيم 
كه سرمايه هاى واقعى زندگى فراتر از آن است كه 
تاكنون تصور مى كرديم. اين روزها باور كرديم 
كه قلب هاى مهربان زيادى اطراف ما بوده اند كه 
گمانش را هم نمى كرديم، دريافتيم كه براى خيلى ها 
اهميت داريم و مطمئن شديم كه زندگى خالى 
نيست، ايمان هست، مهربانى هست، برادران و 
خواهران ايمانى و ايرانى ما هستند و دوشادوش 
ما در زدودن اندوه و رنج يارى مان خواهند كرد. 
اين روزها همه ديديم كه برگشت به زندگى با 
روحيه اى كامل تر و دلى اميدوارتر يك شعار نيست 
كه يك درك تازه پس از عبور از داالن مشكالت 
است. روزهاى خدا هيچ كدام شان بد نيست، ما 
هستيم كه با تفسير خودمان از روزها روى آنها نام 
مى گذاريم. ما به روزهاى زيبايى چشم دوخته ايم 
كه پس از چيرگى بر تنگناهاى كنونى به دست 
خواهند آمد. زندگى را دوست داريم و دوستان 
زيادى داريم كه زندگى مان را زيباتر مى كنند. به 
زودى شيرينى زندگى زير سقف خانه هاى خود 
را خواهيم چشيد؛  پربارتر از هميشه و اميدوارتر 
از هر زمان چون باور داريم كه وراى هر سختى،  

آسانى خواهد بود.

 حجت االسالم 
ابراهيم اخوى

روان شناس و مدير 
مركز مشاوره مأوا

پالستيك ها 
درياها را هم آلوده كرده اند

آلودگى درياها توسط ميكروپالستيك ها، ذرات ميكروسكوپى ضايعات پالستيكى، رو به افزايش است و با وجود همه 
پيشرفت هاى علم در زمينه حفاظت محيط زيست، باز هم دانش ما نسبت به آالينده هاى موجود در درياها و اقيانوس ها 
اندك است. كارشناسانى كه روى طرح اندازه گيرى ضايعات پالستيكى در درياها كار مى كنند، مى گويند هنوز موارد 
زيادى هست كه بايد ياد گرفت. تازه مرحله اول را شروع كرده ايم؛ يعنى تنها كميت موادى را كه وارد آب مى شود اندازه 
مى گيريم. هنوز نمى دانيم اين آلودگى ها به كجا مى رود و چه اثرى بر موجودات زنده دارد... (صفحه 12)



پرسش خانمی 40ساله با قد 165 سانتی متر 
و وزن 62کیلوگرم هستم. هی کجای بدنم 
چا نیست به جز شکمم. برای حل این 
مشکل وعده ناهار را حذف کرده ام و فق 
صبحانه و شام می خورم. آیا این کار تاثیری 

0910 در الغری دارد 624

پاسخ
دكتر كوروش جعفريان 

متخصص تغذيه 
عضو هيات علمى دانشگاه 

علوم پزشكى تهران

پاسخ حذف وعده هاى اصلى؛ چه صبحانه 
باشد چه ناهار يا شام كار بسيار نادرستى 

است. 
از  يكى  كه  كسانى  از  بسيارى  متاسفانه 
حذف  را  اصلى شان  غذايى  وعده هاى 
مى كنند به بيمارى كبد چرب مبتال مى شوند. 
دليلش هم اين است كه شما طى زمانى بدن 
را از ذخاير انرژى محروم مى كنيد و بعد 
در وعده بعدى كه شام يا صبحانه است در 
حجم بيشترى مى خوريد. بدن هم ظرفيت 
اينكه بتواند اضافه انرژى دريافت شده را به 

شكل مطلوبى مصرف كند، ندارد. 
به  را  مازاد  انرژى  نتيجه مجبور است  در 
شكل چربى در قسمت هاى خاصى از بدن 
به خصوص كبد ذخيره كند و ميزان خطر 

ابتال به كبد چرب را باال ببرد. 
احتمال اينكه شما هم به كبد چرب مبتال 
پيشنهاد  بنابراين  دارد  وجود  باشيد  شده 
مى كنم حتما سونوگرافى از كبدتان انجام 

بدهيد تا از وضعيت آن مطلع شويد. 
حذف  جاى  به  مى شود  توصيه  همچنين 
افزايش  را  وعده هايتان  تعداد  وعده،  يك 
را  وعده  هر  در  مصرفى  غذاى  حجم  و 
كاهش دهيد. عالوه بر اينها انجام ورزش هاى 
شكم  ناحيه  ورزش  به خصوص  موضعى 
تناسب  و  آن  بهبود وضعيت  در  مى تواند 

اندام تاثيرگذار باشد. 
به  روزانه حداقل  تند  پياده روى  هرچند 
مدت 30 دقيقه  مى تواند در كاهش چربى 
اما  باشد  كمك كننده  شكم  قسمت 
آب  در  هم  شكم  موضعى  ورزش هاى 
كردن چربى هاى شكمى موثر است، پس 

از آن غافل نشويد.

با خوانندگان شماره هفتصدونه  هفت ارديبهشت نودوهشت10

پرسش اول خانمی 56 ساله هستم. 
مینیمم  فشارخون  بودن  باال  علت 
چیست فشارخون من معموال 12 
روی 9 است. مشکل قلبی خاصی 

0937 هم ندارم. 739

پرسش دوم فشارخون پدربزرگم 
است.   8 روی   19 یا   18 همیشه 
است  خطرناک  حالت  این  آیا 

0917 527

 50 سن  در  مادرم  سوم  پرسش 
مبتال   Cهپاتیت بیماری  به  سالگی 
شد. در حال حاضر 70 سال دارد 
برای  قلب  متخص  پزشک  و 
دارو  برایش  فشارخونش  یم  تن

تجویز کرده است. 
دائم  و  مرتب  باید  دارو  این  آیا 

0912 مصرف شود 312

پاسخ

دكتر منوچهر قارونى 
متخصص قلب و 

عروق و استاد دانشگاه 
علوم پزشكى تهران

پاسخ اول بهترين زمان اندازه گيرى 
فشارخون، صبح ها بعد از بيدار شدن 
زمان  اين  در  اگر  است.  خواب  از 
فشارخونتان 12 روى 9 است؛ يعنى 
پرفشارى  به  ابتال  مستعد  حدى  تا 

هستيد.  خون 
زمانى  معموال  هم  باال  فشارخون 
شروع مى شود كه فشارخون دياستول 

يا مينيمم از 9 باالتر برود.
شرح حالشان  در  افراد  برخى 
مى گويند فشارخونمان متغير است. 
باشد.  متغير  بايد  فشارخون  اتفاقا 
افرادى  به  مربوط  ثابت  فشارخون 
است كه از دنيا رفته اند چون ديگر 
گردش خونى ندارند كه فشارخون 

باشند.  داشته 
فشارخون ما با خوردن مواد غذايى 

انواع  با  مختلف و داروها، مواجهه 
استرس ها و اضطراب ها و خبرهاى 
استراحت  بدنى،  فعاليت  گوناگون، 
بنابراين  مى رود  پايين  و  باال  و... 
گاه  هر  باشيم  داشته  انتظار  نبايد 
مى گيريم  اندازه  را  فشارخونمان 

يك عدد ثابت را نشان بدهد. 
اگر فشارخون متغير نبود، ما با اولين 
مى شديم  روبرو  آن  با  كه  مساله اى 
زمين  و  مى شديم  سرگيجه  دچار 
با  بودن  متغير  اين  اما  مى خورديم 

باال بودن فشارخون تفاوت دارد. 
اگر فشارخون مينيمم فردى پس از 
محدوده  در  خواب  از  شدن  بيدار 
پرفشارى  باشد و سابقه  باالتر  9 و 
داشته  وجود  خانواده  در  هم  خون 
براى  پيشگيرانه  اقدامات  بايد  باشد 
مبارزه با پرفشارى خون جدى گرفته 
شود؛ يعنى بايد مصرف نمك را به 
شدت كاهش دهيد، از خوردن انواع 
شورى جات،  ترشى ها،  اسنك ها، 
مصرف  يا  بپرهيزيد  و...  كنسروها 
حداقل  به  ممكن  حد  تا  را  آنها 
برسانيد، ورزش و فعاليت بدنى را 
جدى بگيريد و مرتب فشارخونتان 

را كنترل كنيد.
حالت  در  بيمار  فشار  هم  گاهي 
به  اما  است،   12 نشسته  و  عادي 
محض اينكه بلند مي شود، فشارش 
به 9 مي رسد. اين حالت نشان دهنده 
بدن  در  فشارخون  سيستم  ضعف 
است؛ يعني سيستمي كه بايد هنگام 
تنگ  را  پا  رگ هاي  فرد،  ايستادن 
خوب  برسد،  مغز  به  خون  تا  كند 

نمي كند.  عمل 
به دليل فشار وضعيتي است كه وقتي 
بيمار صبح از خواب بيدار مي شود، 
ميان راه چشمش سياهي مي رود و 

حتي غش مي كند.

پاسخ دوم فشارخون بايد در تمام 
اين  به  اما  باشد   8 روى   12 سنين 
معنا نيست كه اگر فشارخون فردى 
هميشه 11 روى 7 بود، مشكل دارد. 

سن،  افزايش  با  اوقات  گاهى 
 18 مثال  و  مى كند  تغيير  فشارخون 
روى 8 مى شود. اين فشارخون بسيار 
را  آن  بايد  حتما  و  است  خطرناك 

كرد.  كنترل 
زماني كه فشارخون باال مي رود، بيمار 
در ناحيه پيشاني يا پس سر احساس 
درد دارد. با افزايش فشارخون بيمار 

مي خورد.  تلوتلو 
در اين حالت قلب ممكن است دچار 
معرض  در  بيمار  و  شود  نارسايي 

بگيرد. سكته مغزي قرار 

امروزه  خوشبختانه  سوم  پاسخ 
است  قابل درمان   Cهپاتيت بيمارى 
را  آن  پيشرفت  جلوى  مى توان  و 
مشكلى  خون  پرفشارى  اما  گرفت 
دائمى و مادام العمر است و داروهاى 
تا  بايد  آن  كنترل  براى  تجويزشده 
آخر عمر مصرف شود. بعضى افراد 
مانند  باال  فشارخون  مى كنند  فكر 
بار  چند  با  و  است  سرماخوردگى 
در  مى شود،  خوب  دارو  مصرف 
خون  پرفشارى  خطر  كه  حالى 
زمانى افزايش پيدا مى كند كه بيمار 
از خوردن داروهاى آن خسته  شود و 
خودش تصميم بگيرد داروهايش را 
قطع كند، در نتيجه در مدت كوتاهى 
فشارخون دوباره باال مى رود و بيمار 
در معرض خطر سكته قلبى و مغزى 

مى گيرد.  قرار 
گاهى هم بعضي پزشكان، فشارخون 
در  مى بينند  و   مى گيرند  را  بيمار 
بنابراين  دارد  قرار  طبيعى  محدوده 
از او مي خواهند داروي فشارش را 
فشارخون  كه  حالي  در  كند،  قطع 
بيمار باالست و مصرف دارو باعث 
متعادل شدن آن شده است. از اين رو، 
از بيماران مى خواهم داروهايشان را 
تحت نظر پزشك معالج شان مصرف 
كنند و هيچ گاه خودسرانه داروها را 

نكنند.  قطع 
پزشك  توسط  بايد  فقط  دارو  دوز 

معالج كم يا زياد شود.

ابتالی  از  پیشگیری  در  می تواند  ذیه  ت آیا  پرسش 
باشد  داشته  تاثیر  هم  العال  بیماری های  به  ما 

0919 652

پاسخ

دكتر سيدضياءالدين مظهرى 
متخصص تغذيه، استاد دانشگاه 

ايران علوم پزشكى 

يك  ساختن  براى  مى دانيد  همه  كه  همان طور  پاسخ 
ساختمان بلند به نقشه، مهندس، كارگر و مصالح ساختمانى 
نياز است. اگر همه عوامل مهيا باشد اما مصالح ساختمانى 
كيفيت الزم را نداشته باشد، هيچ گاه ساختمان ساخته شده 
كيفيت الزم را نخواهد داشت و با كوچك ترين توفان و 
سيل و زلزله اى فرو خواهد ريخت. بدن انسان هم دقيقا 
به همين شكل است. همه اتفاقاتى كه در بدن مى افتد، 
ريشه در تغذيه اى دارد كه مى تواند انرژى و مواد ضرورى 
الزم براى ادامه حياتمان مهيا كند. قطعا اگر تغذيه مناسب 
نباشد و فاقد ريزمغذى ها و درشت مغذى ها باشد، توان 
بدن براى مقابله با انواع بيمارى هاى عفونى و غيرعفونى 
را كاهش خواهد داد و سيستم ايمنى هرگز نمى تواند 
از عهده مبارزه با انواع مواد زائد و آسيب رسان در بدن 
بربيابد بنابراين تغذيه سالم و اصولى نيازى است كه از 
آغازين لحظه حركت ما در وادى حيات تا زمان مرگ 
به آن نياز است. قطعا در طول مسير زندگى بزنگاه هايى 
و...  بيمارى، سالمندى  باردارى، شيردهى،  بلوغ،  مانند 
وجود دارد كه اگر به تغذيه توجه شود رشدونمو، اميد 
به زندگى و سالمت در بهترين شرايط خواهد بود و كمتر 

نياز به مراجعه نزد پزشكان خواهيم داشت. 
تغذيه فقط اين نيست كه ما ماده اى را بخوريم و خودمان 
را از گرسنگى ظاهرى برهانيم اما در عين حال سلول هايمان 
را دچار گرسنگى مواد ضرورى كنيم. تغذيه سالم بسيار 
مهم است پس لطفا آن را جدى بگيريد و براى سالمت 
خودتان هم كه شده، كمتر از انواع فست فودها، اسنك ها، 
گازدار،  نوشابه هاى  فراورى شده،  غذاهاى  كنسروها، 
غذاهاى سرخ شده در روغن فراوان، غذاهايى كه روى 
آتش مستقيم تهيه شده و قسمت هايى از آنها سوخته، 
غذاهاى شور، شيرينى هاى زياد و خامه دار، لبنيات پرچرب 
و ساير مواد مضر بپرهيزيد و در حد تعادل غذاى سالم 
و متنوع بخوريد. غذاى سالم غذايى است كه از 5 گروه 
ميوه ها،  انواع  شامل  كه  باشد  شده  تهيه  غذايى  مواد 
و  مغز ها  و  دانه ها  غالت ،  و  نان  گوشت ها،  سبزى ها، 
كمتر  قطعا  كار  اين  با  است.  كم چرب  لبنيات  و  شير 
بيمارى هاى العالج  به خصوص  بيمارى ها  انواع  دچار 

يا صعب العالج خواهيد شد.
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به مناسبت سیل اخیر و 

مت های ن بر س پیام

ا  ومیت  م
وارشی و اقداما 

ور درمانی 
بهداشت غذایی و بروز مسمومیت های ناشی 

از آلودگی آ آشامیدنی و خوراکی ها در 

جریان سیل و پ از آن بسیار حائز اهمیت 

است که لزوم توجه به عالئم هشداردهنده، 

اقدامات پیشگیری و درمان های الزم را 

می طلبد... صفحه23

شار درمورد  واکن  مرد به پست مهناز ا

اشتی زنان به مناط سیل زده کم های به

سیل و رن 
نا دا  بی 

صفحه5
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بان روز  به مناسبت   

زی سکته م جهانی 

ت  ق  سا
وقت دارید

ا رویگر  ت وگو با ر گ

ر  سک 
م  آشپز را 

اش ب دلم 
صفحه  21

ی  مت ج س پیشنهاد 
مراکز زیبای

ین درمانی  پارا
! نو م

ا  ی ار درباره تب هش

ه تاتو در اینستاگرا  زاین

مد خوش 
خ وخا

روز 29 اکتبر 7 آبان در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 

ز نامگذاری شده است. بر  روز جهان سکته م

اسا گزار سازمان جهان بهداشت، هر سال 17 

ز م شوند  که 6 میلیون  میلیون نفر دچار سکته م

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت م کنند. در کشور 

ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

ار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان  می شوند و انت

بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراکز زیبایی یا 

آرایشگاه ها بزنید، با انوا و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 

می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی که این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 

پارافین درمانی  پارافین تراپی یا  کاری به نام 
است...صفحه 30

قیمت تاتو در  تاتو یا  جستجوی کلمه 

اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 

مراکز غیرتخصصی که این خدمات را انجام 

می دهند، کافی است. حاال شما می توانید 

انتخا کنید که این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجی می دهید به محلی دیگر 

مراجعه کنید.... صفحه31

ر شاهی ایزدیار ت وگو با پ گ

سیایی ی پارا   ه 6 ط  برن

ا  شن
برخ جریا

صفحه 4 

زار
ی 

هد
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صفحه 2

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 

رشیو س  

یت  اب ایی  ی مواد  ب

ارن ن دوباره را ن گر ش

! نو ر کرد م
جلوگیری از اسراف مواد غذایی، 

صرفه جویی در هزینه ها و کمبود وقت، 

مهم ترین دالیل برای نگهداری غذا در 

ال یا فریزر است. گرچه این راهکار از  یخ

لحا اقتصادی و توجه به محی زیست کامال 

ر حف  ر می رسد، نمی توان از ن منطقی به ن

ن بود.  ذیه ای و سالمت کامال مطم ارز ت

ی مواد غذایی قابلیت گرم  به عبارتی، بع

شدن دوباره را ندارند... صفحه24

بررسی مهم تری عوار 

پوستی سیل بر پوست 

ادرسانان   سیل زدگان و ام

ی سیل  رد سی
بر پوست

اینکه سیل چطور و چگونه می تواند باعث 

ابتالی هموطنان سیل زده مان به انوا 

بیماری های پوستی شود و کدام بیماری های 

پوستی خطر شیو باالتری دارند، موضوعی 

است که کارشناسان متخص پوست به آن 

پرداخته اند... صفحه29

هوا
شین

ی 
زار

رگ
خب

از/
ی س

حلب
ضا 

در
حم

ا  
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ر بدانیم بیا تا قدریکدی

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 سال 97 است.  

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



6 تمرين براى پيشگيرى از آسيب هاى اسكلتى – عضالنى به مناسبت روز معلم

ورزش براى معلمان 
آسيب هاى اسكلتى- عضالنى

معلمان به دليل عوامل مختلفى از قبيل جنسيت، سن، سيگارى بودن، اختالل خواب، آسيب قبلى، مدت طوالنى كار، ايستادن هاى 
طوالنى مدت، وضعيت نشستن نامطلوب، فشار كارى، حمايت مالى و اجتماعى ضعيف، استرس زياد، ناتوانى در كنترل وضعيت كالس 
و شاگردها و رضايت مندى ضعيف از وضعيت شغلى، بيشتر دچار آسيب هاى اسكلتى-عضالنى مى شوند. طبق پژوهش هاى انجام شده، 
معلم ها در ناحيه پشت، گردن، مچ دست و  زانو بيشترين درد را تجربه مى كنند.  زانوها به علت ايستادن ها و نشستن هاى طوالنى، مچ  
دست ها به علت نوشتن زياد، گردن به علت وضعيت نشستن نامطلوب و كمر به علت ايستادن هاى طوالنى مدت و نشستن نامطلوب 
دچار آسيب مى شود. البته ورزش مى تواند آثار منفى ناشى از موارد فوق را به طور چشمگيرى كاهش دهد و ورزش هاى گروهى 

به خصوص با همكاران عالوه بر كمك به قواى جسمانى، بر روان شان نيز اثر مثبت خواهد گذاشت.

كمردرد
فشار و خستگى كار، كمر بيشتر افراد را خم مى كند و موجب كمردرد 
مى شود. عالوه بر خستگى و فشار كار، كمردرد ممكن است در اثر 
تحريك يا آسيب به اعصاب، رباط ها و ماهيچه هاى كمر، ايجاد شود. 
معلم هايى كه از گرفتگى كمر رنج مى برند، احساس درد شديد و سفت 
شدن ماهيچه همراه با سفتى و برآمدگى قابل لمس دارند. در بيشتر موارد، 
اين واكنش هاى انقباضى عضالت، درست پس از ايجاد جراحت به 
وجود مى آيند ولى در بعضى موارد ممكن است ظاهر شدن آنها چند 

ساعت تا چند روز طول بكشد.

عالئم 
 كمردرد ناگهانى، هنگام هل دادن، كشيدن يا چرخيدن

 خم شدن به جلو و عقب به راحتى انجام نمى گيرد.
 در بيشتر موارد، افراد مبتال در حالت خوابيده، با   زانو هاى خم به 
سمت داخل و ستون فقرات قوس دار، بيشتر احساس راحتى مى كنند.

گردن درد
وضعيت نشستن بسيار مهم است. 
اگر معلم به عقب تكيه بدهد و سر را 
جلو بياورد تا به كتاب نگاه كند يا از 
روى آن بخواند، در بلندمدت فشار 
زيادى به گردن و عضالت ناحيه 
گردنش وارد مى شود. اين كار منجر 
به خستگى و كالفه شدن مى شود 
را  فرد  تحمل  آستانه  مى تواند  و 

كاهش دهد.

عالئم
 درد در ناحيه گردن

 تير كشيدن نواحى شانه يا سر
 خستگى در نواحى گردن و شانه

مچ درد
يكى از فعاليت هاى تكرارى معلم ها، نوشتن است. ممكن است دست 
آنها در حالت هاى نامناسبى قرار گيرد كه منجر به بروز آسيب هاى 
اسكلتى-عضالنى مى شود. بيشتر مچ دردهاى آنها مربوط به فشارهاى 
مكرر (RSI) و نشانگان تونل مچ دست يا نشانگان مجراى مچ دستى 
(CTS) است كه بر اثر حركت هاى بسيار ريز در مچ دست به صورت 

بلندمدت بروز مى كند. 

عالئم
 ضعف يا بى حسى در يك يا هر دو دست

 مورمور شدن، سوزش و خواب رفتن انگشتان يك يا هر دو دست
 درد شديد دست به خصوص در ناحيه مچ  دست

 پخش شدن درد تا ناحيه آرنج
 اختالل در حركت انگشت ها

 كاهش قدرت حمل وسايل و اشياء مانند كيف دستى

 زانودرد
ايستادن هاى طوالنى مدت عالوه بر اينكه به كمر فشار مى آورد، 
به  زانو نيز آسيب مى زند. فرض كنيد معلمى 80 كيلوگرم باشد 
و به مدت 8 ساعت در روز سرپا باشد.  زانو وزن بدن را تحمل 
مى كند و فشار زيادى بر او وارد مى شود. عالوه بر آن، اگر 
معلم تحرك كافى نداشته باشد احتمال بروز واريس نيز هست. 
به گفته متخصصان، يكى از علل  زانودرد بى تحركى و تحرك 
نامناسب است بنابراين نشستن هاى طوالنى مدت مى تواند منجر 

به  زانودرد و ساييدگى كشكك  زانو شود.

عالئم
 درد در ناحيه جلو يا اطراف  زانو

 درد حين باال و پايين رفتن از پله ها
 درد در زمانى كه  زانو خم مى شود به خصوص حين راه رفتن 

و بلند شدن از صندلى

تمرين پنجم
 در وضعيت چهار دست و پا قرار بگيريد و دست چپ و پاى راستتان را همزمان باال بياوريد و وضعيت را حفظ كنيد. 
توجه داشته باشيد سر نبايد از راستاى خود خارج شود و پايين بيفتد. تمرين را براى هر سمت از بدن، 15 ثانيه حفظ كرده 

و سپس 3 مرتبه آن را تكرار كنيد. استراحت بين هر مرتبه 10 ثانيه باشد.

تمرين چهارم
براى پيشگيرى از دردهاى مچ  و آرنج، زمانى كه  مقابل ميز ايستاده ايد 
به جاى اينكه فقط بايستيد، دست هايتان را  روى ميز قرار دهيد، به 
ثانيه   10 باشد.  خودتان  به سمت  دست  انگشتان  كه  كه  صورتى 
هر  بين  استراحت  كنيد.  تكرار  مرتبه   3 را  تمرين  و  كرده  مكث 

مرتبه، 5 ثانيه باشد. 

تمرين ششم
به شكم دراز بكشيد. مشابه تصوير به كمك ساعد دست ها، باال تنه را به آرامى بلند كرده و 15 ثانيه مكث كنيد. 
3 مرتبه تمرين را تكرار كنيد. استراحت بين هر مرتبه بايد 10 ثانيه باشد. توجه داشته باشيد لگن و  زانوها نبايد 

از زمين جدا شوند.

تمرين سوم
زمانى كه روى صندلى نشسته ايد، بهتر است مشابه تصوير  زانوى 
يك پا را صاف كنيد و 6 ثانيه نگه داريد سپس 5 ثانيه استراحت 

كرده و تمرين را 4 مرتبه تكرار كنيد.

تمرين اول

پاى راستتان را روى صندلى يا يك بلندى بگذاريد، ارتفاع آن 
بستگى به توانايى شما دارد.  زانوها را صاف كنيد. دست هايتان 
را روى ران قرار دهيد. ستون فقرات را صاف كنيد و سپس 
به آرامى به جلو خم شويد. 15 ثانيه مكث كنيد. 3 ثانيه 
استراحت كرده و تمرين را 3 مرتبه تكرار كنيد. توجه داشته 
باشيد هر لحظه در هر مكان مى توان اين تمرين را انجام 
دهيد. براى مثال مى خواهيد از كالس 6 به كالس 9 برويد، 
كالس 9 در طبقه دوم قرار داد. زمانى كه مى خواهيد از 
پله باال برويد اندكى صبر كنيد و يك پا را روى پله اول 

بگذاريد و تمرين را اجرا كنيد.

تمرين دوم

روى صندلى بنشينيد. پاى راستتان را باال بياوريد و مشابه 
تصوير مچ  پاى راستتان را روى  زانوى چپ بگذاريد. تنه 
را اندكى به راست بچرخانيد و به آرامى به جلو خم شويد. 
15 ثانيه وضعيت را حفظ كنيد. 5 ثانيه استراحت كرده و 

3 مرتبه ديگر آن را تكرار كنيد.

معلم مهم ترين عنصر تعليم و تربيت است كه به رغم تحوالت گسترده و عميق در 
ابعاد مختلف زندگي، همچنان جايگاه خود را حفظ كرده است. از مكتبخانه تا 
مدرسه و از نظام سنتي آموزشي تا نظام مدرن همچنان اين عنصر اساسي در چرخه 
آموزش وپرورش پابرجا مانده است. آيا مى دانيد معلم ها بيشتر دچار  كمردرد و 
گردن مى شوند؟ و شيوعشان ميان زنان بيشتر از مردان است؟ و با فعاليت بدنى 
روزانه و مستمر مى تواند آثار منفى آن را به طور چشمگيرى كاهش داد؟ متخصصان دانشگاه نيوكاسل استراليا معتقدند شيوع 
بروز آسيب هاى اسكلتى-عضالنى ميان معلم ها نسبتا بيشتر از ساير مشاغل است. از اين رو، ما نيز به مناسبت روز معلم (12 
ارديبهشت) در شماره اين هفته به آسيب هاى شايع و عالئم آنها پرداخته و 6 تمرين مناسب را به منظور پيشگيرى، انتخاب كرده ايم. 

 حميد مهدوى محتشم
كارشناس ارشد آسيب شناسى 

ورزشى و حركات اصالحى
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ميكروپالستيك ها،  توسط  درياها  آلودگى 

ذرات ميكروسكوپى ضايعات پالستيكى، رو 

به افزايش است و با وجود همه پيشرفت هاى 

علم در زمينه حفاظت محيط زيست، باز هم 

دانش ما نسبت به آالينده هاى موجود در درياها و اقيانوس ها 

اندك است. كارشناسانى كه روى طرح اندازه گيرى ضايعات 

پالستيكى در درياها كار مى كنند، مى گويند هنوز موارد زيادى 

هست كه بايد ياد گرفت. تازه مرحله اول را شروع كرده ايم؛ 

يعنى تنها كميت موادى را كه وارد آب مى شود اندازه مى گيريم. 

هنوز نمى دانيم اين آلودگى ها به كجا مى رود و چه اثرى بر 

موجودات زنده دارد. با برخى جنبه هاى موضوع آشنايى داريم 

اما اگر محيط آبى به صورت سيستمى زيستى و شيميايى در 

نظر گرفته شود از آثار كلى بى خبر هستيم.

يك  آرام  اقيانوس  شرق  شمال  در  رهاشده  پالستيك هاى 

مخلوط سوپ مانند (سوسپانسيون) از كيسه ها و بطرى ها ايجاد 

كرده اند كه مساحت آن بزرگ تر از فرانسه، آلمان و اسپانياست. 

زباله هاى پالستيكى رهاشده در طبيعت از 40 سال گذشته تا 

امروز 100 برابر شده اند. اين زباله ها به دليل وجود جريان هاى 

آبى چرخشى در ناحيه اى بين  هاوايى و سرزمين هاى اصلى 

آمريكاى شمالى گير افتاده اند. اين جريان هاى چرخشى كه 

به چرخاب (Gyre) معروف هستند، اكوسيستم هاى بزرگ 

مثال چرخاب  عنوان  به  داده اند.  در خود جا  را  زمين  كره 

اقيانوس آرام بزرگ ترين اكوسيستم زمين است كه  شمالى 

از استوا تا قطب شمال گسترش يافته و حدود 20 ميليون 

كيلومتر مربع مساحت دارد.

چرخاب  هند،  اقيانوس  چرخاب  شامل  ديگر  چرخاب   4

شمالى اقيانوس اطلس، چرخاب جنوبى اقيانوس اطلس و 

چرخاب جنوبى اقيانوس آرام نيز به محل تجمع زباله هاى 

پالستيكى تبديل شده اند. اين زباله ها روى سطح شناور هستند 

و حركت كشتى ها را با مشكل روبرو مى كنند اما در برخى 

نقاط نيز وارد اعماق آب ها مى شوند و  روى محيط زيست 
اثر مى گذارند.

ممكن است موجودات دريايى پالستيك هاى تجزيه شده را به 

اشتباه به جاى غذا بخورند كه اين مساله مى تواند به سيستم 

گوارش آنها آسيب شديدى وارد كند. همچنين وجود اين 

 (Halobates) آبپيما  مانند  حشرانى  تكثير  سبب  زباله ها 

روى سطح  كه  پالستيك هايى  روى  اين حشرات  مى شود. 

آب قرار دارند تخم گذارى مى كنند و جمعيتى فراتر از توان 

زيستى ممكن در منطقه شكل مى دهند. گرچه اين حشرات 

مى توانند منبع غذايى اضافه اى براى خرچنگ ها، ماهى ها و 

حيوانات كوچك دريايى محسوب شوند، همزمان از پالنكتون 

آب  سطح  در  كه  كوچك  جانواران  و  گياهان  (جلبك ها، 

شناور هستند) و تخم ماهى ها تغذيه مى كنند و اكوسيستم 

را به هم مى زنند.

درياى مديترانه باالترين تراكم زباله هاى پالستيكى را در جهان 

دارد و 250 ميليارد قطعه پالستيكى در آن رها شده اند. مديترانه 

يك درياى نيمه بسته و ارتباط آن با اقيانوس محدود است. 

به همين دليل آب هاى آن تقريبا هر 90 سال يكبار تجديد 

مى شوند. اين در حالى است كه تجزيه برخى پالستيك ها 

بيش از 100 سال طول مى كشد.

زيست شناسان دريايى و فعاالن محيط زيست در مجمع الجزاير 

ميندانائو فيليپين نهنگ مرده اى را يافتند كه 40 كيلوگرم كيسه 

پالستيك در معده خود داشت. در كالبدشكافى اين نهنگ 

 مرجان 
يشايايى
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تعداد  و  موز  پرورش  به  مربوط  كيسه   4 برنج،  كيسه   16

مى دهد  نشان  كالبدشكافى  شد.  كيسه خريد كشف  زيادى 

مرگ اين حيوان در اثر «شوك معده» به دليل بلعيدن ميزان 

محيط زيست   كارشناسان  است.  داده  رخ  پالستيك  زيادى 

از  و  داده اند  دولت ها هشدار  به  مساله  اين  مورد  در  بارها 

آنها خواسته اند فكرى در مورد زباله هاى رهاشده در درياها 

و اقيانوس ها بكنند. مصرف پالستيك در كشورهاى آسياى 

جنوب شرقى بسيار بيشتر از ساير نقاط جهان است. گزارش 

ارزيابى اقيانوس آرام در سال 2017 ميالدى نشان داد  چين، 

اندونزى، فيليپين، تايلند و ويتنام بيشترين ميزان پالستيك  را 

در اقيانوس ها و درياها رها كرده اند.

مالك  و  دريايى  زيست شناسى  متخصص  بالترى،  دارل 

موزه جمع آورى كننده استخوان در فيليپين در اين باره گفت: 

«مطالعات 10 سال اخير ما در فيليپين نشان مى دهد حداقل 

مرگ 57 نهنگ به دليل انباشت مواد زائد مانند پالستيك در 

معده رقم خورده است.»

الك پشت هاى دريايى، دلفين ها و ماهى ها از ديگر قربانيان 

پالستيك هاى رهاشده در سطح اقيانوس ها و درياها هستند. 

به واسطه  بيشتر  دريايى  پرنده هاى  مى دهند  نشان  تحقيقات 

پالستيك هاى گرمانرم يا ترموپالست ها مى ميرند تا زباله هاى 

پالستيكى گرماسخت. نمونه پالستيك هاى گرمانرم بادكنك، 

نى آشاميدنى و ليوان هاى پالستيكى و انواع نايلون ها هستند. 

ضايعات  تشكيل دهنده  اصلى  ماده  كه  است  حالى  در  اين 

پالستيكى موجود در درياها را اغلب پالستيك هاى سخت، 

تشكيل مى دهند و تنها 5 درصد ضايعات زباله هاى پالستيكى 

گرمانرم هستند اما همين 5 درصد بيشتر از 40 درصد عامل 

مرگ ومير پرنده هاى دريايى به شمار مى روند. از هر 5 پرنده 

پالستيك هاى  در  دليل سم موجود  به  آنها  از  يكى  دريايى 

نرم با بلعيدن و ورود به بدنش كشته مى شود.

مجله گزارش هاى علمى، Scientific Reports، با انتشار اين 

تحقيقات مى گويد حاال سياستمداران و فعاالن محيط زيست 

مى دانند بايد اولويت خود را كجا قراردهند تا راحت تر بتوانند 

با مشكل ضايعات پالستيكى مبارزه كنند. دانشمندان براى 

تحقيقات خود 1733 پرنده دريايى مرده را مورد آزمايش 

بلعيدن  دليل  به  تنها  پرنده   557 آنها،  گفته  به  و  قراردادند 

پالستيك هاى گرمانرم جان باخته اند. بيشترين تعداد پرنده هاى 

اقيانوسيه  قاره  در  نرم  پالستيك هاى  بلعيدن  دليل  به  مرده 
پيدا مى شوند.

به نظر مى رسد اروپايى ها زودتر از ساير مناطق جهان به فكر 

جلوگيرى از آلودگى بيشتر محيط توسط پالستيك ها شده اند. 

تاريخى به حذف  اروپا در يك راى گيرى  پارلمان  اعضاى 

استفاده از پالستيك يكبارمصرف و  قانون منع استفاده از آن 

راى مثبت دادند. در قانون جديد كه از سال 2021 ميالدى 

اجرايى مى شود تمام محصوالتى كه پالستيك يكبار مصرف 

دارند و وارد چرخه بازيافت نمى شوند از بازارهاى اروپايى 

حذف خواهند شد. نمايندگان پارلمان اروپا به صنايع اين 

 90 تا  (2025-2021ميالدى)  داده اند  زمان  سال   4 كشور 

سبز  قاره  در  مصرف  يكبار  پالستيك هاى  توليد  از  درصد 

بكاهند. طبق قانون جديد ورود تمام محصوالتى كه بيشتر 

آنها استفاده شده،  از 70 درصد پالستيك يكبارمصرف در 

به قاره اروپا ممنوع خواهد بود.571 نماينده پارلمان اروپا 

به اين قانون راى موافق دادند و تنها 50 نفر از نمايندگان 

پارلمان با اين قانون مخالفت كردند. 

سازمان هاى مردم نهاد مى گويند بشر در هر ثانيه بيشتر از 20 

تن پالستيك توليد و مصرف مى كند و بيشتر از 10 تن اين 

پالستيك ها وارد آب اقيانوس ها مى شود. پالستيك ها به ذره هاى 

ميكروسكوپى تبديل شده و وارد بدن تمامى آبزيان و حتى 

آب شرب انسان مى شوند. در آخرين آزمايش هاى پژوهشگران 

مشخص شده شهروندان كره خاكى مقادير قابل توجهى از 

ذرات پالستيكى در بدن خود دارند. اين ذرات پالستيكى 

عامل اصلى بروز سرطان است.

منبع: يورونيوز
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13رسانه شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

گفت و گو با دكتر محمدتقى روغنى ها

همه نيازمند دانش زندگى در اتاق شيشه اى هستيم
 مائده 
شيرپور

با توسعه شتابان تكنولوژى، تعريف باسواد مدام در حال به روز شدن است و اساسا تعريف جهانى از سواد و حوزه هايى كه مهارت در آنها، شما را در زمره 
باسوادان يا بى سوادان قرار مى دهد نيز دستخوش تغيير شده است. براساس تعريف يونسكو، سواد رسانه اى يكى از چند سواد جديد دنياست كه براى زندگى 
در دنياى رسانه اى شده، ضرورتى غيرقابل چشم پوشى است. زندگى در جامعه شبكه اى و تعامالت آنالين و در بستر شبكه هاى اجتماعى ضرورت اين سواد را 
دوچندان مى كند و از اين رو است كه فقدان سواد رسانه اى مى تواند پاشنه آشيل حاكميت ها قلمداد شود و در ايجاد التهابات منطقه اى، ملى و جهانى نقش آفرينى 
كند. ايران اسالمى نيز از اين امر مستثنا نيست و تاكنون با حواشى و چالش هاى قابل توجهى كه ناشى از فقدان سواد رسانه اى در سطوح مختلف جامعه بوده، مواجه شده است. 
التهابات اخير اقتصادى و آنچه كارشناسان اقتصاد از آن به عنوان حباب بازار سكه، ارز، طال، مسكن و... ياد مى كنند، بخشى ناظر بر چگونگى مديريت و بخش مهم ترى ناشى 
از عمليات روانى و فضاسازى هاى رسانه اى است. اين مهم ما را بر آن داشت تا با دكتر محمدتقى روغنى ها، مديرعامل سابق موسسه فرهنگى مطبوعاتى ايران و مدرس 

دانشگاه به گفت وگو بنشينيم و موضوع را از منظر يك اهل رسانه واكاوى كنيم. آنچه در ادامه مى خوانيد ماحصل گفت وگوى چندساعته با ايشان است.

اليه هاى  آشنايى  شما  نظر  به   :
مختلف جامعه با سواد رسانه اى تا چه ميزان 
اقتصادى،  التهابات  وقوع  از  پيشگيرى  در 
اين  و  است؟  موثر  سياسى  و  اجتماعى 

كم سوادى چه تبعاتى خواهد داشت؟
كه  است  به گونه اى  در حال حاضر شرايط 
را  اندكى  بسيار  جايگاه  مكتوب  رسانه هاى 
در پردازش افكار عمومى و جهت گيرى هاى 
اجتماعى و حتى سياسى دارند و آنچه كه بيشتر 
مى تواند شكل دهنده افكارعمومى باشد، فضاى 
مجازى است و بيشتر شبكه هاى اجتماعى در اين 
حوزه تاثير گذارند چراكه گفته شده حدود 40 
ميليون نفر در اين فضا حضور دارند، از محتواى 
اين شبكه ها به نوعى بهره بردارى مى كنند و با آنها 
در ارتباط و تماس هستند. طبيعتا چنين حجم 
سنگين و عظيمى از مخاطب و اين فضا ايجاب 
مى كند كسانى كه در اين عرصه حضور دارند با 
توجه به اينكه هيچ كنترلى در اين فضا به شكل 
خاص وجود ندارد و هر كسى مى تواند در آن 
توليد محتوا كند، از دانشى براى استفاده درست 

و كنش و واكنش مبتنى بر دانش بهره ببرند.

: شما چه نوع و سطح از نظارتى براى 
اين فضا قائل هستيد و حدود اين نظارت بايد 
چگونه باشد كه بتواند تاثيرگذار نيز باشد؟

نظارت ها، كنترل ها و چارچوب هايى كه براى 
رسانه هاى مكتوب اعمال مى شود در اين فضا 
وجود ندارد. در فضاى مجازى شرايط به گونه اى 
است كه مخاطب خود بايد به درك درست از 
فضاى رسانه اى و اخبار و اطالعاتى كه در اين 
فضاها در اختيارش قرار مى گيرد و همچنين 
منابع نشر آن، برسد. اگر اين گونه نباشد، منابع 
غيرمعتبر و اطالعات غيرموثق مى تواند گاهى 
عين  در  كند.  ايجاد  جامعه  در  روانى  جنگ 
حال مى تواند جهت گيرى هاى نادرست را در 
فضاى عمومى شكل دهد و بر روند حركت هاى 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى اثر منفى بگذارد 
بنابراين ضرورت هاى عمومى ايجاب مى كند 
پيدا مى كنند  كسانى كه در اين فضا حضور 
عرصه  اين  در  كه  رسانه هايى  به  نسبت  هم 
هستند، هوشمندانه برخورد كنند و شناخت 
كافى داشته باشند و هم به محتوايى كه توليد 
مى شود، بدون بررسى و تحقيق و ارزيابى، اعتماد 
نكنند و تحت تاثير آن قرار نگيرند. امروزه شاهد 
هستيم متاسفانه اطالعات نادرست با سرعت 
بسيار زياد منتشر مى شوند و حتى پاسخگويى 
به اين اطالعات نادرست رنگ و اثر چندانى 
در اذهان عمومى پيدا نمى كند بنابراين اگر ما 
متوجه شرايط نباشيم و رفتار هوشمندانه در برابر 
اين فضا نداشته باشيم، حتى در ميان مدت منافع 
ملى مان نيز تحت تاثير اين فضاى پر از اخبار 
كذب قرار خواهد گرفت. اين فضا مى تواند 
بر منافع ملى مان تاثير منفى بگذارد و همين 
فضاى مخدوش شرايط اقتصادى، سياسى و 
روانى جامعه را مختل مى كند و شرايط سياسى 

را نيز تحت تاثير خود قرار مى دهد. 
تاكيد مى كنم زمانى همه اين آثار را مى تواند 
داشته باشد كه ما هوشمندانه با اين فضا برخورد 
نكنيم، به خصوص كه شرايط امروز كشور ما به 
گونه اى است كه يك حركت منسجم و كامال 
تشكيالتى و سازماندهى شده براى ايجاد جنگ 
روانى وجود دارد و بخش عمده آن از خارج 
از ايران هدايت مى شود كه با روش هاى كامال 
حساب شده و بعضا حرفه اى تالش مى كنند 
بر رفتارهاى عموم جامعه اثر بگذارند. اگر ما 
شناخت مبتنى بر دانشى از اين فضا نداشته باشيم 
و هوشمندانه رفتار نكنيم مى توانيم با دست 
خودمان متاسفانه به منافع خودمان ضربه بزنيم.

: آنچه تا اين لحظه بر آن تاكيد شد، 
ضرورت داشتن سواد رسانه اى از سوى مردم 
بود. كم سوادى رسانه اى برخى مسووالن تا 
چه ميزان مى تواند در ايجاد التهابات يا تشديد 

آن موثر باشد؟
در حال حاضر همه ما و مسووالن كشور به 
شكلى در يك اتاق شيشه اى زندگى مى كنيم. 
حتى افراد كوچه و خيابان هم در محافل نيمه 
خصوصى خودشان از اين شرايط مصون نيستند 
و در جايگاه خصوصى و شخصى افراد گاهى 

اتفاقاتى رخ مى دهد كه در فضاى عمومى منتشر 
مى شود. حاال وقتى اين فضا را به فضاى سياسى 
و عمومى كشور بسط دهيم، به راحتى مى بينيم 
كه آنچه مسووالن و مقامات كشور مى گويند 
ضريب دوچندانى در جامعه پيدا مى كند و نياز 
به هوشمندى و آگاهى مسووالن نسبت به آنچه 

كه مى گويند، بيش از قبل شده است.
اكنون ضرورى است هم مسووالن و مقامات 
هوشمندانه  بسيار  سخنرانان  و  خطبا  هم  و 
صحبت كنند، هر كلمه اى و هر جمله اى حتى 
و حساب شده  شود  گفته  سهو  روى  از  اگر 
نباشد مى تواند تبديل به يك بحران شود و 
اختالفات و ناماليماتى از لحاظ اجتماعى و 
درگيرى هاى سياسى و حتى قوميتى ايجاد كند 
و حتى به اختالفات مذهبى دامن بزند. شما 
اگر قبال در يك محفل خصوصى مثال مى گفتيد 
اعتقاد من چيست بازتاب آن بين همان افراد 
مثال 20 نفر بود، اما االن همان حرف با يك 
برداشته مى شود،  كه  و تصويرى  تلفن همراه 
بين 20 ميليون نفر مى تواند بازتاب داشته باشد 
بنابراين همه مسووالن اعم از سياسى و مذهبى و 
كسانى كه مسووليت اجتماعى و فرهنگى دارند 
بايد متوجه باشند همه در يك اتاق شيشه اى 
زندگى مى كنيم و هر كالم حساب نشده و هر 
سخن نابجا مى تواند تبعات خاص خودش را 
داشته باشد يا حتى اينكه مطالبى كه مى تواند 
درست باشد اما نياز به شرح و تفسير دارد، اگر 
بيان شود يا به صورت تقطيع شده در فضاى 
مجازى مطرح شود مى تواند تبعات نامناسبى 
داشته باشد. مسووالن بايد نسبت به اين موارد 
البته كار كمى  بسيار هوشمندانه عمل كنند؛ 

سخت مى شود.

: طى ماه هاى اخير، كشور در حوزه 
اقتصادى درگير التهاباتى شده كه بازار سكه، 
طال، ارز، مسكن و... نمونه هاى بارز آن هستند. 
اين فضا را تا چه ميزان متاثر از فضاسازى هاى 
رسانه اى مى دانيد و آيا كمبود سواد رسانه اى 

در تشديد آن موثر بوده است؟
شايد نشود اين را به صورت علمى مطرح كرد 
كه چند درصد و چه ميزان از التهابات رخ داده 
اقتصادى واقعى يا بر اثر التهابات روانى ناشى 
از عدم شناخت رسانه و نداشتن سواد رسانه اى 
بوده است. علمى و دقيق هم نمى توان گفت 
از مشكالت  ناشى  تا چه حد  رويه  اين  كه 
اقتصادى يا بحران هاى ذهنى بوده كه فضاى 
مجازى در ذهن مردم ايجاد كرده اما مى شود 
اين را به صورت كامال آشكار ديد كه تشديد 
تعبير  و  اقتصادى  و مشكالت  اين وضعيت 
تاثير فضاى  كردن آن به بحران كامال تحت 
مجازى و رسانه هايى بود كه توانستند اذهان 
و افكار عمومى را به سمت نگرانى فزاينده و 
ايجاد نااميدى بيش از آنچه كه واقعيت بود، 

سوق دهند. طبيعتا مشكالت اقتصادى داشته 
و داريم، اتفاقات كنونى جزو مشكالتى بود كه 
قبال هم وجود داشته اما اين بار به دليل وجود 
چنين فضايى ضريب اثرگذارى آن روى مردم 
بسيار بيشتر شد. بر همين اساس مى  توانيم با 
اطمينان خاطر بدون اينكه بخواهيم غيرعلمى 
صحبت كرده و درصدى را مشخص كنيم، تحليل 
كنيم و به طور قاطع بگوييم تاثيرگذارى فضاى 
مجازى بر نوسانات و تشديد بحران اقتصادى 

كامال مشهود و ملموس است.

: آيا مى توان مثالى عينى براى درك 
بهتر ضرورت فراگيرى سواد رسانه اى و تبعات 

نبودش عنوان كرد؟
موضوع خيلى ساده اى كه يادم است و به تازگى 
مطرح شده، بحث كنوانسيون درياى خزر است. 
اين كنوانسيون ربطى به تقسيم خزر نداشت و 
مقدار آن مورد اندازه گيرى نبود ولى فقط يك 
توئيت اشتباه از سوى يك نفر، موجى ايجاد 
كرد كه االن بخش زيادى از مردم جامعه نسبت 
به كنوانسيون به ديد شك و ترديد نگاه مى كنند. 
اين در حالى است كه مسووالن بعد از اين رفتار 
هر اندازه در روزنامه ها و فضاى مجازى درباره 
آن توضيح دادند و در فضاى مجازى نوشتند، 
افكار عمومى واقعيت را نپذيرفت. اين مثالى 
مردم  نگاه  اقدامات  اين  است.  بسيار روشن 
را حتى نسبت به حكومت مخدوش مى كند.

سكوت هاى  درباره  هم  مثالى   :
بى هنگام مى زنيد؟

يكى از ويژگى هاى فضاى مجازى به لحظه بودن 
است و براى اطالع رسانى گاهى به لحظه بودن و 
كمتر از دقيقه عمل كردن براى اطالع رسانى، مهم 
است. متاسفانه حتى دستگاه هاى اطالع رسانى 
رسمى نيز چندان به سواد رسانه اى مسلط نيستند 
و روابط عمومى ها هم چندان نسبت به اهميت 
و حساسيت كار خود واقف نيستند و ميدان 
را به مخالفان خود مى دهند. حاال من مخالفان 
را الزاما خارج از مرزها نمى دانم، حتى بعضا 
ابتكار  نيز  خودشان  حوزه هاى  در  مسووالن 
انفعالى عمل  ما  عمل ندارند. خيلى وقت ها 
مى كنيم؛ اول بايد اتفاقى بيفتد تا موضع گيرى 
شود، غافل از اينكه پاسخ شما هر اندازه متين، 
منطقى، اصولى و مبتنى بر واقعيت باشد، اثرش 
به اندازه مطلب اوليه منتشرشده نخواهد بود و 
حداقل اين است كه شبهه اى در ذهن مخاطب 
باقى مى گذارد بنابراين بايد ابتكار عمل در دست 
مسووالن باشد تا قبل از اينكه اتفاقى بيفتد، 
خودشان نسبت به آنچه در حوزه كارشان رخ 
مى دهد، اطالعات به روز و بهنگام در اختيار 
مخاطب قرار دهند تا شرايط طورى نباشد كه 
نياز به پاسخگويى مجدد به مخاطب وجود 
داشته باشد. هميشه اثر پاسخگويى بسيار كمتر 

از ابتكار عملى است كه قبل از ايجاد شبهه به 
خرج داده مى شود بنابراين ضرورى است كه 
مسووالن فضا را بشناسند و فوايد ابتكار عمل 

براى حضور در فضاى مجازى را نيز بدانند.

: با توجه به اينكه بسيارى بر اين 
باورند شبكه هاى اجتماعى به عنوان يك ابزار 
در ايجاد يا تشديد چالش هاى اقتصادى تاثير 
داشته اند، چرا هنوز ضرورت آموزش سواد 
رسانه اى جدى گرفته نشده و مردم و مسووالن 
كماكان آن را موضوعى الكچرى مى بينند؟

كرديم؛  غفلت  حوزه  اين  از  ما  مى كنم  فكر 
يعنى دستگاه هاى رسمى ما غفلت كردند. همين 
فضاى مجازى امكان بسيار خوبى براى ما فراهم 
مى كند كه آموزش هاى سواد رسانه اى را در 
جامعه فراگيرتر كنيم. بايد با حضور دستگاه هاى 
و  رسانه هاى جمعى، خبرگزارى ها  مسوول، 
روزنامه ها و فعاالن حوزه فضاى مجازى براى 

تحقق اين مهم برنامه ريزى شود.
برخى رسانه ها در برهه اى از زمان شايعات 
فضاى  در  منتشرشده  نادرست  اطالعات  و 
مجازى را  كنار واقعيت قرار مى دادند و از 
اين طريق نسبت به تنوير افكار عمومى اقدام 
مى كردند. شايد از همين كارهاى ساده بشود 
شروع كرد تا كارهايى كه يك مقدار علمى تر و 
با چارچوب هاى آموزشى حساب شده تر است. 
بايد براى هوشمندتر كردن مردم كارى كرد 
تا هر آنچه كه در فضاى مجاى مى بينند و در 
اين عرصه مى شنوند و مى خوانند، بالفاصله 
بر ذهنشان اثر نگذارد. به نظرم در اين حوزه 
كم كارى شده است. ضرورى است ما به عنوان 
رسانه و دستگاه مسوول در اين حوزه هدفمندتر 
فعاليت كنيم تا مردم را نسبت به اين ضرورت 

بيشتر از گذشته آگاه شوند.

: شايد مسووالن ما هنوز نمى دانند در 
كدام بزنگاه بايد اعالم موضع كنند و در كدام 
شرايط سكوت. با اين جمله چقدر موافقيد؟
حوزه  اين  در  تطبيقى  مطالعات  اما  موافقم 
نشان داده در كشورهاى اروپايى و آمريكايى 
هر فردى كه قرار است مسووليتى بگيرد بايد 
دوره ارتباط با رسانه را طى كرده باشد. شايد 
مسوول  بگوييم  بتوانيم  خودمانى تر  طور  به 
در آن كشورها دوره اى مى بيند براى استفاده 
از رسانه جهت رسيدن به اهدافى كه مدنظر 
دارد. اين موضوع در كشور ما فكر نمى كنم 

وجود داشته باشد.

: *بله، وجود ندارد اما ضرورت 
مى بينيد كه وجود داشته باشد؟

قطعا اصل اين است كه ما ياد بگيريم در چه 
حوزه هايى صحبت كنيم. مهم است كه هر فردى 
در حيطه اى صحبت كند كه به او مربوط است 

و دوم اينكه بايد ياد بگيرد چگونه صحبت 
كند و مخاطب را بشناسد. نكته بعدى اينكه 
مسووالن بايد انواع رسانه و كاركردهاى هر يك 
را بشناسند؛ هم رسانه مكتوب، هم رسانه هاى 
رسمى و صوتى و تصويرى و هم فضاى مجازى 
را. اگر اين گونه نباشد و مسوولى بدون توجه 
به اين موارد، اقدام به اظهارنظر كند، مى تواند 
رنگ  بوم  مثل  و  باشد  داشته  بدى  خطرات 
عمل كند و آثار آن برود و محكم برگردد به 
سوى خودش اما اينكه مسووالن چه زمانى به 
اين امر واقف شوند و ضرورت آموزش ديدن 
را حس كنند، نكته مهمى است. فكر مى كنم 
اگر نشريات تخصصى دستگاه ها در اين حوزه 
ورود كنند و موارد را در اختيار عموم مديران 
مجموعه ها از جمله مديران ارشد قرار دهند، 

مى تواند موثر باشد.

: راهكار شما براى ساماندهى فضايى 
كه بدون برنامه ريزى در كشور ايجاد شده، 
چيست؟ نبايد آينده پژوهى داشته باشيم و 
هشدارهاى الزم را به موقع ارائه دهيم؟ اساسا 
آينده پژوهى ها را چقدر موثر مى بينيد  اين 
و راهكار كنونى تان براى ساماندهى وضع 
موجود بدون رفتن به سمت فضاى سلبى 

چيست؟ 
تجربه نشان داده فيلترينگ موفق نيست و هر 
سايت فيلترى با يك فيلترشكن باز مى شود 
و عمال هم ديديم كه با فيلتر كردن تلگرام 
نتيجه اى عايد نشد، غير از اينكه مجموعه را 
نسبت به حاكميت بدبين كرد. به جاى آن به 
نظرم بايد جامعه را واكسينه كنيم كه واكسينه 
رسانه اى  سواد  همين  با  مى تواند  آن  كردن 
و آموزش هاى رسانه اى انجام گيرد تا مردم 
بايد  اين  كنار  اما  بشناسند  را  فضاى جديد 
دارد. شما حتى  فضايى خطراتى  هر  بدانيم 
اگر به خيابان هم برويد صحنه هايى مى بينيد 
كه خوب نيست اما مگر مى شود حضور در 
عين حال خطراتى  در  كرد؟  منع  را  خيابان 
هم وجود دارد، مثال ممكن است تصادفات 
رانندگى اتفاق بيفتد. آيا مى توانيد به اين بهانه 

از وسايل نقليه استفاده نكنيد؟
ما در اين حوزه هم بايد تالش كنيم و خطرات 
را به حداقل برسانيم و آن را به صفر نزديك 
كنيم و نمى توان انتظار داشت تمام تبعات سوء 
كه در اين فضا هست، از بين برود. در عين حال 
با واكسينه كردن جامعه مى شود نقش ايجابى 
موثر ايفا كرد كه افراد خودشان بتوانند به عنوان 
قاضى و حاكم آنچه را كه مى بينند، قضاوت 
كنند. به نظرم آنچه كه ضرورت دارد اين است 
ما در قدم اول همان آينده پژوهى كه شما مطرح 
كرديد را داشته باشيم. ما آينده پژوهى حتى در 
حوزه لوازم مصرفى جامعه داريم، مثال يك 
كارخانه كه مى خواهد لوازم مصرفى توليد كند، 

آينده پژوهى مى كند كه مثال در 10 سال آينده 
فضاى وسيله توليدى اش بازار مصرف و امكان 
رشد و سوددهى دارد يا نه اما متاسفانه اين 
موضوع در حوزه فرهنگى جامعه كه مهم ترين 
ركن ارتقاى عمومى جامعه است، در بسيارى 
از مواقع مطرح نشده و ما نمى دانيم مثال 5 يا 
10 سال ديگر چه اتفاقى ممكن است رخ دهد. 
اصال آيا مى شود 10 يا 20 سال و... ديگر با 
پارازيت و فيلترينگ معضالت تكنولوژى را 
حل كرد و با اين روند رشد و توسعه تكنولوژى 
اصال اين كار امكانپذير است؟ ما بايد آينده را 
روشن تر ببينيم، از تجربيات ديگران استفاده 
كنيم، مقدارى ذهنيت ها را از اين بستن و محدود 
كردن به سمت ارتقا، آموزش و كمك به رشد 

فرهنگ عمومى تغيير دهيم.

مطرح  را  بلندمدت  راهكار   :
براى  شما  كوتاه مدت  راهكار  اما  كرديد 
فضاى كنونى جامعه و كم كردن خطرات 
و تبعات كم سوادى نسبت به فضاى مجازى 

را چطور مى شود مديريت كرد؟
فكر مى كنم بخشى از كار را بايد خود رسانه ها 
و روابط عمومى ها و شبكه هاى اجتماعى كه 
دلسوز و عالقه مند به ارتقاى سواد رسانه اى 
زمينه  اين  در  و  بگيرند  برعهده  هستند، 
نقش آفرينى كنند. ما خودمان مردم را با اين 
براى  مختلفى  روش هاى  كنيم.  آشنا  مسائل 
شناساندن رسانه ها وجود دارد، مثل پوشش هاى 
خبرى و آشنا كردن مردم با روش هايى كه 
براى القا و اقناع و متقاعدسازى در رسانه هاى 
ديگر استفاده مى شود. نشان دادن تعارض ها 
و تناقض هايى كه در برخى رسانه ها وجود 
دارد هم روش ديگرى است كه بايد آن را با 
ادبياتى قابل فهم و به تدريج براى مردم مطرح 
كرد. حداقل كارى كه مى شود در اين حوزه 
انجام داد اين است كه مردم هر چه را مى بينند، 
بالفاصله باور نكنند. اگر ما همين موضوع را 
بتوانيم در جامعه جا بيندازيم كه هر چه را 
كه ديدند با نگاه ترديد به آن بنگرند تا زمانى 
كه ثابت شود، كارمان را پيش برده ايم. تعبير 
قرآنى بسيار زيبايى در اين حوزه داريم كه 
مى گويد مومنان كسانى هستند كه آنچه را كه 
مى شنوند و هر كس خبرى را آورد، بدون 
علم باور نمى كنند. در تعبير مذهبى اين است 
كه حرف ها را بشنويم و بهترين را  برداريم و 
هر حرفى را بالفاصله قبول نكنيم و چشم و 
گوش و قلب ما درباره آنچه كه مى پذيريم، 
كنيم.  رفتار  احتياط  با  بايد  هستند.  مسوول 
خيلى از اظهارات بى پايه و نادرست مى تواند 
به منافع ملى لطمه بزند و در عين حال به 
شخصيت اجتماعى گوينده نيز لطمه بزند و 
باعث مشكالتى شود كه خود گوينده هم از 

آنها در رنج و عذاب باشد.

اكنون ضرورى 
است مسووالن، 
مقامات، خطبا و 
سخنرانان بسيار 
هوشمندانه 
صحبت كنند، 
هر كلمه اى و 
هر جمله اى 
حتى اگر از روى 
سهو گفته شود 
و حساب شده 
نباشد مى تواند 
تبديل به يك 
بحران شود و 
از لحاظ اجتماعى 
و درگيرى هاى 
سياسى و قوميتى 
ايجاد كند
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هرچه 
اسباب بازى هاى 

بچه ها 
به خصوص در 

سنين خردسالى 
ساده تر باشد، 
سبب تقويت 
قدرت تفكر، 

تخيل و خالقيت 
مى شود زيرا 

فرصتى ايجاد 
كرده تا كودك 

بتواند به 
روش هاى 

مختلف از آنها 
استفاده كند

مطالب  «خالقيت»  به  راجع  بارها  ما  همه 
داشتن  آرزوى  همواره  و  شنيده ايم  مختلفى 
فرزندى خالق را داشته ايم اما آيا تا به حال 
انديشيده ايم كه مى توانيم خالقيت را در وجود 
خود و فرزندمان تقويت كنيم؟! اگر بخواهيم 
تعريفى ساده و ملموس در مورد «خالقيت» بيان 
كنيم اين است كه مسائل روزمره و هميشگى 
را از زاويه جديدى بنگريم و سعى در تغيير 

مطلوب شرايط داشته باشيم. 

انسان خالق است اگر محدود نينديشد!
جالب است بدانيد همه انسان ها سطحى از 
خالقيت را دارند و تغيير در برنامه هاى معمول 
زندگى مانند تزئين غذا، چيدمان ميز كار و... 
مى شوند.  تلقى  خالقانه  رفتارهاى  نوعى  به 
اين حس تجربه هاى جديد در همه افراد و از 
سنين خردسالى وجود دارد اما با توجه به زمينه 

مساعد بروز، مى تواند تقويت شود.
رعايت  به  ملزم  كودكان  هرچه  درحقيقت 
رفتارها و قوانين مشخص و ترغيب به پيروى 
از عملكردهاى هميشگى شوند، خالقيت در 
وجود آنها كمرنگ تر خواهد شد. به عبارتى، 
والدين و معلمان بايد توانايى هاى فردى كودك 
را بشناسند و با توجه به استعدادها و عاليق 
او، نگاه دقيقى به راهكارهاى جديد وى در 
رويارويى با مسائل مختلف داشته و در صورتى 
كه خطر جسمى و روانى در پى ندارد، آنها 

را بپذيرند. 
متاسفانه اين مساله در سيستم آموزشى مدارس 
بسيار بارز است، چنانكه اگر دانش آموزى مسائل 
رياضى را به شيوه متفاوت با شيوه آموزش 
حل كند، غالبا با واكنش معلم روبرو شده و 
حتى پافشارى وى بر درست بودن روش انجام 
مساله نوعى گستاخى و بى ادبى تلقى مى شود. 
بسيارى از والدين تجربه هاى بچه ها در امور 
مختلف را دوست ندارند و به نوعى از آن 
مى ترسند. از همين رو، مدام الگوهاى ذهنى 
خود را به آنها ديكته مى كنند كه به تدريج 

فرزند را از نوآورى دور مى  كند. 
نكته ديگر اينكه گرچه براى خلق فرصت هاى 
جديد در زندگى، بهره مندى از هوش متوسط 
الزم خواهد بود، اما الزاما به اين معنا نيست 
افراد باهوش، خالق تر هستند. انسان خالق 
كسى است كه نگاه خيلى باز به زندگى دارد، 
خود را در قالب هاى هميشگى محدود نمى كند 
و فرصت تجربه هاى جديد را از خود و ديگران 

سلب نمى كند.

«خالقيت» رفتارهاى عجيب و 
غريب نيست

عالوه بر اين بايد توجه داشت خالقيت الزاما 
به معناى رفتارهاى خاص و پيچيده نيست 

ابزار خاصى  به  نياز  آن  پرورش  و  بروز  و 
ندارد. انجام امور مختلف زندگى روزمره به 
شيوه هاى مختلف به خوبى نمايانگر رفتارهاى 
خالقانه است و اين پيام را به كودكان منتقل 
مى كند كه مى توانند بدون هراس بيرون آمدن 
عملكردهاى  هميشگى،  چارچوب هاى  از 
متفاوتى در موقعيت هاى مختلف داشته باشند.
فعاليت هاى  در  جديدى  رفتارهاى  چنين 
روزمره مانند چيدمان ظروف غذا، استفاده 
با  جزيى  تزئينات  متفاوت،  رنگ هاى  از 
وسايل ساده و حتى دورريختنى و... عالوه 
بر اينكه انرژى بخش است و فرسودگى ناشى 
از روزمرگى هاى زندگى را كم مى كند، بسترى 
آنها  تا  مى كند  مهيا  فرزندان  براى  مناسب 
كنند و همواره  دنبال  را  هم چنين رويه اى 
در جستجوى روش هاى جديد براى بهبود 

شرايط زندگى باشند. 

تقويت «خالقيت» با سادگى!
پرورش  زمينه  در  ديگر  حائزاهميت  نكته 
هرچه  كه  است  اين  كودكان  در  خالقيت 
اسباب بازى هاى بچه ها به خصوص در سنين 
خردسالى ساده تر باشد، سبب تقويت قدرت 
تفكر، تخيل و خالقيت مى شود زيرا فرصتى 
روش هاى  به  بتواند  كودك  تا  كرده  ايجاد 
مختلف از آنها استفاده كند اما برخالف اين، 
بازى هاى  مانند  پيشرفته  كامال  اسباب هاى 
رايانه اى كه تمام جنبه هاى بازى را در اختيار 
كودك قرار مى دهد و مجالى براى تغيير ندارند، 
تنها هيجان  آفرين هستند و فرصتى براى تفكر 

و تغيير به كودك نمى دهند.

شجاعت در پذيرش تغييرهاى سازنده
و  جديد  كارهاى  دارد  دوست  كه  كودكى 
تهيه كاردستى  به  انجام دهد، عالقه  خاص 
از  فقط  نيست  مايل  و  ديده مى شود  او  در 
الگوهاى مشخص هميشگى تبعيت كند و به 
نوعى همواره در جستجوى حل مساله به شيوه 
خودش است، قدرت خالقيت باالترى دارد.
حس  كودك  خالقيت  قدرت  پرورش 
را  والدين  آزادانديشى  و  بودن  دموكرات 
و  كليشه اى  رفتارهاى  به  را  او  كه  مى طلبد 
تقليد از ديگران وادار نكند. به عنوان مثال، اگر 
فرزند در يكى از دروس نمره پايينى كسب 
كرد، پيش از اينكه اولين راه؛ يعنى شركت در 
كالس تقويتى را انتخاب كنيد، با او گفت وگو 
كنيد و در مورد روش هاى ديگر موفقيت در 
همكالسى ها  با  خواندن  درس  مانند  درس 
از  استفاده  مدرسه،  از  فراغت  ساعات  در 
كتاب هاى كمك درسى و.... گفت وگو كنيد 
و از او هم در مورد راهكارهايى كه به ذهنش 
و  والدين  درحقيقت  بپرسيد.  نظر  مى رسد، 
به  بايد  مدارس  آموزشى  سيستم  همچنين 
در  و  كنند  نگاه  مهارت  عنوان  به  خالقيت 
تالش براى اين باشند كه خالقيت در وجود 

بچه ها شكل بگيرد. 
كودكان  گاهى  تصور،  برخالف  همچنين 
مختلف  موقعيت هاى  براى  ايده هاى خوبى 
زندگى دارند. به عنوان مثال ممكن است زمانى 
كه والدين در مورد نحوه پذيرايى مهمانان 
چيدمان  پيشنهاد  كودك  مى كنند،  صحبت 
را  كوچك  ژله هاى  يا  برش زده  ميوه هاى 
داشته باشد كه هم جنبه زيبايى دارند و هم 
در هزينه ها صرفه جويى مى شود. در واقع اگر 

بزرگ ترها بپذيرند كه آنها هم ممكن است 
اشتباه كنند و قدرت پذيرش ايده هاى جديد 
را داشته باشند، با شرايط خوبى در زندگى 
روبرو مى شوند و فرزندان نيز مى آموزند با 

فكرى باز و خالق در زندگى رفتار كنند.
خلق فرصت هاى جديد براى كودكان هميشه 
جذاب تر است و به همين دليل آنها به راحتى 
هستند.  جديدى  تجربه  هر  انجام  به  مايل 
آسمان  يا  آبى  رنگ  با  درخت  رنگ آميزى 
صورتى نمونه ساده اى از اين قدرت است ولى 
متاسفانه بسيارى از والدين در اولين برخورد 
او را به پيروى از امور واقعى ترغيب مى كنند. 
محدود كردن هيجانات و تجربيات جديد در 

واقع قدرت خلق موقعيت هاى جديد را 
از كودك مى گيرد. شايد يكى از داليل 
اين رفتار بزرگ ترها، ترس از تغيير 
است كه متاسفانه طى سال هاى اخير، 
غيرقابل پيش بينى  وضعيت  دليل  به 
اقتصادى و اجتماعى، اين وضعيت 
بارزتر شده و افراد سعى دارند خود 
را در قالب پايدار زندگى نگه دارند 
و در معرض تغييرات قرار نگيرند. 
قطعا زندگى در حضور شرايط يك 
زندگى پايدار، فرصت نوآورى در 
خلق فرصت ها را فراهم مى كند ولى 
اجتماعى خود  از شرايط  بيش  ما 
را در چارچوب ها محدود مى كنيم 
و حتى كوچك ترين فرصت هاى 
تغيير مانند رفتن به محل كار از 
مسيرى ديگر را هم از خود سلب 

مى كنيم.

ساده ترين راهكار پرورش خالقيت 
كودكان

قصه خوانى در زمان خواب يكى از بهترين 
كودكان  در  خالقيت  تقويت  فرصت هاى 
متعدد  برنامه هاى  روزها  اين  گرچه  است. 
قصه و الاليى وجود دارد، هرگز اين فرصت 
ارزشمند را از خود و فرزندتان دريغ نكنيد 
و حداقل 10 دقيقه قبل از خواب را به اين 
مقوله اختصاص دهيد. همچنين بهتر اين است 
كه پايان داستان را همراه با تخيل كودك تغيير 
دهيد يا اينكه از او بخواهيد احساس خود را 
به جاى شخصيت هاى داستان بيان كند و.... 
چنين موقعيت هايى را براى پرورش خالقيت 

كودكان مغتنم بدانيد. فقط كافى است رغبت و 
زحمت آن را بپذيريد وگرنه نياز به هيچ امكان 
مالى يا شرايط اجتماعى خاصى نخواهد بود.
واكاوى فردى در تشخيص خالقيت

هر فردى با طرح چند سوال ساده از خود به 
خوبى مى تواند تشخيص دهد كه عالقه او 
به پرورش خالقيت چگونه است و چقدر 
مايل به تقويت اين خصيصه در وجود خود 

و فرزندش است. سواالتى از اين قبيل:
 از انجام كارهاى معمول به شيوه هاى مختلف 
توسط خود يا فرزندم، تا چه حد هيجان زده 
در چالش هاى  دارم  مى شوم، چقدر دوست 
انتخاب قرار گيرم يا فقط معرفى روش هاى 

درست كارها از طرف ديگران را مى پذيرم؟
 آيا ترجيح مى دهم هميشه از الگوى خاص 
در رفتار و عملكردهاى زندگى تبعيت كنم 
براى خود فرصتى جديد  را  تغيير مسير  يا 

و مغتنم مى دانم؟
 آيا پس از خواندن داستان يا تماشاى فيلم، 
از  متصور مى شوم؟  آن  براى  ديگرى  پايان 
باز دارند لذت  پايان  تماشاى فيلم هايى كه 
مى برم يا دوست دارم هميشه همه ماجراها 

واضح و مشخص به سرانجام برسند؟
غير  ديگرى  مسائل  شنيدن  به  مايل  آيا   
از موضوعات موردعالقه يا تخصص شغلى 
خود هستم؟ اگر فرصتى براى گفت وگو يا 
مطالعه در زمينه اى كامال متفاوت با شرايط 
زندگى ايجاد شود، از كسب اطالعات تازه 

استقبال مى كنم يا از آن گريزانم؟
 زمانى كه موضوعى را مطرح مى كنم كه 
مخاطب عالقه اى به شنيدن آن ندارد، تا چه حد 
مهارت دارم به شيوه ديگرى و بدون عصبانيت، 
در چارچوب ديگرى راجع به آن صحبت كنم؟
 آيا تحمل انتقاد ديگران را دارم و چقدر 

از عملكردهاى خود انتقاد مى كنم؟
 وقتى راه حلى پيدا مى كنم، به شيوه هاى 
ديگر براى كسب نتايج بهتر هم مى انديشم يا 

آن را بهترين و آخرين روش مى دانم؟

خالق باشيد حتى در تهيه نيمرو! 

خالقيت كودكان
 دكتر ميترا حكيم  شوشترى
فوق تخصص روان پزشكى كودك 

و نوجوان

واقع قدرت خلق موقعيت هاى جديد را 
از كودك مى گيرد. شايد يكى از داليل 
اين رفتار بزرگ ترها، ترس از تغيير 
است كه متاسفانه طى سال هاى اخير، 
غيرقابل پيش بينى  وضعيت  دليل  به 
اقتصادى و اجتماعى، اين وضعيت 
بارزتر شده و افراد سعى دارند خود 
را در قالب پايدار زندگى نگه دارند 
و در معرض تغييرات قرار نگيرند. 
قطعا زندگى در حضور شرايط يك 
زندگى پايدار، فرصت نوآورى در 
خلق فرصت ها را فراهم مى كند ولى 
اجتماعى خود  از شرايط  بيش  ما 
را در چارچوب ها محدود مى كنيم 
و حتى كوچك ترين فرصت هاى 
تغيير مانند رفتن به محل كار از 

آن را بهترين و آخرين روش مى دانم؟

تاثير خالقيت در آينده و زندگى

تقويت قدرت خالقيت در كودكان و حتى سنين بزرگسالى را نبايد مقوله اى لوكس و تشريفاتى 

بدانيم. در واقع اين قابليت وضعيت زندگى فرد در آينده را تحت تاثير قرار مى دهد چراكه   

افراد خالق كمتر احساس مى كنند كه در تنگناهاى زندگى قرار گرفته اند. آنها به اين جمله  

ايمان دارند كه «يا راهى خواهيم يافت يا راهى خواهيم ساخت» و آن را پذيرفته اند. افرادى 

كه به ايده هاى نو اهميت نمى دهند و از تجربه هاى جديد مى ترسند، فقط روش هايى را كه 

ديگران پيش گرفته اند، را دنبال مى كنند و اگر زمانى به بن بست برسند نمى دانند چطور بايد 

از آن عبور كنند، در حالى كه فرد خالق از اتفاقات آينده هراسى ندارد زيرا به خوبى مى تواند 

بر مشكالت غلبه كرده و شيوه اى براى بهبود وضعيت خود خلق كند. زندگى مدرن و سريع 

امروز بسيارى از فرصت هاى ارتباطى افراد را از آنها مى گيرد. شايد خوب باشد قدرى چشم ها 

را ببنديم و بهتر به اطراف خود گوش دهيم تا مانند بسيارى از افراد در دوران سالمندى 

حسرت روزهاى خوب با هم بودن و ارتباط مطلوب با ديگران را نخوريم. پرورش خالقيت 

باعث مى شود فرد دنبال فرصت هاى ارتباطى مطلوب با ديگران باشد، تنش هاى كمترى را در 

زندگى تجربه كند و لذت بيشترى از زندگى ببرد. «خالقيت» زيبايى مى آفريند و زمينه ساز 

موفقيت هاى بيشتر در زندگى خواهد بود. 

همسرم معتاد به كار است
اين روزها بسيارى از زنان كشور ما گله دارند 
از اينكه از طرف همسرشان مورد بى مهرى قرار 
مى گيرند و همسرشان به كارش خيلى بيشتر از 
آنها توجه نشان مى دهد و وقت و انرژى بيشترى 

را صرف كارش مى كند تا زندگى زناشويى.
در بسيارى از مواقع خانم گله از اين دارد كه در 
زندگى من همه چيز همين است اال شوهر و زمانى 
كه گله مى كنم و از او مى خواهم زمان بيشترى 
را صرف زندگى زناشويى مان كند مرا متهم به 
ناسپاسى، قدرنشناسى و ناشكرى مى كند، بايد با چنين مردى چه كرد؟
 خطاب من به اين دوستان عزيز اين است كه شما فردى قدرنشناس 
نيستيد، شما فقط تنها هستيد و حق هم داريد. قطعا هرگز ثروت، پول 
و رفاه نمى تواند جاى نوازش هاى همسرانه را بگيرد. براى فرزندانمان 
هم همين طور است. هرگز همه آنچه كه رفاه اجتماعى را براى آنها 

دربردارد نمى تواند جايگاه حضور پدر را بگيرد.
مساله مهم اين است مردها هويت خودشان را بر اساس آنچه شغل 
خود و آنچه انجام مى دهند تعريف مى كنند، نه بر اساس احساسات شان. 
شايد اگر ما اين موضوع را بدانيم بتوانيم بهتر در مقابل رفتار هاى 
همسرمان واكنش نشان دهيم. اغلب بانوان اين مساله را نمى دانند 
و علت تعارض بين زن و شوهر خواهد شد. زن از همسرش در 
هر لحظه عشق، محبت و توجه مى خواهد و مرد از نظر ذهنى تا 
زمانى كه درگير كار خود است صرفا به آن فكر مى كند. از نظر 
مردها كار بيشتر و بهتر به معناى موفقيت است و اين همان است 

كه جامعه و شايد تربيت خانوادگى ما به او آموخته است. كار و 
شغل براى مردها مثل دستگاه پياده روى است كه مرد حاضر به 

خاموش كردن آن نيست.
در بسيارى از مواقع داليل بسيار زيادى وجود دارد كه به صورت 
ناخودآگاه و از نظر روانى به كار و شغل خود وابستگى بيشترى 
دارد چون در اين حالت احساس مى كند كنترل زندگى خود را در 
اختيار دارد. حس مسلط بودن بر اوضاع و در اختيار داشتن امور به 

مراتب او را نيرومندتر مى كند.
گاهى الزم است از هنر زن بودن خود استفاده كنيم و به همسرمان 
كمك كنيم چشم خود را تا ميزانى به حقيقت هاى لذت بردن از 

زندگى كنار خانواده هم باز كند.
گاهى الزم است با او صحبت كنيم كه قرار نيست تمام عمر ما 
صرف كار باشد. لذت بودن با كودكانمان را در چند سال آينده 
ديگر نخواهيم داشت چرا كه روزى كه آنها جوان شوند ديگر لذت 

كودكى آنها برنخواهدگشت. قرار نيست با نوع كالممان احساس 
گناه به مرد بدهيم اما اين مهم است كه به او بگوييم ممكن 

است درگيرى هاى كار او لحظات نابى را از كنار 
فرزندان بودن از او بگيرد كه هرگز قابل جبران و 

برگشت نيست.
به او بگوييد گاهى در بزرگسالى فرزندان ممكن 
است جمله اى را بشنوند كه براى او دردناك است 
چرا كه هدف پدر فداكارى بوده و اگر سخت كار 
كرده به خاطر فرزندان بوده ولى قطعا شنيدن اين 

جمله از فرزند كه من پدرم را هرگز نديدم و هيچ وقت در خانه 
نبود، براى پدر شيرين نيست!

اين را بدانيم ازدواج يك تكه كاغذ يا سند كه ثابت كند ما از لحاظ 
قانونى زن و شوهر هستيم صرفا نيست. ازدواج عملكرد 

و انتخاب ماست كه در نحوه رفتار و 
همسرمان  با  ما  برخورد 

متجلى خواهد 
شد.

 پريسا 
نصرى

روان شناس، 
محقق و 
نويسنده



ماه مبارك رمضان امسال از 16 ارديبهشت 
آغاز مى شود و امتحان الهى برگزار خواهد 
شد. در خردادماه دو امتحان سر راه ما 
خواهد بود؛ آزمون هاى درسى و آزمون 
و  آمادگى  هم  هر كدام  براى  معنوى. 
اختصاص زمان كافى نياز داريم تا بتوانيم 

نتايج دلخواه را به دست آوريم. 

همان گونه كه قبولى در امتحانات براى شما 
اهميت سرنوشت سازى دارد، قبولى و به دست 
آوردن نمرات عالى در زمينه هاى معنوى هم 
سرنوشت ساز است. فرصت هاى ويژه اى در 
آزمون معنوى با شروع ماه مبارك رمضان در 
مسير زندگى ما قرار مى گيرند كه هر كدام 
مى توانند آينده باالتر از تصور ما رقم بزنند. 
از اين رو، در 3 مرحله سراغ اين ضيافت 

مهم مى رويم.

مرحله اول: پيش از ضيافت
براى حضور در مهمانى مهم، لباس تازه مى  پوشيم، 
نظافت را در باالترين سطح پياده مى كنيم، در 
ذهنمان برنامه ريزى مى كنيم كه چطور برويم، چه 
بگوييم، چگونه خودمان را در مهمانى مشغول 
نگه داريم، اطالعات كسب مى كنيم كه چه كسانى 
در ضيافت هستند؟ برنامه هاى مهمانى چيست 

و بهترين برنامه آن كدام است؟
در اردوى يك ماهه خداوند براى خودسازى 
ما هم چنين ضيافت مهمى راه مى افتد، پس 
براى بهره بردن از آن الزم است با آمادگى 

كافى وارد شويم. چند پيشنهاد ساده:
1. درباره ماه رمضان مطالعه كنيد، هر چند 

خيلى كم.
2. تجربه ماه رمضان سال قبل و نقاط قوت 

و ضعف آن را ارزيابى كنيد.
3. برنامه اوليه براى يك ماه ويژه داشته باشيد.

4. از دوستانتان بپرسيد چه كارهايى در اين 
ماه انجام مى دهند.

5. جايى را براى شركت در مراسم ماه 
رمضان مثل نماز جماعت، تالوت قرآن و... 

انتخاب كنيد.
6. از اول خرداد براى ايجاد آمادگى فيزيكى، 
هله هوله هايى را كه بين روز مصرف مى كرديد، 

حذف كنيد.
7. چند هدف مهمى كه قصد داريد ماه 

رمضان امسال تجربه كنيد را بنويسيد.

مرحله دوم: روزهاى ضيافت
وقتى وسط يك مجلس مهم قرار مى گيريد، 

كنترل بيشترى روى رفتارهاى خود داريد. 
كنار آن فكرى هم براى حوصله خودتان 
مى كنيد تا از حضور در مهمانى خسته 
نشويد و سپس منتظر قسمت هاى خوب 
و جذاب آن مى مانيد. براى روزهاى ماه 

رمضان هم چند پيشنهاد دارم:

1. يك روز زودتر به استقبال ماه برويد؛ 
هرچند نتوانيد تا آخر روز صبر كنيد.

2. شب اول ماه، شب برنامه ريزى شما باشد. 
3. با هماهنگى خانواده، در چرخه خواب 
و بيدارى خود دست ببريد. اگر امكان دارد 
خواب روز را جايگزين خواب شب كنيد تا 
فشار روزه دارى براى شما قابل تحمل باشد.

4. دست كم يك نماز جماعت از 3 وعده 
را به صورت منظم شركت كنيد.

5. هر روز قرآن بخوانيد، هر چند يك آيه. 
نگاه شما به قرآن، نگاه به نامه اى باشد كه از 

سوى بهترين دوست تان ارسال شده است.
6. برنامه هاى مناسب براى گذراندن موفق و 

شاداب در ماه رمضان در نظر بگيريد.

7. متفاوت بودن را تمرين كنيد؛ كنترل زبان، 
كنترل نگاه، مديريت ارتباط با اعضاى خانواده و...
8. براى شب هاى ويژه ماه مثل شب هاى 

قدر از قبل تصميم بگيريد.
9. هر شب مطالعه كنيد، هر چند كم باشد.

10. فعاليت هاى ورزشى را به انتهاى روز يا در 
صورت امكان به شب منتقل كنيد.

11. بين وعده افطار تا سحر، به اندازه كافى 
آب و مايعات مصرف كنيد.

12. در وعده سحر، از مصرف ميوه و سبزى 
غافل نشويد.

13. دعا در اين ماه، نزديك ترين راه براى 
عميق كردن دوستى با خداوند است. 

14. مهربانى بيشتر را تمرين كنيد.
15. كمى از دنياى ديجيتال فاصله بگيريد 
و بخشى از وقت خود را با دوستان خوب 

مسجدى بگذرانيد.
16. زندگى عاقالنه و همراه با ميانه روى 
را تجربه كنيد. مى بينيد كه هيچ ضرورتى 
ندارد كه هر وقت گرسنه شديد، فورى 

غذا بخوريد.

17. مى توانيد با كمى هوشمندى، كشف هاى 
تازه اى از خودتان داشته باشيد.

18. در نماز اول وقت، لذت و رازهايى 
پنهان شده كه مى توانيد بخشى از آن را 

تجربه كنيد.
19. حضور در مسجد مثل اتصال اينترنتى 
پرسرعت به سيستم آسمان است. اين اتصال 

رايگان را از دست ندهيد.
20. در جمالتى كه در قالب دعا بر زبان 
مى آوريد، دقيق تر شويد. سعى كنيد آنچه 

را مى خوانيد، واقعا بخواهيد.

مرحله سوم: پس از ضيافت
شما در ماه رمضان، مزاياى زيادى به دست 
مى آوريد كه به خاطر تحمل سختى روزه دارى 
است. پس از تمام شدن ماه، احساس مى كنيد 
اراده تان قد كشيده و قدرت بيشترى براى مبارزه 
با وسوسه ها در خودتان مى يابيد. همچنين 
روحيه ماليم ترى نصيبتان مى شود و راحت تر 
از خطاهاى ديگران عبور مى كنيد. پس از ماه، 
لذت زندگى بدون اشتباه يا با كمترين اشتباه را 
تجربه مى كنيد و تفاوت آن را با ديگر روزها به 
خوبى خواهيد شناخت. در ماه رمضان يك مدل 
از شيوه زندگى سالم كه در آن كم خورى، عبادت 
بجا، رعايت حقوق ديگران، انس با قرآن، نظم 
در برنامه ها و توجه به ديگران وجود داشت 
را از نزديك لمس كرده ايد. مهم ترين كار شما 
براى پس از ضيافت، تالش براى حفظ اين 
دستاوردها و نگه داشتن برنامه هاى گزينشى از 
آن است؛ يعنى چه خوب است حضور در نماز 
جماعت را براى تمام سال خود در نظر بگيريد 
يا انس با قرآن به صورت هميشگى هرچند 
كم را در برنامه روزانه خود داشته باشيد. شما 
اكنون به خداوند كه تنها قدرت بى چون وچراى 
هستى است، نزديك تر شده ايد و با تكيه بر او 
مى توانيد كارهاى بزرگى در زندگى انجام دهيد. 
پس فرصت را از دست ندهيد و طرحى نو 
براى موفقيت هاى تازه را جدى بگيريد تا به 

آنچه شايسته آن هستيد، دسترسى پيدا كنيد.

ماه مبارك رمضان امسال از 
16 ارديبهشت آغاز مى شود و 

امتحان الهى برگزار خواهد شد. 
در خردادماه دو امتحان سر راه ما 

خواهد بود؛ آزمون هاى درسى و 
آزمون معنوى

 ابراهيم اخوى
 روان شناس و مدير مركز 

مشاوره مأوا

نوشته اى براى نوجوانانى كه آماده مهمانى خدا مى شوند

يك ماه؛ دو امتحان

15دين و سالمت شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

اده
خانو

ره 
شاو

م

7 راه تشويق پسران نوجوان 
به نمازخواندن

1. پرستش خداوند، از امور فطرى است. 
خداى سبحان، جانمايه آن را در نهاد 
در  را  آن  نهال  و  بذر  و  نهاده  آدميان 
جان انسان كاشته است. ما بازيگران اين 
بذر و كارندگان اين نهال نيستيم، بلكه 

باغبانان آنيم. 
باغبان دانا آن است كه بذر و نهال را 
نيكو پرورش دهد؛ به آن، به اندازه، آب 
و نور و غذا دهد؛ نه بيش و نه كم و از آفت  خوردنش 
پيشگيرى كند، تا شكوفا شود. آب زياد و بيش از نياز، 
بذر و نهال را مى ميراند و آب اندك و كمتر از نياز، آن را 

مى خشكاند و آفت زدگى، آن را پژمرده مى كند. 
2. «نماياندن»، بيش از «گفتن»، اثر مى گذارد. اگرچه گفتن 
نيز الزم است اما نماياندن، الزم تر است. شما عبادت و 
نيايش را به فرزندتان نشان دهيد و البته گاهى نيز به آن 

فرمان دهيد.
يادمان باشد كه امام صادق(ع) فرموده است:«مردمان را با غير 
زبانتان (بلكه با كردارتان) به سوى نيكويى ها دعوت كنيد.»
اغلب چنين است كه فرزند، از كردار والدين، اثر مى پذيرد 
و مانند ايشان كردار مى ورزد. عبادت و نيايش حال دار 
و به هنگام را به فرزندتان نشان دهيد. او را در رفتن به 

مسجد و محافل دينى، با خود همراه كنيد. 
3. از تشويق، استفاده شايان كنيد. فرزندتان را بر عبادت 

و كارهاى نيكويش تحسين كنيد. 
و  اكراه  با  عبادت  ببريد.  را  بهره  كمترين  فشار،  از   .4

اجبار، پايدار نيست. 
5. از تذكر زياد، پرهيز كنيد كه اثر معكوس مى گذارد. 

البته تذكر نيز الزم است اما اندك و به قدر ضرورت. 
6. در راه تربيت دينى فرزندتان، از ديگران مدد بجوييد؛ 
از همسرتان، مربيان، معلمان، دوستان، خويشان و آشنايان. 
اين مدد جستن را به گونه اى ماهرانه و زيركانه انجام دهيد، به 
اين گونه كه فرزندتان احساس نكند براى هدايت او، ديگران 
را بر او گمارده ايد. مپندارد كه كاهل در عبادت است و شما 
به ناچار براى به راه آوردن او از ديگران كمك طلبيده ايد كه 
اگر چنين شود، رميده مى شود و نتيجه معكوس به بار مى آيد. 

ظرافت و مهارت در راه تربيت، ضرورتى حتمى است. 
7. «طردكردن»ى را كه در سوالتان آورده ايد، هرگز انجام 
ندهيد. طرد كردن، نه تربيت است و نه تنبيه. هرگز مباد كه 
نوجوانتان را طرد كنيد زيرا بسيار زيان مى كنيد. طردكردن 

نوجوان، يعنى انداختن لقمه در دهان افعى.

نزديك تر از نزديك
تا به حال عينكتان را گم كرده ايد و پس از اين طرف و آن طرف رفتن، پشت گوش و روى سرتان 
آن را يافته باشيد؟ يا مثال خودكار در جيبتان باشد و شما سرگردان در پى يافتنش؟ طبيبى مى گفت: 
«در طب سنتى بعضى به اين اصل معتقدند كه دواى درد هر بيمارى به وسيله همان چيزهايى 
است كه بيمار در محل زندگى اش با آنها در تعامل است و اين مبناى بيشتر مداواهاى زكرياى 
رازى بوده است.» يا دوستى مى گفت: «سال ها دنبال كسى مى گشتم كه دست در دستش بگذارم، از دامگه دنيا نجاتم 
بدهد، دواى دردم باشد و خضر را هم اما... از هر طرف كه رفتم جز حيرتم نيفزود. روزى در خانه نشسته بودم، مرد 
كهنسال همسايه كه چند در از ما فاصله داشت به در خانه آمد و من گمشده ام را پيدا كردم.» يا اهل معرفتى مى گفت: 
«خودشناسى بهترين راه سير و سلوك است. روايت است كه هركس خود را شناخت، همانا به نهايت همه علوم و 

معارف رسيده است. همه اينها يعنى ما گوهرى داريم كه در همين نزديكى  است.» به قول حافظ:

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مى كرد سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد 
طلب از گمشدگان لب دريا مى كرد گوهرى كز صدف كون و مكان بيرون است 

مثل عينك روى سر، مثل خودكار در جيب، مثل دواى در نزديكى اما اين بار نزديك تر. خودمان جام جهان نما هستيم. 
ما آن گوهر نايابيم. الزم نيست جاى دورى برويم. كافى  است گوهر وجود خودمان را بهتر بشناسيم كه هركه خود 

را شناخت، پروردگارش را شناخته...

به همين خوشبختى
خ يعنى: خود را وقف يك خاطره نكردن و در قلب گذشته نبودن
خ يعنى: خاطرات را غبار زدايى و غم تكانى كردن و تاريخ مصرف 

گذشته ها را دور انداختن
خ يعنى: خوشحال كردن ديگران بى توقع تا حال خودمان خوش تر شود.

و يعنى: وانمود نكردن به چيزى كه نيستيم تا هميشه مديون آرامش باشيم.
و يعنى: واقف بودن به اينكه بى تفاوتى و بى محلى، غرور و سكوت بيجا، فرصت 

با هم بودن را از ما مى گيرد.
ش يعنى: شاد بودن را به فردا و اشخاص خاص، ثروت و خانه بزرگ گره نزدن

ش يعنى: شنيدن صداى سكوت وقتى همه فرياد را مى شنوند.
ش يعنى: شب هاى غم گرفته مهتاب، برگى از دفتر مشق است كه خود مى گذرد!

ب يعنى: به كلمات جادويى دل نبستن و ترس و ترديد و خشم و كينه را از آشيانه 
دل خارج كردن

ب يعنى: بوى غذا را با معجون مهربانى در خانه فهميدن
ب يعنى: بعضى وقت ها براى قرص شدن دل و خنديدن چشم فقط يك شاخه 

گل كافى است.

ب يعنى: برچسب خوب و بد نزدن به آدم ها و قضاوت نكردن شان
ب يعنى: براى كسب رضاى خدا آماده باش بودن!

خ يعنى: خواستن و توانستن را سرلوحه كارها كردن
خ يعنى: خوشگل بودن خوب است اما خوب بودن خوشگل تر است.

خ يعنى: خود را باور داشتن، به خود ايمان داشتن و خويشتن را وفادار در آغوش گرفتن
خ يعنى: خارج نشدن از خط قرمزها، مسووليت پذيرى و مى توانم ها لذت زندگى مان 

باشند.
خ يعنى: خدايا دوستت دارم!

ت يعنى: تسبيح گويان اوراق زنگارگرفته دل را پاك كردن
ت يعنى: تعامل با ديگران و مدارا كردن با خود، به طورى كه خود تنها نماند.

ت يعنى: تحمل نكردن تمام بدى ها و گاهى احساس را فرياد زدن كه خود بخشى 
از عشق است.

ت يعنى: تاوان دل بريدن از تو، شادى و غم. رنج و آرزو، اشك و لبخند، قسمت 
من مباد خداى من!

ى يعنى: يخ نزدن و شبنم آرزوها را در ساحل دل گم نكردن
ى يعنى: يكى هست كه وقتى به بن بست مى رسيم، سر را روى شانه هايش مى گذاريم. 

فريبمان نمى دهد. به قولش عمل كرده و راه را باز مى كند. «ادعونى فاستجب لكم»

 حجت االسالم 
استاد على اكبر 

مظاهرى
مشاور خانواده

 احمد انتصارى
كارشناس ارشد 

روان شناسى 
 زهرا 

حاجى زاده 

تربيت به سبك خدا
ما به عنوان والدين يا مربيان تربيتى، 
اصول و راهكارهاى تربيتى خود را 
از چه منبعى دريافت مى كنيم و چه 
تضمينى براى درستى و كارآمدى آنها 
وجود دارد؟ قرآن كريم كه كالم الهى و كتاب هدايت بشر 
است، دربردارنده معارف و اصول تربيتى فراوانى است كه 
مى توانند ميان آراى گوناگون و ضد و نقيض تربيتى جهان 
معاصر، ما را در تربيت جامع فرزندان خود يارى رسانند.

خدا كسى كه از آن سخت مى هراسى نيست
خداوند داراى دو گروه صفات است؛ صفات جمالى و 
صفات جاللى. صفات جمالى، صفاتى است از جنس 
محبت و لطافت و زيبايى و صفات جاللى، صفاتى است 
از جنس قدرت و عظمت و قهاريت. در قرآن كريم، از 
هر دو گروه صفات الهى در آيات گوناگون سخن به 
ميان آمده است و در دعاهاى رسيده از معصومين(ع) 
فرازهايى آمده كه غلبه رحمت و مهربانى خداوند بر 

غضبش را به صراحت بيان كرده است:
خداوند در عظيم ترين آيه از كتابش قرآن، خود را با دو 
وصف «رحمن» و «رحيم» معرفى كرده است: «بسم ا... 
الرحمن الرحيم». صفت «رحمت»، از «صفات جمالى» 
خداوند است و نشان از رأفت و دوستى او با بندگان 
دارد و اين پيام درخشان را به ما مى دهد كه محوريت 
در شناخت خداوند و در شناساندن او به فرزندان، با 

«صفات» جمالى اوست.

در دعاى شانزدهم صحيفه  سجاديه آمده است: «و تو آن 
خدايى هستى كه رحمتش پيشوا و راهبر غضب اوست» 
و در دعاى عظيم الشان جوشن كبير كه آن را در ماه 
مبارك رمضان و شب هاى قدر مى خوانيم آمده است: 
«اى خدايى كه رحمتش از غضبش پيشى گرفته است.»
با توجه به اين آموزه قرآنى درباره شناخت خدا به 

موارد زير در تربيت فرزندان توجه كنيد:
با خدا رفيقش كنيد: فرزندان ما به فطرت الهى نزديك ترند 
و جويبار وجودشان زالل و بى آاليش است بنابراين 
ارتباط نزديك ترى با صفات جمالى خداوند دارند؛ پس 
در تربيت دينى آنها الزم است از مهربانى خداوند، زيبايى 
و رفاقت او بگوييم و نعمت هاى گوناگون خداوند در 
دنيا و پاداش هاى عظيم و اعجاب انگيز او در جهان ديگر 
را به آنها بنماييم. الزم است زيبايى ها و ظرافت هاى 
آفرينش را با وضوحى بيشتر به آنها نشان دهيم تا خود 

شيفته  خالق و پروردگار مهربان شوند.
بايد آنها اين نكته را دريابند كه خالق و پروردگار ما، مهر 
و عطوفتى بى پايان دارد و صحنه  آفرينش، صحنه  ضيافت 
او براى ماست؛ چه در اين جهان و چه در جهان ديگر. 
البته مهمان خدا بودن در اين دنيا با مهمان بودن براى او 
در جهان ديگر، قابل مقايسه نيست. در آنجا، همه چيز 
رويايى و معجزه آساست و هر آنچه بخواهيم، فورى 
و بى هيچ زحمتى و در عالى ترين صورت و برترين 
لذتى كه قابل وصف نيست در اختيار ما خواهد بود! و 
آنچه براى آن ضيافت برتر الزم است، محافظت كردن 
از اصالت فطرى و نورانيت ذاتى است و مراقبت از 

آلوده نشدن به ناپاكى ها و رذالت ها.

از جهنم نترسانيد: برخى پدران و مادران براى كنترل 
فرزندان خود، آنها را از جهنم مى ترسانند. اگرچه اين 
روش معموال كارساز است و به كنترل ظاهرى و موقت 
آنها مى انجامد، كارى ناپايدار و غيردينى است. ترساندن 
فرزندان از جهنم يا از خدا، عواقب نامطلوبى را در 

سنين باالتر براى آنها ايجاد مى كند.
 البته الزم است فرزندان ما بدانند جهنمى وجود دارد 
كه جاى انسان هاى بد و ناپاك است تا از گرايش آنها 
به بدى ها جلوگيرى كند اما اين مطلب غير از ترساندن 
بيجاى آنها از مجازات الهى و جهنم است كه سبب 
مى شود تصويرى قهرآميز و خشن از خداوند در ذهن 
آنها شكل گرفته و براى هميشه آنها را از دين دارى 
واقعى و ارتباط صميمى با خداوند متعال محروم كند. 
براى كنترل سنجيده  رفتار فرزندان، مهارت هاى موثر 

و قدرتمندى وجود دارد كه بايد آنها را فرابگيريم.
بهتر است به جاى ترساندن فرزندان خود از جهنم يا 
خدا، آنها را به دوستى با خداى مهربان ترغيب كنيم؛ 
«دوستى»، يكى از قدرتمندترين ابزار براى جهت دهى 
و كنترل رفتارهاست. توجه دادن فرزندان به نعمت هاى 
فراوان الهى در دنيا و پاداش هاى عظيم و اعجاب آور 
خداوند به خوبان در آخرت نيز عامل موثر ديگرى براى 
سوق دادن فرزندان ما به رفتارهاى نيكو و بازدارى آنها 

از رفتارهاى ناپسند است.
آفت هاى  از  يكى  بچشانيد:  را  دينى  نشاط  طعم 
ما،  جامعه   و  عصر  در  دينى  تربيت  و  دين دارى 
ناشادمانى و غلبه  غم در خانواده هاى مذهبى است 
كه سبب پژمردگى فرزندان و دين گريزى تدريجى 

آنها مى شود. كودكان ما عالقه اى به مرگ و جدايى 
با زندگى، دوستى و شادمانى آشنا  ندارند و فطرتا 
هستند و مجذوب آن مى  شوند. به همين دليل الزم 
است براى تقويت دين دارى آنها، شادمانى روحانى و 
معنوى را در اعياد دينى به آنها بچشانيم و با مشاركت 
دادنشان در جشن هاى ميالد معصومين(ع)، ارتباطى 
آنها  براى  الهى  اولياى  آن  با  محبت آميز  و  دوستانه 
تدارك ببينيم. البته گريه بر امام حسين(ع) و برپايى 
مراسم عزاى آن امام عاشقان، ضرورى است و براى 

رشد عاطفى، روحانى و اجتماعى فرزندان ما الزم 
است و مى توان آن را يكى از مهم ترين راهكارهاى 
دين دار كردن فرزندان دانست اما تكثير نابجاى ايام 
غم و عزادارى را نمى توان كارى دينى دانست و اين 
موضوع آثار نامطلوبى مانند «پژمردگى و افسردگى» و 
«دين گريزى يا دين ستيزى» را در كودكان و نوجوانان 
سطح  خانواده،  در  شادمانى  افزايش  مى كند.  ايجاد 
دين دارى همسر و فرزندان ما و نيز سالمت روانى 

و موفقيت آنها را در زندگى افزايش مى دهد.

 محمد محرابى 
كارشناس علوم 

تربيتى 

اين صفحه 

با همكارى كارشناسان 

مركز مشاوره ماوا تهيه و 

تنظيم مى شود
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يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

نگاه سبز

در اين بهار، به گوشه  ديوارها، درز 
آسفالت ها در آنجا كه بيش از حد 
لگدكوب نشده، به زمين هاى رهاشده  
شهر و باغچه  ساختمان و گوشه و كنار 
بوستان هاى شهرى در جاهايى كه 
بيل و بيلچه  «وجين»كاران در كار 
نيست، بنگريد تا دريابيد كه «نبوغ» 
ژنتيكى گياهان چه مى كند! البالى 
بوته ها و درختچه ها، «ميناى چمنى» روييده و با گل هاى 
طاليى اش دلربايى مى كند. در جايى ديگر بوته  «خاكشير» 
سركشيده و غالف هاى ظريف اش را به رخ مى كشد. 
در پاى درختانى، «كالغك» با گل هاى بنفش خوشه اى 
خودنمايى مى كند. آن سوتر، «بارهنگ» با برگ هاى 
شمشيرى كنار «پنيرك» با برگ هاى گرد و پررنگ، 
چشم آدم صاحبدل را مى ربايد. هرجا كه از چشم 
باغبان پرپركننده  «علف هاى هرز» در امان بوده، «نيلوفر 
وحشى» و قاصدك ها به گل نشسته اند و بر توده اى از 
خاكروبه كه هيچ مهندس باغبانى نمى تواند گياهى بر 
آن بروياند، دست معجزه گر طبيعت، بوته هاى نورس 
و ظريف «جارو» و «َكبَر» را از البالى قلوه سنگ ها و 

نخاله با نور و آسمان آشنا كرده است!
چقدر بايد كم ذوق باشيم كه اين گياهان ريز و درشت را 
كه هركدام با طرحى بديع، بدون كمترين مراقبت انسانى، 
جلوه اى از تنوع زيستى را به نمايش گذاشته اند، «علف 
هرز» بخوانيم و ريشه كن كنيم. گياهانى كه خودبه خود 
در زمين هاى شهرى مى رويند، نمونه هايى از «گياه» 

(فلور/ مجموعه گياهان بومى يك منطقه) هستند و از 
سرمايه هاى طبيعى سرزمين به شمار مى روند. اين گياهان 
در روند ميليون ها ساله  تكامل يافته و در پى «انتخاب 
طبيعى»هاى بى شمار، با محيط سازگار شده اند. اين 
سازگارى طبيعى، توانى وراى دانش كشاورزى و قوه  
تصور ما به آنها داده تا بتوانند در گرما و سرماى محيط 

و ديگر شرايط سخت منطقه تاب بياورند.
الزم است با نگاه مهربانانه به گياهان بومى، در طراحى 
فضاهاى سبز شهرى بازنگرى كنيم. در شرايطى كه 
كشور مشكل تامين آب دارد، فرصت دادن به اين 
گياهان مى تواند مصرف آب فضاهاى سبز شهرى را تا 
يك دهم كاهش دهد. مى توان به جاى بزك كردن بوستان  
(پارك) ها با گل هاى درشت و برگ هاى پهن آب بَر، 
آنها را با زيبايى وحشى گياهانى آراست كه گل هاى 
ريز دارند و برگ هايشان با روش هاى پيچيده اى مانند 
به كاربستن كرك، تيغ، رنگ نقره اى و ذخيره سازى 
آب، با گرما و نور كوركننده  خورشيد تابستانى، مقابله 
مى كنند. همچنين بايد نگاه مان به فضاهاى باز شهر 
اصالح شود؛ به اين شكل كه زيبايى را در ناحيه اى 
خشك مثل تهران، فقط در توده  هميشه سبز و انبوه نبينيم 
و توقع نداشته باشيم در چنين اقليمى در ميانه  تابستان 
هم گل و چمن داشته باشيم. بسيارى از گياهان بومى 
ما ياد گرفته اند به خواب تابستانه بروند؛ همان گونه كه 
بسيارى از گياهان و بعضى جانوران در زمستان به خواب 
مى روند تا آسيب پذيرى و حساسيت خود را در شرايط 
سخت، كاهش دهند. در عوض مى توانيم از نيمه  پاييز تا 

اواخر خرداد (نيم تا دوسوم سال!) فضاى سبزى داشته 
باشيم كه نيازى به آبيارى ندارد. كشور ما غناى گياهى 
خوبى دارد و در هر ناحيه مى توان ُرستنى هاى بومى را 
شناخت و آنها را به فضاهاى شهرى معرفى كرد. تجربه  
شخصى ام در چند باغچه  تهران و كرج نشان داده حتى 
در سال هاى كم بارش، فقط با فرصت دادن به رويش 
گياهان خودرو و با كاشت درختچه ها و درختانى مانند 
داغداغان، خرزهره، ارغوان، نسترن وحشى، دغدغك، 
مو و زيتون كه كم وبيش بومى ناحيه هاى خشك ايران 
هستند، مى توان آبيارى باغچه  ساختمان را به اواخر 
بهار تا نيمه  پاييز، و آن هم حدودا هر 10 روز يكبار، 

محدود كرد. به اين ترتيب و با خوددارى از كاشت چمن 
اصالح شده و گل هاى خارجى و غيروحشى، مصرف 
آب به حدود يك دهم آنچه كه در بوستان هاى شهرى 
يا باغچه هاى معمولى انجام مى گيرد، كاهش مى يابد. 
در آبيارى، با كاربست «روش كوزه اى» كه يك شيوه  
قديمى ايرانى است، مى توان درختان و درختچه ها را در 
اوج گرماى تابستان هم با اندكى آب و با زحمتى كمتر 

از روش شلنگ، سبز و شكوفا نگه داشت.
جا دارد كه شهردارى ها با برگزارى كارگاه هاى آموزش 
«باغچه آرايى سازگار با محيط زيست»، فرهنگ كاهش 

مصرف آب و استفاده از گياهان بومى را ترويج كنند.

 عباس 
محمدى

مديرگروه ديده بان 
كوهستان

محيط زيست شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت16

به گياهان خودرو، سالمى دوباره بايد كرد!

يادداشت سبز

آيا دنياى ديجيتال براى محيط زيست بهتر است؟
پژوهشگران معتقدند مهم ترين موضوع آينده، از جمله آينده كره زمين، 
ديجيتاليزه شدن است اما آيا ديجيتاليزه شدن و حفاظت از محيط زيست 
با هم همخوانى دارند؟ به نظر نمى آيد ديجيتاليزه كردن وسايل و شيوه 
زندگى راه حلى فورى براى مشكالت محيط زيست ما باشد اما عده اى 
از پژوهشگران برجسته نظرى غير از اين دارند. هيات مشورتى علمى 
دولت آلمان در گزارشى 900 صفحه اى با عنوان «آينده ديجيتالى ما» به 
اين نتيجه رسيده كه امروزه روندهاى ديجيتاليزه كردن، به دليل استفاده 
مانند  بيشتر  نابرابرى اجتماعى،  منابع طبيعى و رشد  از  از حد  بيش 
ماده اى براى سرعت بخشيدن به گسترش حريق عمل مى كنند و اين 

وضعيت بايد تغيير كند.
نويسندگان گزارش مزبور مى نويسند: «روياى ما اين است كه با وسايل 
ديجيتال قوى و كارآمد دنيايى بهتر بسازيم.»  به اين منظور الزم است 
جامعه به جامعه اى ديجيتال تبديل شود كه شيوه زندگى اش بر پايه اصل 
حفظ سالمت خود و ديگران و آگاهى نسبت به مواد مورد مصرف باشد.
اولين موضوعى كه از نظر پژوهشگران بايد در دستور كار قرار گيرد، 
عاداتى است كه مردم در مصرف دارند. پژوهشگران معتقدند مى توان 
از فناورى ها استفاده كرد تا جامعه اى كه به دور ريختن مواد و اشياء خو 
گرفته از اين عادت دست بردارد و به اقتصاد گردشى يا دورانى روبياورد.
به گفته پژوهشگران، براى نمونه فناورى ديجيتالى مى تواند كمك كند 
در آينده به جاى پالستيك از موادى كامال متفاوت براى توليد بطرى، 

قوطى و... استفاده شود، موادى كه بازيافت پذير يا حتى تجزيه پذير و 
قابل جذب در خاك باشند.

تبليغات
پژوهشگران در گزارش شان دنيايى را تصوير مى كنند كه در آن خودروها، 
خانه ها، بسته بندى ها، مبلمان، كفش و لباس به كمك هوش مصنوعى به 
راحتى قابل تعمير هستند. در اين دنيا، در همان مرحله ساخت و توليد از 
استفاده از منابع و موادى كه براى محيط زيست و سالمت مضر هستند، 
خودارى مى شود. هدف اين است كه انسان ها از منابع طبيعى بهتر استفاده 
كنند و از نظامى كه به دور ريختن عادت كرده فاصله بگيرند و اقتصاد 
گردشى را به وجود بياورند و گسترش بدهند. به نظر پژوهشگران، آلودگى 

هوا در شهرهايى مانند پكن را مى توان با خودروهاى خودران رفع كرد.

انرژى «سبز» و هواى خوب
پژوهشگران همچنين به استفاده از فناورى ديجيتال براى كاهش توليد 
دى اكسيدكربن فكر مى كنند. شهرهايى كه در آنها آلودگى هوا بسيار شديد 
است، مانند پكن، قاهره و مكزيكوسيتى، مى توانند با استفاده از خودروهاى 

خودران از ميزان دى اكسيدكربن هوايشان بكاهند.
به گزارش مجله تخصصى Nature Climate Change، استفاده از اين 
خودروها مى تواند باعث كاهش توليد گازهاى گلخانه اى تا ميزان 90 

درصد شود. صرفه جويى ها به ويژه به دليل آن محقق خواهد شد كه 
اندازه هر خودرو متناسب با تعداد افرادى خواهد بود كه قرار است از 
آن استفاده كنند. به نوشته پژوهشگران، ابعاد خودروهاى كنونى بيش 
از حد ضرورى است. در ضمن خودروهاى مورد نظر پژوهشگران در 
بيشتر موارد با برق تجديدپذير كار خواهند كرد. به نظر پژوهشگران، 
توليد گاز دى اكسيدكربن بايد تا ميانه قرن 21 نصف شود وگرنه تغييرات 
اقليمى همچنان ادامه خواهد يافت. درنتيجه موضوع استفاده از انرژى هاى 

تجديدپذير بايد به طور جدى تر مورد توجه قرار بگيرد.
منبع: دويچه وله

1. سيالب كه تا 60 سال قبل پديده اى كامال طبيعى محسوب مى شد، اكنون 
با مداخالت ويرانگر و نوع زيست ما انسان ها - با تاكيد بر نقش اصلى 
دولت ها - ديگر از يك پديده كامال طبيعى خارج شده و به پديده اى 

تركيبى «طبيعى – انسان ساخت» تبديل شده است.
2. تغييرات اقليمى با اين گستره عظيم و عميق در سراسر جهان و به ويژه 
ايران كه اكنون با آن مواجه ايم، پديده اى كامال انسان ساخت است. بدون 
ترديد يكى از عوامل حجم عظيم بارش هاى بى سابقه در يك ماه اخير 
ايران، به هم خوردن چرخه طبيعى آب و هوا در اثر تغييرات اقليمى و پيوند 
آن با دوره هاى برگشت سيل با بازه هاى زمانى طوالنى مدت بوده است. 
3. توسعه نامتوازن كه در بسيارى از موارد مى توان آن را به توسعه 
تهاجمى تشبيه كرد و مداخالت ويرانگر مستقيم در اكوسيستم هاى طبيعى مانند جنگل ها، 

رودخانه ها و مسيل ها، آسيب هاى سيل را چند برابر كرده است. 
4. وقتى 50 درصد جنگل هاى شمال و 30 درصد رويشگاه هاى زاگرس را از دست 
داده ايم، چگونه انتظار داريم طبيعت نقش خود را در كاهش سرعت آب و جذب آن انجام 

دهد و بخشى از سيالب را مهار كند؟!
5. وقتى بستر و حريم رودخانه ها را تصاحب كرده و راه گذر آب را تنگ مى كنيم، چگونه 

انتظار داريم رودخانه كاركرد طبيعى خود را به درستى انجام دهد؟! 
6. وقتى دو برابر نياز واقعى ذخيره سازى آب كشور، سد مى سازيم و همچنان اين روند 
را ادامه مى دهيم اما براى پروژه هاى آبخيزدارى و آبخواندارى كه هزينه هاى آن يك دهم 
سدسازى است اما كاركرد آن در ذخيره سازى آب و حفاظت از خاك، بسيار موثرتر از 
سدسازى است، بودجه هاى الزم را اختصاص نمى دهيم، چرا بايد انتظار سيل را نداشته باشيم؟!
7. به هر ترتيب سيالب هم اكنون آسيب هاى زيادى به هموطنان و زيرساخت هاى كشور 
وارد كرده است. بدون ترديد يكى از وظايف سازمان هاى مردم نهاد در چنين شرايطى اين 
است كه با تمام ظرفيت مدنى خود به كمك سيل زدگان بشتابند و در ميدان عمل پرچمدار 

همبستگى ملى، مشاركت، ياريگرى و خلق سرمايه اجتماعى باشند. 
8. وظيفه ديگر و بسيار مهم سازمان هاى مردم نهاد پس از كمك رسانى، تبيين دقيق 
و علمى اين پديده، بر اساس مستندات ميدانى است. بايد با صراحت و شفافيت 
تمام، عوامل پديد آمدن اين سيالب مخرب را شناسايى و راه هاى كاهش آسيب در 

آينده را بر اساس مدل و شاخصه هاى توسعه پايدار اعالم كنيم.
9. اگر قيد اشتباه كرديم و نمى دانستيم، با تسامح و چشم پوشى، تاكنون قابل پذيرش 
و گذشت باشد، آيا واقعا جايى براى خطا و خيانت در حق طبيعت، سرزمين و مردم 

در آينده باقى مى ماند؟!

از  شهرى  حيوانات  جمعيت  مهار 
است.  امروز  ابرشهرهاى  مشكالت 
براى  به حال  تا  كه  زيادى  راه هاى 
اين كار انديشيده شده تقريبا همگى 
از  يكى  انجاميده اند.  شكست  به 
آسان ترين كارها كه اول از همه به 
ذهن آدم هاى ناآشنا با مسائل شهرى 
و حقوق حيوانات مى رسد، از بين 
بردن آنهاست. گذشته از موش ها كه امروزه به فراوانى 
در شهرهاى بزرگ ما ديده مى شوند، جمعيت سگ ها، 
گربه ها و كالغ ها از دغدغه هاى هواداران حقوق حيوانات 
و نيز مسووالن شهرى شده زيرا در بسيارى از موارد اين 
حيوانات كانون ذخيره و انتقال بيمارى هاى مشترك بين 
حيوان و انسان هستند. از سوى ديگر، وجود حيوانات 
به خصوص پرندگان در محيط شهرى عالوه بر زيبايى و 
تلطيف محيط شهرهاى بزرگ، عاملى در حفظ اكوسيستم 
است. شهر بى پرنده، شهرى زشت و بى روح است يا 
گربه ها از عوامل متعادل كننده جمعيت موش هاى شهرى 
هستند. موزه ارميتاژ در سن پطرزبورگ روسيه، از زيباترين 
و عظيم ترين موزه هاى جهان است كه باوجود از سر 
گذراندن جنگ جهانى دوم، آثار نفيسى در آن نگهدارى 
مى شود. اين موزه به دليل نزديكى به كانال هاى آب 
شهرى همواره در معرض خطر حمله موش ها و نابودى 
آثار نفيس آن قرار دارد. راهى كه مسووالن موزه براى 
درامان ماندن از تخريب موش ها انديشيده اند، گربه ها 
هستند. گربه هاى ارميتاژ با كنترل موش ها نگهبانان گنجينه 

نفيس آن هستند. 
در هر صورت به دليل آنچه در باال گفتم، بايد به نوعى 
جمعيت حيوانات شهرى را كنترل كرد و تمهيدات 
الزم براى سالمت آنها درنظر گرفت، مثال سگ هاى 
بى سرپرست شهرها بايد از نظر ابتال به هارى پايش و 
واكسن هارى زده شوند. تجربه نشان داده، كشتن حيوانات 

كه اغلب در كشورهاى درحال توسعه و توسعه نيافته 
انجام شده و بارها شكست خورده، عالوه بر ترويج 
روشى خشونت بار و غيرانسانى كه مخلوقاتى زنده را 
در كمال بى رحمى از بين مى برد، اثر بلندمدتى در كاهش 
جمعيت آنها ندارد. جمعيت حيوانات مانند ظروف سيال 
مرتبط به هم عمل مى كند و حيوانات از نقاطى ديگر به 
جايى مى آيند كه از جمعيت خالى شده بنابراين اگرچه 
از بين بردن حيوانات بتواند براى مدتى كوتاه جمعيت 

آنها را كاهش دهد، راه حلى بلندمدت نيست.
راه منطقى، انسانى و عملى كنترل حمعيت حيوانات 
شهرى، عقيم كردن آنهاست كه بايد با روش جراحى 
انجام گيرد. اين كار عالوه بر اينكه روشى بى رحمانه 
نيست، آثار بلندمدتى دارد و مى تواند كنترل درست 
كردن  عقيم  كند.  تضمين  را  حيوانات  اين  جمعيت 
حيوانات هرچند  موثرترين راه مهار جمعيت آنها شناخته 
شده، محدوديت هايى هم دارد كه مهم ترين آنها وجود 
دامپزشكان ماهر در انجام عمل جراحى و هزينه باالى 
اين عمل است كه باتوجه به محدوديت منابع مالى انجام 
آن به نظر آسان نمى رسد. به عالوه، مسووالن شهرى 
بايد برنامه ريزى و تصور درستى از ميزان گستردگى 
اين اقدام داشته باشند. تجربه شخصى من در محله 
شهرآرا كه اين طرح را به كمك اهالى انجام داده ام، 
كامال رضايت بخش بوده است. شايد عملى ترين راه 
براى پيشبرد اين اقدام، اول هماهنگى با نهادهاى مسوول 
شهرى و سپس آموزش دامپزشكان براى انجام درست 
جراحى عقيم سازى باشد. البته موضوع مهم ديگرى كه 
نبودش طرح را به شكست مى كشاند، همكارى مردم 
و سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها) براى پيشبرد مهار 
جمعيت حيوانات شهرى است. تا زمانى كه مردم كمك 
و همكارى نكنند، تحقق اين طرح محال است. براى 
همه آنچه گفتم بايد در قدم نخست، تعريف درستى از 

مشكل و راه حل آن داشته باشيم.

هشدار سبزهشدار سبز

جمعيت حيوانات شهرى را چگونه كنترل كنيم؟سيل، توسعه نامتوازن، سازمان هاى مردم نهاد 

در ايران جنگل ها حدود 350 مترمربع و مراتع 400 مترمربع درهر 
ثانيه در حال از بين رفتن هستند. عكس: ليال اميرمظفرى 

اكنون زمان زادوولد حيات وحش دراستان هاى گرمسيرى است 
ازجوامع محلى وكسانى كه طبيعت گردى مى كنند خواهش مى كنيم 

به خاطر آرامش حيات وحش، مخصوصا بره ها وبزغاله هاى نوزاد 
وناتوان كه درشرايط سخت كوهستانى تازه به دنيا آمده اند وارد 

زيستگاه آنها نشويد.به تخم پرندگان و جوجه پرندگان درطبيعت دست 
نزنيدوبالفاصله از آن منطقه خارج شويد .

متروى دهلى به زودى قرار است به نخستين متروى سبز جهان تبديل 
شود و فقط از انرژى خورشيدى استفاده كند. مسووالن متروى دهلى 
كه پيش از اين از پنل هاى خورشيدى براى مصارف ضرورى استفاده 
مى كردند، حاال قصد دارند تمام انرژى مورد نياز متروى اين كالنشهر 

را از يك نيروگاه خورشيدى تأمين كنند.

تقريبا تمام شمشادزارهاى كشور بيمار هستند. رئيس شوراى عالى 
جنگل:« متاسفانه تقريبا تمامى مساحت شمشادزارهاى كشور به 

بيمارى آلوده شده اند.»

اين خانم معلم 
بازنشسته گيالنى، 

كاغذ باطله هاى 
شهر را جمع 

مى كند و با پولش 
كتابخانه مى سازد.
صفورا غله زارى 
6 كتابخانه را در 
يك سال و نيم با 

جمع آورى كاغذ 
باطله ها ساخته 

است.

آيا جرم گياهان خودرويى كه براى زيبايى شان پولى از بودجه 
شهردارى نمى خواهند مرگ است؟ چرا به رغم دستور رئيس سازمان 

پارك ها در توقف قطع گياهان خودرو، اين دستور اجرا نمى شود؟ 
عكس: عباس محمدى

قاب سبز

 مسعود 
موالنا

دبير اجرايى 
انجمن دوستداران 
دماوندكوه و دبير 
اجرايى سمن هاى 

محيط زيستى 
شمال ايران

 دكترفريبرز 
افروزى 

دامپزشك

دى
حم

س م
عبا

 



يادداشت مهمان

اندر حكايت 
«چاقى»
(21)

سفرى به 
دنياى ميوه ها
(24)

لكنت زبان با ترديد 
در استفاده از كلمات 
تفاوت دارد (23)

آيا در معرض بيمارى  
قلبى - عروقى 
هستيد؟ (22) صفحات 17 تا 24

دهـان و دنـدان

درمانگاه جراحى

وزن كــاهــش 

طــب ايــرانـى

آزمون سـالمـت

پــرورى فـرزنــد 

پـوستـر سـالمت
سال پانزدهم  شماره 709  شنبه 7 ارديبهشت 1398

كلينيك    وخانواده

دانسته هايى در باره دندان پزشكى و باورهاى  اشتباه پيرامون آن 

از دندان پزشكى چه مى دانيد؟
دندان پزشكى علمى است كه به پيشگيرى و درمان بيمارى هاى دهان و دندان مى پردازد. همچنين درمان ناهنجارى هاى 
فك ها، نامرتب بودن دندان ها و غير طبيعى بودن مادرزادى ناحيه دهان مانند شكاف كام از ديگر دغدغه هاى اين رشته 
محسوب مى شود. رشته دندان پزشكى مانند ساير رشته هاى پزشكى شامل تخصص هايى است، از جمله تخصص هاى 
ارتودنسى، دندان پزشكى اطفال، پريودنتيكس، پروستودنتيكس، جراحى فك و صورت، پاتولوژى فك و صورت، 
اندودنتيكس، بهداشت عمومى دندان پزشكى، بيمارى هاى دهان و راديولوژى فك و صورت...(صفحه 18)

در باب اهميت مسائل 
روانى -اجتماعى سيل زدگان 
مسائل روانى-اجتماعى ناشى از سيل متعدد 
و متنوع است. ديده مى شود كه عموما اين 
مسائل به عنوان فوريت هاى روان پزشكى 
اعزام  با  مى كنند  گمان  و  مى  شود  تلقى 
روان پزشكان و روان شناسان مى توان اين 
مسائلى  واقع  در  اما  كرد  حل  را  مسائل 
مثل مواجهه با سيل بايد جزو رويارويى 
با بحران ها طبقه بندى شده و طبق ضوابط 
«مداخله در بحران» در رفع آنها كوشش 
شود. بحران ها انواع گوناگونى دارند و به 
4 گروه تقسيم مى شوند؛ رشدى، موقعيتى، 

هستى گرايانه و فراگير.
طبقه بندى  فراگير  بحران هاى  جزو  سيل 
بخش هاى  به  امواجى  مانند  كه  مى شود 
عمده جمعيت و خود محيط نفوذ مى كند. 
سيل سبب تباهى در همه بخش هاى سامانه 
زيست محيطى مى شود. عالوه بر مرگ و 
جراحت نياز هاى پايه اى انسان مثل غذا و 
پناهگاه از دست مى رود. خدمات فراساختارى 
منهدم مى شود و امكانات اشتغال از دست 
مى رود زيرا كار و پيشه اى كه مردم به آن 
مشغول بودند ديگر وجود ندارد. باليايى 
مثل سيل نه تنها قربانيان بالواسطه خود را 
مبتال مى كند، بلكه از طريق پوشش گسترده 
رسانه اى به صورت روان شناختى بر ناظران و 
شنوندگان تاثير مى گذارد و آنها را دچار تروما 
(ضربه روانى) مى كند. براساس پژوهش ها، 
افراد دچار بحران در عرض 6 هفته حس 
تعادل و توازن خود را پس از بحران تجديد 
سازمان مى  كنند. حين اين دوره مداخله بايد 
متمركز براى كمك به درمان جويان سيل زده 
جهت برگشت به سطح كاركرد پيش از بحران 
و نيز تمركز بر واقع گرايى و تمركز به واكنش 
به بحران باشد. اقدام ناكافى براى يارى به 
سيل زدگان سبب دگرگونى هاى عمده در 

زندگى يا شخصيت آنها مى شود. 
 ادامه در صفحه 22

 دكتر فربد فدايى
روان پزشك، عضو هيات علمى 

دانشگاه علوم بهزيستى و 
توانبخشى



دهان و دندان 18
دانسته هايى در باره دندان پزشكى و باورهاى  اشتباه پيرامون آن

از دندان پزشكى چه مى دانيد؟
است  علمى  دندان پزشكى 
درمان  و  پيشگيرى  به  كه 
دندان  و  دهان  بيمارى هاى 
درمان  همچنين  مى پردازد. 
دندان ها  بودن  نامرتب  فك ها،  ناهنجارى هاى 
و غير طبيعى بودن مادرزادى ناحيه دهان مانند 
شكاف كام از ديگر دغدغه هاى اين رشته محسوب 
مى شود. رشته دندان پزشكى مانند ساير رشته هاى 
جمله  از  است،  تخصص هايى  شامل  پزشكى 
اطفال،  دندان پزشكى  ارتودنسى،  تخصص هاى 
پريودنتيكس، پروستودنتيكس، جراحى فك و 
صورت، پاتولوژى فك و صورت، اندودنتيكس، 
بهداشت عمومى دندان پزشكى، بيمارى هاى دهان 

و راديولوژى فك و صورت.

تاريخچه دندان پزشكى
دندان پزشكى تاريخى ديرينه دارد. برخى مطالعات 
باستان شناسى نشانگر اين است كه قدمت اين رشته 
به زمان مصر باستان و سال هاى بين 2750 تا 2900 
پيش از ميالد حضرت مسيح(ع) بازمى گردد. در 
حفارى هاى باستان شناسى اين كشور جمجمه هايى 
يافت شده كه سوراخ هايى روى آرواره هاى آنها 
مشاهده مى شود و باستان شناسان بر اين باورند 
احتماال براى تخليه آبسه اى در ناحيه دهان ايجاد 
شده است. به نظر مى رسد اولين تالشى كه براى 
جايگزينى دندان انسان انجام شده، به سال 600 
پيش از ميالد حضرت مسيح(ع) و كشور فنيقيه 
(لبنان كنونى) بازمى گردد. آثار به دست آمده نشانگر 
اين است كه دندان يك حيوان به كمك يك سيم 
به جاى دندان كشيده شده فردى قرار گرفته است.

كمى جلوتر حدود سال هاى 400 قبل از ميالد در 
بخشى كه ايتالياى كنونى قرار دارد، حفارى هايى 
كه در گورستان هاى اين نواحى انجام شده نشان 
مى دهد در آن زمان براى درمان افراد با استفاده 

از طال پروتزهاى دندانى ساخته مى شده است.
دندان پزشكى در شرق تاريخى متفاوت را تجربه 
نشان مى دهد   به دست آمده  است. شواهد  كرده 
چينى ها با استفاده از آمالگام نقره درمان هاى ترميمى 
دندان را انجام مى داده اند. رشته دندان پزشكى بخشى 
از رشته پزشكى معمول آن زمان در كشورهاى 
هند و ژاپن محسوب مى شده است. نوشته هاى 
ابوعلى سينا هم نشان مى دهد در آن زمان به دليل 
باورهاى دينى تمركز بيشتر بر پيشگيرى بوده تا 
درمان و جرمگيرى يا تميز كردن دندان در آن موقع 
انجام مى شد و كشيدن دندان تنها در شرايطى انجام 

مى گرفته كه دندان لق شده باشد.
پس از آن علم پزشكى دوره طوالنى مدت ركود 
را طى كرد و كارهاى پزشكى و جراحى تنها در 
معابد روحانيون انجام مى گرفت. در سال 1163 
ميالدى مجمع كليساهاى اروپا روحانيون را از انجام 
جراحى منع كرد و فقط آرايشگران حق انجام اين 
كار را داشتند. در آن زمان آنها خود را آرايشگر 

جراح مى ناميدند. به تدريج آنها كلمه آرايشگر را 
از عنوان خود حذف كردند و هنرى هشتم به آنها 
عنوان جراح را داد و درنهايت اين اقدام منجر به 

تشكيل كالج سلطنتى  جراحان شد. 
 دندان پزشكى به عنوان يك رشته علمى با نام 
پزشك فرانسوى به نام «پير فيچارد» گره خورده 
است و او را پدر دندان پزشكى مدرن مى دانند. اين 
پزشك كتابى تحت عنوان «دندان پزشك جراح» 
نوشت و در آن بيمارى هاى دهان و دندان و راه هاى 
تشخيصى و درمانى آن را توضيح داد. به اين ترتيب 
او دندان پزشكى را به عنوان يك رشته مستقل و مجزا 
از ساير جراحى ها معرفى كرد. رفته رفته با پيشرفت 
علم و تكنولوژى و ابداع ابزارهاى پيشرفته تر و 
مقرون به صرفه تر و تاسيس دانشگاه ها اين علم راه 
خود را در عرصه بهبود سالمت و بهداشت دهان 

و دندان باز كرد.
رشته هاى تخصصى دندان پزشكى متنوع است. در 
حال حاضر انجمن دندان پزشكى آمريكا 9 رشته 
تخصصى دندان پزشكى را به رسميت شناخته است. 

رشته هاى تخصصى اين رشته شامل:

ارتودنتيكس(ارتودنسى)
هدف اين رشته تخصصى پيشگيرى و اصالح 
دندان هاى نامرتب و عدم تقارن صورت و دندان 
است. هرچند اين تخصص سابقه ديرينه اى دارد، 
بهره گيرى از روش هاى درمانى جديد با استفاده 
از ابزارهاى موثرتر از قرن بيستم آغاز شده است.

هر چند به كمك اين رشته تخصصى مى توان 
افراد را در هر گروه سنى تحت درمان قرار داد، 
از آنجايى كه استخوان هاى انسان تا قبل از سن 
18 سالگى بهتر شكل مى گيرند، درمان هاى اين 
حوزه تخصصى روى كودكان و نوجوانان موثرتر 

است. روى هم رفته سالمت دهان و دهان و 
زيبايى ظاهرى آن داليل بسيار مهمى براى وجود 

اين رشته تخصصى است.

دندان پزشكى اطفال 
دندان پزشكى اطفال همپاى پزشكى اطفال به سالمت 
دندان كودكان مى پردازد. مراقبت هاى مستمر از 
از  پيشگيرى  براى  كودكان  شيرى  دندان هاى 
پوسيدگى به خصوص زمانى كه دندان هاى دائمى 
جايگزين دندان هاى شيرى مى شوند و استخوان ها 
و بافت هاى مجاور دندان ها رشد مى كنند بسيار 

پراهميت است.
استفاده از فلورايد و انتخاب نوع تغذيه و دستورات 
بهداشتى در مركز توجه اين متخصصان قرار دارد. 
در عين حال كه ممكن است به دليل وجود بدشكلى 
و حالت غيرطبيعى  در ناحيه دندان ها و  آرواره ها 

كودك نيازمند درمان هاى طوالنى مدت تر باشد.

پريودنتيكس (بيمارى هاى لثه)
اين شاخه از دندان پزشكى به پيشگيرى، تشخيص و 
درمان بيمارى هاى لثه، آرواره ها و بافت هاى مجاور 
آنها مى  پردازد. شايع ترين بيمارى پريودنتال التهاب 
لثه هاست كه در اصطالح عاميانه آن را «پيوره» 
مى نامند. اگر بيمارى ها و التهاب لثه تحت درمان 

قرار نگيرد منجر به لق شدن دندان ها مى شود.
پيشرفت تخصص پريودنتيكس عمدتا مديون 
پيشرفت تكنيك ها و روش هاى درمانى در اين 
حوزه است. متخصصان بر اين باورند پالك هاى 
باكتريايى عامل اصلى تخريب لثه ها و بافت هاى 
اطراف دندان هستند. پالك هاى باكتريايى يك اليه 
بسيار نرم حامل حجم زيادى باكترى هستند كه 
روى سطح دندان مى چسبند. دندان پزشك با استفاده 

از روش هاى خاص و كنترل بهداشت دهان اين 
پالك هاى باكتريايى را برمى دارد.

پروستودنتيكس (پروتزهاى دندانى)
 ترميم و حفظ فانكشن دهان، ظاهر صورت بيمار و 
سالمت دهان وى با بهره گيرى از پروتزهاى دندانى 
مختلف و بافت هاى مصنوعى از جمله اهداف 

دندان پزشك متخصص پروتز است.
متخصصان اين شاخه از دندان پزشكى ياد مى گيرند با 
ساختن پروتزهاى ثابت و متحرك جايگزين مناسبى 
براى دندان هاى از دست رفته بيمار ايجاد كنند. 
همچنين در مواردى كه در سقف دهان ضايعه اى 
مانند شكاف كام وجود داشته باشد آنها با ساختن 
پروتزى مناسب ضايعه را ترميم مى كنند. ساخت 
پروتزهاى فك و صورت از جنس سيليكون، التكس 
و مواد جديد ديگر براى بيمارانى كه به دليل جراحى، 
بيمارى، نقايص مادرزادى و تصادف بخشى از فك 
خود را از دست داده اند از ديگر فعاليت هاى اين 

متخصصان است.

جراحى فك و صورت
تشخيص و درمان جراحى ضايعاتى كه بر اثر بيمارى 
و صدمات فيزيكى به ناحيه آرواره ها و بافت هاى 
اطراف ان وارد آمده از وظايف اين متخصصان 
است، مانند جراحى دندان هاى نهفته و  عفونى، 
جراحى تومورها و كيست هاى دندانى و عفونت هاى 
دندان و فك، همچنين موارد پيچيده ترى مانند بستن 
شكاف كام يا لب و صدماتى كه به صورت وارد 

شده، در حيطه كار آنها قرار مى گيرد.

پاتولوژى دهان و فك و صورت
متخصصان اين شاخه به بررسى عوامل و سير 

بيمارى هاى دهان مى پردازند. تحقيق و تشخيص 
ماهيت بيمارى هاى دهان از وظايف اين متخصصان 
است. آنها با بررسى نمونه  ها زير ميكروسكوپ به 

تشخيص بيمارى مى پردازند.

اندودنتيكس (ريشه درمانى)
متخصصان اين رشته با درمان ريشه و عصب كشى 
دندان ها سروكار دارند. درمان مجدد دندان هايى 
كه قبال عصب كشى ناموفقى داشته اند، جراحى 
ريشه دندان ها، عصب كشى دندان هاى بيماران 
خاص و حساس، درمان درد هاى پيچيده در 
ناحيه فك و صورت كه احتمال مى رود منشاء 
دندانى داشته باشد نيز از  وظايف متخصص 

درمان ريشه است.

راديولوژى دهان و فك و صورت
در اين شاخه پزشك با عكسبردارى به كمك اشعه 
ايكس به تشخيص بيمارى و ضايعه در ناحيه دهان 
و فك مى پردازد. همچنين استفاده از مواد راديواكتيو 
و اشعه براى درمان بيمارى هاى فك و دهان در 

حوزه وظايف اين متخصصان است. 

دندان پزشكى زيبايى
صورت نمايان ترين بخش بدن هر فرد است. دهان 
شامل لب ها، گونه ها، آرواره ها، دندان ها و لثه ها 
يك سوم صورت را دربرمى گيرد. دندان پزشكى 
زيبايى مى تواند بر ظاهر افرادى كه به آن نياز دارند 

تاثيرات مثبتى بگذارد.
دندان پزشكى زيبايى را مى توان به دو بخش اسكلتى 
و دندانى تقسيم كرد. تغييرات اسكلتى به كمك 
جراحى فك با جابجايى فك ها انجام مى گيرد. در 
بخش دندانى پزشك با افزودن و  برداشتن دندان يا 
جابجا كردن آن به اين هدف مى رسد. متداول ترين 
ماده اى كه به جهت زيبايى به دندان اضافه مى شود 
يك نوع پالستيك رنگ دندان يا پرسلن، نوعى 
سراميك است. جابجايى دندان ها هم با استفاده از 

براكت (حلقه دور دندان) انجام مى گيرد.

دندان پزشكى ترميمى
از خدمات  وسيعى  ترميمى طيف  متخصصان 
خدمات  اين  مى دهند.  انجام  را  دندان پزشكى 
مى تواند شامل پركردن دندان، ترميم لثه، درمان 

ريشه، گذاشتن براكت و جراحى هاى دهان باشد.

دندان پزشكى ايمپلنت (كاشت دندان)
يك دندان ايمپلنت در واقع يك پيچ است كه 
درون استخوان فك قرار داده مى شود و به مثابه 
ريشه دندان عمل مى كند. سپس پروتز تاج دندان 
روى آن چسبانده مى شود. براى كاشت دندان بايد 
استخوان فك فضاى كافى داشته باشد و دچار 
عفونت نباشد. گاهى الزم است براى تميز كردن 
استخوان از هر عفونتى  يا ايجاد فضاى كافى براى 
قرار دادن ايمپلنت بيمار تحت عمل جراحى فك 

قرار بگيرد.

ميكروبيولوژى دهان
بخش مهمى از رشته دندان پزشكى است. حيطه 
عمل اين رشته تخصصى به بررسى تاثيرات بيش 
از 600 گونه باكتريايى دهان اختصاص دارد كه 
روى لثه ها، دندان ها و ساير قسمت هاى بدن كه 
با سيستم گوارش و دهان در ارتباط هستند، تاثير 
مستقيم مى گذارند. به عنوان مثال گونه خاصى 
از باكترى ها كه روى لثه قرار مى گيرند مى توانند 
روى سالمت قلب و ساير ارگان هاى حياتى بدن 

تاثير سوئى داشته باشند.

دندان پزشكى سالخوردگان
جامعه هدف اين تخصص رشته دندان پزشكى 
افراد سالخورده اى هستند كه معموال از بيمارى هاى 
مختلفى رنج مى برند و داروهاى متعددى مصرف 
مى كنند. به عالوه اين افراد معموال دچار مشكالت 
روانى، اقتصادى و اجتماعى هم هستند كه توجه 
مضاعف پزشك را مى طلبد. عموما اين افراد دچار 
پوسيدگى دندان و التهابات لثه هستند و عالئمى 
كه تجربه مى كنند متفاوت از بيماران جوان است.

دندان پزشكى قانونى
مربوط  دندان پزشكى  رشته  از  بخش  آن  به 
مى شود كه با مشكالت قانونى سروكار دارد. اين 
تخصص طرفداران كمى دارد و جزو برنامه آموزش 
دندان پزشكى قرار ندارد. اهميت اين رشته تخصصى 
از نظر قانونى بسيار باالست زيرا مى دانيم دندان 
ساختارى دارد كه نسبت به آتش و  فساد مقاوم 
است بنابراين مانند اثر انگشت، دندان هاى هر فرد 
و كارهاى ترميمى كه روى دندان هاى وى انجام 
گرفته و ترتيب قرار گرفتن دندان ها مى تواند براى 
شناسايى افراد مورد استفاده پزشكى قانونى قرار 
بگيرد. به عنوان نمونه پس از يك سانحه هوايى 
تنها به كمك دندان ها مى توان افراد را شناسايى كرد.
تقسيم بندى رشته هاى تخصصى دندان پزشكى 
در كشورهاى مختلف يكسان نيست و در بعضى 
كشورها ممكن است دو تخصص با هم ادغام 

شده باشد.
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 ترجمه: 
سيما اخالقى

درمان ناهنجارى هاى فك ها، نامرتب 
بودن دندان ها و غير طبيعى 

بودن مادرزادى ناحيه دهان مانند 
شكاف كام از ديگر دغدغه هاى 

اين رشته محسوب مى شود. رشته 
دندان پزشكى مانند ساير رشته هاى 

پزشكى شامل تخصص هايى است

شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

فلورايد يك ماده معدنى است كه به طور طبيعى در بسيارى 
از مواد غذايى وجود دارد. روزانه  مواد معدنى هم به 
دندان ها اضافه مى شوند و هم از روى دندان ها برداشته 
مى شوند. برداشته شدن مواد معدنى زمانى اتفاق مى افتد 
كه اسيد هاى حاصل از پالك هاى باكتريايى و قندها به 
ميناى دندان هجوم مى آورند. بعضى مواد معدنى مانند 
فلورايد، كلسيم و فسفات ها از طريق آب و مواد غذايى 
دوباره روى اليه مينا مى نشينند. حال اگر اين تعادل به 
دليلى به هم بخورد و ميزان برداشته شدن مواد معدنى 
بيشتر از مقدارى باشد كه روى دندان ها بارگذارى مى شود، 
اليه مينا ترميم نمى شود و دندان دچار پوسيدگى مى  شود.
به اسيد  با مقاوم كردن دندان ها نسبت  ماده فلورايد 
حاصل از پالك هاى باكتريايى و قندها موجب مقاوم 
شدن دندان نسبت به پوسيدگى مى شود. اين ماده همچنين 
پوسيدگى هاى جزيى را ترميم مى كند. در كودكان كمتر از 
6 سال فلورايد با رويش دندان هاى دائمى همگام شده و 
مانع تخريب دندان توسط اسيد مى شود. فلورايد سرعت 
بارگذارى مواد معدنى روى دندان ها را افزايش مى دهد و 
روند توليد اسيد را در كودكان و بزرگساالن مختل مى كند.

فلورايد به چه شكل هايى قابل دسترس است؟
همان طور كه ذكر شد، آب و برخى مواد غذايى حاوى 
فلورايد هستند. همچنين مى توان مستقيم اين ماده را 
در خمير دندان و مايع دهانشويه قرار داد. دندان پزشك 
مى تواند در محل كار خود فلورايد را به صورت ژل يا فوم 
يا واكس روى دندان بيمار قرار دهد. همچنين دندان پزشك 
در صورت لزوم براى بيمار خود مكمل هاى فلورايد را 
كه به صورت شربت و قرص هستند، تجويز مى كند.
چه سنينى مهم ترين وقت براى دريافت فلورايد هستند؟
سنين بين 6 ماهگى تا 16 سالگى مهم ترين زمان براى 
گرفتن فلورايد است. در اين بازه زمانى دندان هاى شيرى 

و دائمى مى رويند. فلورايد روى دندان هاى بزرگساالن 
هم تاثير مثبتى دارد. مطالعات جديد حكايت از اين دارد 
كه استفاده از خمير دندان و مايعات دهانشويه حاوى 
فلورايد به همان اندازه مراقبت مستقيم از دندان ها در 
پيشگيرى از پوسيدگى دندان موثر است. عالوه بر اين 
افرادى كه دچار برخى مشكالت بهداشتى هستند و ممكن 
است از نظر پوسيدگى دندان در معرض خطر باالترى 
قرار داشته باشند، با گرفتن فلورايد از بروز اين مشكل 
پيشگيرى خواهند كرد. اين افراد شامل كسانى است كه:
 دچار خشكى دهان هستند اين افراد يا داروهاى 
خاصى مانند آنتى هيستامين ها و داروهاى ضداضطراب 

استفاده مى كنند يا فشارخون باال دارند يا راديوتراپى در 
ناحيه سر و يا گردن داشته اند  يا دچار ديابت و يكى 
از بيمارى هاى خودايمنى هستند. به دليل ترشح ناكافى 
بزاق زمينه تشكيل پالك هاى باكتريايى و توليد اسيد 

بيشتر فراهم مى شود.
 بيمارى هاى لثه دارند. بيمارى هاى لثه دندان ها و ريشه 
دندان ها را بيشتر در معرض باكترى ها قرار مى دهد و 

درنتيجه احتمال پوسيدگى دندان را باال مى برد.
 سابقه پوسيدگى دندان داشته اند. اگر شما فردى 
هستيد كه دندان هايتان هر سال يا يك سال در ميان دچار 
پوسيدگى مى شوند بهتر است از فلورايد استفاده كنيد.

 افرادى كه پروتز دندانى و براكت دارند. اين 
افراد هم نيازمند فلورايد هستند.

آيا استفاده از فلورايد ضررى هم دارد؟
فلورايد يك ماه  ايمن و موثر است، البته در 
صورتى كه طبق دستور پزشك مصرف شود 
قرار گيرد،  استفاده  باال مورد  اگر در دوز  و 
ممكن است خطرناك باشد. ميزان دوز سمى 
بر اساس وزن افراد تعيين مى شود. به همين 
دليل والدين بايد بر استفاده فلورايد توسط 
كودكانشان با دقت نظارت داشته باشند و آن 
را دور از دسترس كودكانشان به خصوص در 
سنين كمتر از 6 سال قرار دهند. از سوى ديگر، 
مصرف بيش از اندازه فلورايد هم مى تواند 
اين آسيب  بزند.  دندان ها آسيب  ميناى  به 
مى تواند به صورت ظاهر شدن لك ها و خطوط 
سفيد روى دندان ها يا تغيير رنگ كامل دندان 
باشد. اين اتفاق معموال در كودكان كمتر از 
6 سال رخ مى دهد، زمانى كه دندان ها در 
حال شكل گرفتن هستند. معموال مصرف 
بيش از اندازه فلورايد زمانى اتفاق مى افتد 
كه از منابع طبيعى آن استفاده مى كنيم. اين 
ماده در مواد طبيعى مانند آبى كه مستقيم از 
چاه استخراج مى شود به وفور وجود دارد 
بنابراين در صورتى كه از آب چاه براى 
شرب استفاده مى كنيد بايد از ميزان فلورايد 
موجود در آب اطالع داشته باشيد اما زمانى 
كه از محصوالت حاوى فلورايد استفاده 
مى كنيد، به دليل كنترل دوز ماده امكان 

بروز چنين آسيبى بسيار كمتر است.
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ريشه كن كردن رسم كشيدن بى مورد 

دندان در شرق آفريقا تا 10 سال آينده

كشيدن غيرضرورى دندان كودكان رسم خطرناكى بين 

كشورهاى شرق آفريقاست و ساليانه 2/5 تا 25 ميليون 

كودك قربانى اين باور اشتباه مى شوند. در اين كشورها با 

اين باور اشتباه كه علت تورم لثه كودكان كرم دندان است، 

دندان نيش رويش نيافته اين كودكان را مى كشند كه دچار 

تب و اسهال نيز هستند. اين عمل كه «ابينيو» ناميده مى شود 

طى يك جراحى وحشيانه و با وسايل ابتدايى مانند چرخ 

دوچرخه، سوزن داغ، چاقوى نوك تيز و وسايل تيز ديگر 

توسط درمانگران محلى انجام مى شود و گاهى مى تواند 

موجب مرگ كودكان شود. از آنجايى كه جراحى در شرايط 

غيربهداشتى انجام مى شود، خطر سپتى سمى، كزاز و انتقال 

بيمارى هاى خونى مانند ايدز به شدت باالست. در سال 

2018 ميالدى جمعى از سياست گذاران و متخصصان امر 

معاهده اى را امضا كردند تا طى 10 سال آينده اين رسم 

اشتباه را ريشه كن كنند. آگاهى جامعه جهانى نسبت به اين 

عمل اندك بود، تا اينكه اين كودكان به كشورهاى غربى 

مهاجرت كردند و كشورهايى مانند بريتانيا، آمريكا، فرانسه 

با كودكان مهاجرى مواجه شدند كه تحت اين عمل قرار 

گرفته بودند. از آن زمان با افزايش آگاهى عمومى اين 

مساله به عنوان معضل سالمت جهانى انگاشته شده است.

نتايج بررسى ها نشان مى دهد اين عمل در كشورهاى سودان، 

اوگاندا، تانزانيا و اتيوپى با ميزان شيوع 22درصد تا 30درصد 

انجام مى گيرد. به غير از درمانگران محلى برخى ماماها نيز 

اين عمل را انجام مى دهند. هرچند اقدامات زيادى به عمل 

آمده تا انجام اين عمل را متوقف كنند، هنوز اين روند ادامه 

دارد. در سال 2018 ميالدى تعهدنامه اى براى اقدام فورى 

جهت ريشه كن كردن اين عمل به امضاى مسووالن بهداشتى 
اين كشورها رسيد.
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مقابله كردن با درد پس از جراحى صرفا به 
معنى مصرف مقدار بيشترى از داروهاى ضددرد 
نيست. هرچند داروهاى ضددرد جاى خود را 
در مديريت درد دارند، راهبردهاى ديگرى نيز 
وجود دارد كه مى تواند به شما در جنگيدن با 

درد جراحى كمك كند. 

استفاده از آميزه اى از اين راهبردها براى كنترل 
درد جراحى مى تواند بسيار كمك كننده باشد و 
بى دردى بهترى را در مقايسه با زمانى كه تنها از 

ضددردها استفاده مى كنيد، همراه آورد.

1. يك گام از درد جلوتر باشيد
وقتى توصيه مى شود از درد پيشى بگيريد، به اين 
معنى است كه منتظر نمانيد تا درد شديد شود و 
آنگاه داروهاى ضددرد خود را مصرف كنيد. اگر 
منتظر بمانيد تا درد شما شديد يا فزاينده شود، كنترل 
آن دشوارتر خواهد شد، به ويژه آنكه همچنان بايد 
زمان بيشترى را در انتظار بمانيد تا دارو توسط 
بدن جذب شود و آثار بى دردى آن نمايان شود. 
در روزهاى آغازين پس از عمل جراحى، توصيه 
مى شود داروهاى ضددرد دقيقا طبق توصيه پزشك 
تجويزكننده (جراح يا متخصص بيهوشى فلوشيپ 
درد) مصرف شود. با بهتر شدن درد، شما خواهيد 
توانست زمان بين دوزهاى دارو را افزايش دهيد 

تا آنجا كه از مصرف آنها بى نياز شويد.

2. به داروهاى ضددرد غيرنسخه اى 
هم بينديشيد

شما مجبور نيستيد صرفا از داروهاى نسخه شده 
ضددرد استفاده كنيد. استفاده از داروهاى بى دردى 
اجازه  و  با هماهنگى   ،(OTC) غيرنسخه اى 
پزشك درمانگر مى تواند در اداره دردهايى كه 
آنقدر شديد نبوده اند كه نياز به ضددرد نسخه شده 

داشته باشند، كمك كننده و مفيد باشد.

3. خواب كافى داشته باشيد
شايد يافتن ارتباط بين خواب كافى و مديريت 
بهتر درد ابتدا دشوار و دور از ذهن باشد اما 
حقيقتا خواب يكى از مهم ترين ابزارهايى است كه 
مى تواند به شما در كنترل درد كمك كند. خواب 
كافى مى تواند به شما كمك كند تا توانايى خود 
را در مقابله با درد بيفزاييد. عالوه بر اين، خواب 
كافى به تسريع ترميم بافت هاى آزرده نيز كمك 
خواهد كرد و حقيقتا درد را خواهد كاست. نكته 
مهم  اين است كه درد خود را به قدرى كاهش 
دهيد تا بتوانيد خوب بخوابيد. اين مهم نيز ممكن 
است نياز به دارو كنار وضعيت گرفتن مناسب 

براى خواب داشته باشد.

4. فعاليت فيزيكى خود را به 
آهستگى افزايش دهيد

احساس  آن  دادن  انجام  حين  كه  كارى   

خوشايندى داريد، لزوما با احساس خوشايند 
ساعت هاى آتى همراه نيست! زمانى كه شما 
در مرحله نقاهت از جراحى به سر مى بريد، 
ممكن است دعوت به بازگشت به فعاليت هاى 
روزمره موجب احساس بهتر بودن در شما 
شود و متعاقبا شما را به فعاليت بيشتر تشويق 
كند ولى متاسفانه دور از انتظار نيست كه اين 
فعاليت به طور نامتناسب بيشتر، بر درد شما 
بيفزايد و اجازه فعاليت بيشتر به شما ندهد. از 
اين رو، توصيه مى شود افزايش فعاليت فيزيكى 
به تدريج و به آرامى انجام شود تا شانس تداوم 
آن بيشتر باشد (آهستگى شرط پيوستگى است). 
فعاليت  افزايش  افراد  برخى  منظور  اين  به 
فيزيكى به اندازه چند دقيقه بيشتر را در هر 
روز پيشنهاد مى كنند تا زمانى كه دوره نقاهت 
به طور كامل طى شده و امكان بازگشت به 

فعاليت هاى معمول و روزمره فراهم شود.

5. براى مدتى طوالنى ننشينيد
نشستن و دراز كشيدن در يك نقطه براى مدتى 
طوالنى مى تواند درد را بيشتر كند. برخاستن و 
قدم زدن در هر ساعت يا هر 2 ساعت يكبار طى 
روز كمك مى كند تا از وضعيتى كه به چوب شدن 
تعبير مى شود، درامان بمانيد. عالوه بر اين، كمك 
خواهد كرد خطر پيدايش لخته هاى خون نيز كه 
در پى اقدامات جراحى نامعمول نيست، كمتر 
شود. شايد تصور كنيد جابجا شدن از وضعيت 
نشسته به ايستاده خود مى تواند دردناك باشد. اگر 
اين تصور در عمل موجب اجتناب شما از راه 
رفتن مى شود، به اين معنى است كه درد به قدرى 
شديد است كه قادر نيستيد يك عملكرد ساده 
مثل ايستادن يا راه رفتن را انجام دهيد. در چنين 
مواقعى الزم است با پزشك درمانگر خود (جراح 
يا متخصص بيهوشى فلوشيپ درد) مشورت كنيد 

و از او راهنمايى بگيريد.

6. چه كارهايى بايد انجام دهيد؟
اينكه شما يك عمل جراحى را پشت سر گذاشته ايد 
به اين معنى نيست كه راه هاى معمول كنترل درد 
در شما كه پيش تر از آنها استفاده مى كرده ايد، 
ديگر كار نمى كنند و موثر واقع نمى شوند. براى 
نمونه، اگر متوجه شده ايد هنگام دردهاى عادى، 
درد شما به ايبوپروفن بهتر از ناپروكسن پاسخ 
مى دهد، احتماال درد جراحى شما هم به آن پاسخ 
مشابهى خواهد داشت. اين رويه در مورد ساير 
از پدهاى  روش هاى كنترل درد مثل استفاده 
حرارتى و ساير روش هاى بى دردى كه شما 
به طور معمول استفاده مى كنيد نيز صادق است.

7. محل جراحى خود را ببنديد
يكى از ساده ترين اقدامات كه شما مى توانيد انجام 
دهيد تا مانع درد جراحى شويد، بستن محل برش 
جراحى است. بستن به معنى نگه داشتن محل 

برش يا جراحى در زمانى است كه كارى را انجام 
مى دهيد كه مى تواند موجب استرس روى آن 
محل شود. اين استرس مى تواند از بلند شدن و 
ايستادن، عطسه كردن و سرفه كردن ناشى شود. 
كاستن استرس از روى برش جراحى، دردى را 
كه در آن محل احساس مى كنيد، خواهد كاست 
و خطر رخداد عوارض شديدترى مثل باز شدن 
زخم يا بيرون زدن احشا را كمتر خواهد كرد.

8. استرس خود را كاهش دهيد
استرس دشمن كنترل خوب درد است. افزايش 
استرس در بيشتر موارد مى تواند به افزايش درد 
منجر شود. جراحى به خودى خود يك نوع استرس 
فيزيكى است و مادامى كه قابل اجتناب نيست، 
بايد در كاهش استرس هاى هيجانى كوشش 
كرد. در روزهاى آغازين دوره نقاهت، سعى 
كنيد از موقعيت ها و حتى افرادى كه مى توانند 
سطح استرس شما را افزايش دهند، دورى كنيد. 
روش هاى كاهش استرس مانند تنفس عميق و 
ورزش هاى ريلكسيشن در اين مورد مى توانند 

بسيار مفيد واقع شوند.

9. از عوامل تشديدكننده برحذر باشيد
يك مثل طنز قديمى وجود دارد كه مى گويد روزى 
بيمارى به پزشكى مراجعه كرد و گفت: «دكتر! 
وقتى فالن كار را مى كنم دچار درد مى شوم!» 
پزشك در پاسخ به بيمار گفت: «پس انجامش 
نده!» هرچند اين مثل ممكن است در نگاه نخست 
تنها سرگرم كننده به نظر برسد، حقيقت ارزشمندى 
در آن نهفته است. اگر باالى سر بردن بازوى 
شما موجب درد مى شود، از آن دورى كنيد. درد 
دوره نقاهت يك شاخص عالى براى فعاليت هايى 
است كه بايد از آنها اجتناب كنيد يا براى آنها 
معروف  قائل شويد. ضرب المثل  محدوديت 
«نابرده رنج گنج ميسر نمى شود» در درد پس 
از جراحى كاربردى ندارد. برخى دردها ممكن 
است غيرقابل اجتناب باشند؛ مانند دردهايى كه 
بيمار طى درمان فيزيكى دچار آن مى شود كه 

اجتناب از آنها هم بد نيست!

چگونه با درد پس از عمل مقابله كنيم؟ 

9 پند مفيد
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مراقبت هاى بعد از جراحى

9 عالمت و 
عملكرد مهم

بعد از انجام جراحى، بيمار مدتى 
نام  به  عمل  اتاق  كنار  محلى  در 
«ريكاورى» مى ماند. يك ساعت بعد 
از بيهوشى اهميت زيادى دارد و در 
اين مدت بيمار بايد دقيقا تحت نظر باشد تا آثار 
داروهاى بيهوشى كامال از بين بروند و سيستم هاى 
مختلف بدن، به خصوص سيستم قلبى-عروقى بتوانند 
كنترل دوباره بدن را در اختيار بگيرند. در اين مدت 
بيمار توسط پرستاران خبره تحت نظر است و بعد از 
اينكه بيمار هوشيارى خود را به طور كامل به دست 

آورد به بخش منتقل مى شود.

1 گيجى بعد از جراحى
بيمار ممكن است در بخش تا مدتى حالت گيجى داشته باشد. اين 
وضعيت به علت داروهاى بيهوشى يا به علت كم خونى ناشى از 
خونريزى حين جراحى است. حالت گيجى بيمار به تدريج بهبود مى يابد.

2 خوردن و آشاميدن
اگر جراحى بيمار با بيهوشى عمومى انجام شده، تا چند ساعت نبايد 
خوراكى براى خوردن به او داده شود. بعد از چند ساعت، مى توان 
پس از كسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به وى داد و اگر 
تحمل كرد و دچار ناراحتى نشد مى توان به تدريج به او مايعات بيشترى 
داد. بعد از اينكه رژيم غذايى براى بيمار شروع شد، در صورت مبتال 
نبودن به بيمارى هاى خاص (قلبى، تنفسى، ديابت و...) از تمام مواد 
غذايى مى توان بهره برد. براى بهبود بايد بافت جديد ساخته شود 
كه  نياز به انرژى فراوان دارد و غذا بايد سرشار از گلوكز، چربى، 

پروتئين، امالح و ويتامين ها باشد.

3 دراز كشيدن
اگر بيمار با بى حسى منطقه اى جراحى شده، تا 24 ساعت نبايد 
پشت تخت او را باال آورد و در اين مدت سر بيمار بايد كامال پايين 
باشد، وگرنه دچار سردرد شديدى مى شود كه ممكن است تا چند 

روز ادامه يابد.

4 درد بعد از جراحى
در چند روز اول بعد از جراحى بيمار در محل جراحى احساس 
درد دارد. شدت اين درد البته باتوجه به نوع جراحى، سن بيمار و 
تحمل بيمار به درد متفاوت است. در بيمارستان مسكن هاى قوى به 
بيمار داده مى شود تا شدت درد را كاهش دهد. اين مسكن ها معموال 
مخدر هستند. مصرف اين مسكن تزريقى نبايد زياد باشد چون موجب 
مسموميت مى شود. بيمار نبايد انتظار داشته باشد با مصرف دارو درد 
وى كامال برطرف شود. ممكن است كمى از درد باقى بماند. افراط 
در مصرف داروى ضددرد مخدر براى حذف كامل درد خطرناك 

است و توصيه نمى شود. بعد از مرخص شدن بيمار از بيمارستان 
ممكن است پزشك معالج براى بيمار مسكن هاى خوراكى تجويز كند.

5 خطر عفونت بعد از جراحى
در هر جراحى احتمال عفونت در محل عمل وجود دارد. چند روز 
اول بعد از جراحى، به بيمار آنتى بيوتيك تزريقى داده مى شود تا احتمال 
عفونت بعد از عمل جراحى كاهش پيدا كند. ممكن است پزشك 
معالج داروهاى آنتى بيوتيك خوراكى براى بيمار تجويز كند تا وى بعد 
از مرخص شدن از بيمارستان تا مدتى از آنها در منزل استفاده كند.

6 لخته شدن خون در رگ ها
يكى از عوارض شكستگى ها لخته شدن خون در سياهرگ هاى عمقى 
ساق است كه مى تواند بسيار خطرناك باشد. لخته شدن خون در 
اندام هاى تحتانى بسيار خطرناك است و ممكن است موجب آمبولى 
ريوى و اختالل در عملكرد قلب و ريه شود. اين عارضه، به خصوص 
در شكستگى هاى اندام تحتانى و در سنين باال بيشتر ديده مى شود. 
بعد از جراحى داروهايى به بيمار داده مى شود تا از لخته شدن خون 
در پاها جلوگيرى شود. به اين  داروها «داروهاى  رقيق كننده خون» 
مى گويند. استفاده از اين داروها ممكن است تا چند هفته بعد از 

جراحى هم ادامه پيدا كند.

7 درن
 جراح حين عمل جراحى ممكن است لوله هاى پالستيكى درون زخم 
بيمار بگذارد تا به اين وسيله خونريزى مختصر داخل بدن كه ممكن 
است تا چند ساعت بعد از جراحى هم ادامه داشته باشد به بيرون از 
بدن هدايت كند. باقى ماندن خون درون بافت ها خطر عفونت بعد از 
جراحى را بيشتر مى كند و اين خونريزى ها بايد در صورت وجود به 
وسيله اين لوله ها از بدن خارج شوند. لوله ها بيرون از بدن به كيسه هاى 
پالستيكى متصل مى شوند تا خون در آنها جمع آورى شود. به اين 
لوله ها كه در محل جراحى گذاشته شده است «درن» مى گويند. اين 

لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج مى شوند.

٨ پانسمان
معموال پانسمان زخم جراحى تا چند روز بعد از جراحى تعويض 
نمى شود. پرستار پس از چند روز اين پانسمان را عوض مى  كند. 
تعويض پانسمان بايد بعد از مرخص شدن بيمار در منزل  توسط 
پرستار مجرب انجام شود. دفعات تعويض پانسمان و نحوه آن را 

پزشك معالج تعيين مى  كند.

٩ راه رفتن، حركت كردن
روز بعد از جراحى به بيمار آموزش داده مى شود كه بتواند روى 
تخت يا صندلى بنشيند و با عصاى زير بغل يا واكر راه برود يا 
اندام ها و مفاصلش را حركت دهد تا از خشكى آنها جلوگيرى 
شود. در اولين فرصت حركات همه مفاصل و اندام هاى بيمار، 
به خصوص اندام جراحى شده و به خصوص مفصل نزديك به محل 
عمل شروع مى شود. گاهى اوقات اين حركات چند ساعت بعد 
از جراحى شروع مى شود. اين حركات ابتدا به صورت «پاسيو» 
انجام مى شوند؛ يعنى يك نفر مفصل بيمار را خم و راست مى كند. 
بعد از مدتى به بيمار آموزش داده مى شود خودش مفاصل مورد 

نظر را حركت دهد.
مشكل ديگر ضعيف شدن تدريجى عضالت اندام جراحى شده 
است بنابراين طبق برنامه منظم، بيمار حركات نرمشى خاصى 
انجام مى دهد تا قدرت عضالت اندام را در حد متعادلى حفظ كند.
چند روز پس از هر جراحى، بيمار از بيمارستان مرخص مى شود 
و به منزل مى رود. در اين مدت بيمار بايد به نكات مهمى توجه 
كند. داروهايى كه پزشك تجويز كرده، مراقبت از زخم، مراقبت 
از دستگاه تنفس، مراقبت از وضعيت روانى بيمار و نرمش هايى 

كه بيمار بايد انجام دهد از مهم ترين اين نكات هستند.
روند التيام زخم مجموعه وقايع پى در پى است كه در شرايط 

طبيعى موجب ترميم زخم مى شود كه شامل موارد زير است: 
تغذيه مناسب: گلوكز و چربى انرژى مورد نياز بدن را تامين 
مى كند. پروتئين در پاسخ ايمنى، رگ سازى و ترميم زخم موثر 
B براى توليد سلول جديد موثر است. ويتامين A است. ويتامين

كمپلكس نقش مهمى در قدرت كششى زخم و همچنين پاسخ هاى 
ايمنى ايفا مى كند. ويتامين C  براى ساخت كالژن، حفظ قدرت 
ايمنى و حفظ تماميت مويرگى موثر  كششى زخم، پاسخ هاى 
است. ويتامين E  صدمات بافتى را كاهش مى دهد. مس براى 
كالژن سازى و فعاليت گلبول هاى سفيد الزم است. آهن نقش مهمى 
در ساخت كالژن و انتقال اكسيژن و ساخت هموگلوبين دارد. 
«روى» تقسيم سلولى را افزايش مى دهد و روند اپى تليوم سازى 
را افزايش مى دهد. از مصرف كمپوت ها و آبميوه هاى  بازارى 
خوددارى كنيد و در عوض تا مى توانيد از ميوه و آبميوه هاى 

طبيعى استفاده كنيد.
اكسيژن رسانى: ترميم زخم نيازمند اكسيژن كافى است و بعضى 
عوامل روند درمان را به تعويق مى اندازد. عواملى كه در اكسيژن رسانى 

به زخم بايد به آن توجه كرد عبارتند از:
بيمارى هاى زمينه اى مانند  از  نامناسب ناشى  1. تبادالت گازى 

بيمارى هاى قلبى و تنفسى و آسم
2. كاهش اكسيژن رسانى ناشى از كم خونى، مصرف سيگار و 

آلودگى هوا
3. پايين بودن فشارخون محيطى به دليل بى كفايتى سيستم قلبى-

عروقى و كم آبى بدن يا ساير اختالالت زمينه اى
4. مشكالت عروق محيطى ناشى از بيمارى هاى عروقى و ديابت  

كه از رسيدن اكسيژن كافى به زخم جلوگيرى مى كند.
آبرسانى: آب بدن عامل مهمى در روند ترميم زخم است. پوست 
و بافت ها نيازمند آب رسانى هستند. كمبود آب از طريق كم كردن 
سرعت متابوليسم بدن روند ترميم زخم را با مشكل مواجه مى كند، 
با توجه به اينكه پوست خشك مستعد ايجاد زخم مجدد است.
سيستم ايمنى: اگر وضعيت ايمنى بدن به دليل استفاده از داروهاى 
خاص مانند كورتيكواستروئيدها و بيمارى هاى خاص مانند ديابت، 
ايدز، همچنين شيمى درمانى (داروهاى شيمى درمانى فقط براى 
بيماران مبتال به سرطان استفاده نمى شود، بلكه در بعضى بيمارى ها 
نيز مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل روماتيسم مفصلى) دچار مشكل 

باشد زخم به راحتى التيام نمى يابد.

 دكتر الميرا 
اسدپناهى

معاونت غذا و دارو



انسان ها دوست دارند اندام الغرى داشته باشند تا لباس ها در بدنشان برازنده تر ديده شود و در عين حال از 
سالمت بيشترى برخوردار باشند. اغلب به افراد داراى اضافه وزن، رژيم هاى سختى براى از دست دادن وزن 
در كمترين زمان ممكن، پيشنهاد مى شود، روشى كه ممكن است براى سالمتشان خطرناك باشد و به نتيجه 
نرسد. تغيير روش تغذيه و شيوه زندگى يكى از راه هاى عملى و مفيد براى داشتن اندامى مناسب و سالم است. 

 ترجمه: 
آيدين 

پورخامنه

چاى سبز مصرف كنيد
نوشيدن چاى سبز نيز ممكن است يك راهكار براى كاهش 
وزن باشد. بعضى مطالعات نشان مى دهد اين روش مى تواند 
سوخت وساز بدن را به طور موقت، احتماال از طريق عمل 
فيتوشيميايى به نام «كاتچين» افزايش دهد. حداقل، شما يك 

نوشيدنى تازه بدون كالرى دريافت خواهيد كرد.

از غالت كامل استفاده كنيد
دانه هاى كامل مثل برنج قهوه اى، جو، جو دوسر، گندم سياه و گندم كامل 
نيز در كاهش وزن به شما كمك مى كنند تا كالرى كمترى مصرف كنيد. 
همچنين ممكن است كلسترول شما را كاهش دهند. دانه هاى كامل در 
حال حاضر در بسيارى از محصوالت وجود دارد، از جمله وفل، پوسته 

پيتزا، كلوچه انگليسى، ماكارونى و نانى كه با آرد كامل پخته شده باشد.

يك برش بهتر از پيتزا بسازيد
براى خوردن پيتزا به جاى گوشت از سبزيجات استفاده كنيد.  با اين كار 
ممكن است بتوانيد 100 كالرى از وعده غذا كم كنيد. ساير ترفندهاى 
پيتزا براى افراد الغر يكى اينكه روى پيتزا كمى پنير بريزيد و از پنيرهاى 
كم چرب استفاده كنيد، يك پوسته نازك نان كف ظرفتان بگذاريد و فقط 

چند لك روغن زيتون به آن اضافه كنيد. 

وعده هاى غذايى خود را زمان بندى كنيد
وعده غذايى خود را در يك بازه زمانى 20 دقيقه اى تنظيم كنيد و در اين زمان به 

آهستگى غذا بخوريد. اين كار يكى از بهترين عادت ها بدون رعايت رژيم هاى 
پيچيده است. از هر قسمت غذاى خود لذت ببريد و آن را به خوبى بجويد 
تا زمانى كه به كوچك ترين قطعات خرد شود. آهسته غذا خوردن باعث 
مى شود از هر تكه غذا لذت ببريد و به هورمون هاى شما زمان كافى براى 
آزاد شدن و فعاليت مى دهد. وقتى كه غذا را با عجله مى بلعيد، معده شما 
زمان كافى ندارد تا به مغز شما دستور دهد سير شده است و اين روند 

منجر به پرخورى مى شود. 

جرعه اى هوشمند؛ از ليوان باريك و بلند استفاده كنيد
براى كاهش كالرى و وزن خود بدون رژيم غذايى، از يك ليوان بلند و باريك 

به جاى يك ليوان كوتاه و پهن استفاده كنيد. با اين روش 30-25 درصد 
كمتر از آب، آبميوه يا هر نوع نوشيدنى ديگرى مصرف مى كنيد. 

چگونه مى توان اين كار را انجام داد؟ دكتر براين وانسيك، مى گويد: «نشانه هاى 
بصرى مى تواند ما را در مصرف بيشتر يا كمتر فريب دهد.» تست هاى 
او در دانشگاه كرنل نشان داد همه ميزان نوشيدنى بيشترى در ليوان كوتاه 

و پهن مى ريزند.

پرس هاى غذايى خود را اصالح كنيد
عادت مهم افراد الغر، خوردن غذاهاى كم كالرى در هر وعده غذايى، در 5 
روز در هفته يا بيشتر است. بر اساس گزارش نظرسنجى مصرف كنندگان، 
«افراد هميشه باريك» و افرادى كه با موفقيت وزن خود را كاهش داه اند 
اين كار را انجام مى دهند. بعد از چند بار اندازه گيرى وعده هاى غذايى، 
اين اتفاق مى تواند به صورت اتوماتيك رخ بدهد. اين روند را با بسته هاى 

كوچك «ميان وعده» و با جمع كردن غذاها از روى ميز آسان تر كنيد.

قانون 80- 20

روى لباس هاى تنگ خود چشم بدوزيد
لباس هاى موردعالقه قديمى، دامن يا شلوار جين را جايى 
بگذاريد كه هر روز ببينيد. اين روند توجه شما را روى 
جايزه نگه مى دارد. يك لباس را انتخاب كنيد كه فقط 
كمى بيش از حد نرم است بنابراين در مدت  نسبتا كوتاه 
به پاداش مى رسيد. سپس لباس سال گذشته را براى هدف 

بعدى كه كوچك و قابل دستيابى است، آماده كنيد.

خواب بيشتر، وزن كمتر
ميزان  كه  فردى  ميشيگان،  دانشگاه  محققان  از  يكى  گفته  به 

را مصرف مى كند،  كالرى در روز   500 2هزار و  غذاى 
با اضافه كردن يك ساعت خواب در شب مى تواند 
6 كيلو و 300 گرم وزن از دست بدهد.  طى يك 
سال نتايج براى هر فرد متفاوت است. شواهد نشان 
افزايش  7 ساعت اشتها را  از  مى دهد خواب كمتر 
گرسنگى  احساس  به  گاهى  كه  طورى  به  مى دهد، 

مى شود.  منجر  بى موقع 

با آمدن سوپ، اضافه وزن مى رود
سوپ برنج را به وعده هاى غذايى خود اضافه كنيد، به اين طريق با كسب كالرى 

كمتر، احساس سيرى خواهيد كرد. سوپ را به وعده غذاى روز خود اضافه 
و كالرى كمترى مصرف كنيد. روى انواع سوپ مينسترن، سوپ ترتيال و 
چينى فكر كنيد. سوپ به ويژه ابتداى غذا مفيد است زيرا ميزان مصرف 
غذا را كاهش مى دهد و اشتهاى شما را محدود مى كند. با يك سوپ سبك 
گوشتى يا سوپ كنسرو شروع كنيد، سبزيجات تازه يا يخ زده را اضافه 

كنيد و بجوشانيد. مراقب باشيد، سوپ خامه اى مى تواند چربى و كالرى 
زيادى وارد بدن شما كند. 

در خانه غذا بخوريد
حداقل 5 روز در هفته وعده هاى غذايى خانگى بخوريد. بر اساس 

گزارش يك نظرسنجى مشخص شد اين بهترين عادت افرادى 
است كه وزن خود را كاهش داده اند. از گفته ها ترسيديد؟ 
آشپزى ممكن است ساده تر از آنچه باشد كه شما فكر 
مى كنيد. غذاهاى ميانبر مى توانند براى وعده هاى غذايى 
سريع مناسب باشند، مثال از گوشت گاو خام از قبل خردشده، 

كاهوى شستشوشده، سبزيجات خردشده، لوبياى كنسروشده، 
نوارهاى مرغ پخته يا ماهى قزل آالى كبابى استفاده كنيد.

يوگا كاركنيد
طبق يك مطالعه منتشرشده در مجله انجمن تغذيه اى آمريكا، زنانى 

كه يوگا كار مى كنند كم وزن تر از ديگران به نظر مى آيند. دليل 
چيست؟ يوگا يك رويكرد «ذهنى» منظم براى تغذيه افراد 
پيشنهاد مى كند. به عنوان مثال، افراد تمايل دارند ظرف هايى 
پر از غذا در رستوران سفارش دهند اما فقط به اندازه كافى 
غذا مصرف مى كنند. محققان معتقدند خودآگاهى از طريق 

يوگا به آرامى پيشرفت مى كند و ممكن است به افراد كمك 
كند از بروز بيش از حد مشكالت جلوگيرى كنند.

آمريكايى ها خود را مشروط به خوردن غذا مى دانند تا اينكه سير شوند اما 
ساكنان اوكيناوا غذا مى خورند تا زمانى كه 80 درصد سير شوند. آنها حتى 
نام اين عادت طبيعى را «هارا هاچى بو» گذاشته اند. به گفته براين وانسينك، 
پژوهشگر، مى توانيم اين عادت سالم را با كاهش 20 درصدى غذا انجام 
دهيم. مطالعات او نشان مى دهد بيشتر مردم به اين مساله توجه نمى كنند.

از غذاى بدون گوشت استفاده كنيد
خوردن وعده هاى غذايى گياهخوارى اغلب يك عادت غذايى براى افراد 
الغر است. گياهخواران اغلب الغرتر از گوشتخواران هستند، اگرچه براى 
آن چند دليل وجود دارد. حبوبات ممكن است نقش مهمى در اين زمينه 
ايفا كنند. همبرگر باقال، سوپ عدس و ساير غذاهاى خوشمزه بر پايه لوبيا 
كه با فيبر غنى مى شوند. اين مواد باعث كاهش كالرى در بدن شما مى شود.

بيش از 100 كالرى بسوزانيد
در يك سال با سوزاندن 100 كالرى در روز مى توانيد 4/5 كيلوگرم وزن 
كم كنيد. يكى از اين فعاليت ها را امتحان كنيد:پياده روى يك هزار و 609 
مترى، حدود 20 دقيقه، كندن علف هاى هرز يا كاشت گل بوته به مدت 
20 دقيقه، چمن را به مدت 20 دقيقه كوتاه كنيد، خانه را به مدت 30 

دقيقه تميز كنيد، براى مدت 10 دقيقه آهسته بدويد.

وعده هاى غذايى بيشتر، خوردن سبزيجات بيشتر
امشب همراه شام 3 نوع سبزى بخوريد. شما بدون هيچ تالشى سبزيجات 
بيشترى مصرف خواهيد كرد. ترفندهاى گوناگون مردم براى خوردن ميوه ها 
و سبزيجات بيشتر يك راه عالى براى از دست دادن وزن است. محتواى 
فيبر و آب باال باعث مى شود بدون اينكه ميزان كالرى بااليى مصرف 
كرده باشيد، احساس سيرى كنيد. آنها را بدون روغن بپزيد و با آبليمو 
و سبزيجات معطر بخوريد به جاى اينكه ساالد خود را غرق در سس و 

چاشنى هاى چرب كنيد. 

همبرگر پرچرب را كنار بگذاريد
استفاده از همبرگر را در صبحانه يا در ساندويچ خود در ناهار را كنار بگذاريد. 
اين حركت ساده موجب صرفه جويى حدود 100 كالرى مى شود كه مى تواند 
در طول سال منجربه 4/5 كيلوگرم كاهش وزن شود. ساندويچ خود را با 
مواد جايگزين طعم دار كنيد. در مورد برش هاى گوجه فرنگى، حلقه هاى 

موز، فلفل قرمز پخته شده، خردل دانه اى و پنير بز كم چرب فكر كنيد. 

بين خوردن خود كمى صبر كنيد
بيشتر مردم به طور طبيعى يك مكث در خوردن غذا دارند، زمانى كه چند 
دقيقه قاشق و چنگال خود را زمين مى گذارند. اين لحظه را در نظر داشته 
باشيد و در آن زمان هيچ چيزى نخوريد. بشقاب خود را پاك كنيد و از 
گفت وگو لذت ببريد. اين سيگنال آرامى است كه مى گويد شما سير هستيد 

اما شكم شما پر نشده است. بيشتر مردم اين زمان را از دست مى دهند.

آدامس نعناع تند بجويد
زمانى كه در حمله گرسنگى ميان وعده قرارمى گيرد، آدامس 
نعناع تند بدون قند بجويد. شام پس از كار، جمع شدن در 
يك مهمانى، تماشاى تلويزيون يا گشت وگذار در اينترنت 
چند سناريوى خطرناك براى خوردن بدون برنامه است. طعم 
تند آدامس باعث مى شود غذاها خوش طعم به نظر نيايند.

از سس قرمز استفاده كنيد
سس مينارا براى پاستا را به جاى سس آلفردو انتخاب 
كنيد. سس ها بر پايه گوجه فرنگى كالرى و چربى كمترى 
نسبت به سس هاى بر پايه كرم دارند. به ياد داشته باشيد، 
مقدار وعده غذايى در نظر گرفته شود. مقدار مناسب براى 
مصرف ماكارونى يك فنجان يا تقريبا يك توپ تنيس است.

خود را تشويق كنيد
هنگامى كه عادت نوشابه را ترك كرديد يا به راحتى آن را در 
طول روز كنار گذاشتيد، بدون اينكه بيشتر بخوريد، خود 
را تشويق كنيد. شما به يك شيوه زندگى براى الغر شدن 
نزديك شده ايد كه كمك مى كند مردم بدون برنامه رژيم 

غذايى سخت، وزن از دست بدهند.

بشقاب خود را كوچك كنيد
يك بشقاب ناهار 25 سانتى مترى باعث مى شود به طور خودكار غذاى كمترى 
نسبت به يك بشقاب شام 30 سانتى مترى بخوريد. دكتر براين وانسينك، 
پس از آزمايش دريافت مردم در ظروف بزرگ، غذاهاى بيشترى مى خورند. 
بشقاب يا كاسه خود را براى كاهش 100تا200 كالرى در روز  و 4/5 تا 9  
كيلوگرم در يك سال تغيير دهيد. در آزمايش هاى وانسينك، هيچ كس احساس 
گرسنگى نكرد  يا حتى متوجه نشد 200 كالرى از ظرفش كاهش يافته است. 

در تغذيه روش خود را تغيير دهيد
وعده هاى غذايى رستوران به خوبى شناخته شده هستند بنابراين دستورهاى 
ويژه اى براى كنترل تغذيه در نظر بگيريد: تقسيم غذا با يك دوست، سفارش 
غذاى آماده به عنوان يك وعده غذايى، صفحه منوى كودك را انتخاب 
كنيد، وعده غذايى خود را با يك ساالد به عنوان پيش غذا به صورتى كه 

نيمى از بشقاب پر از سبزيجات باشد، كامل كنيد.

مصرف الكل را فراموش كنيد
شايد باور نكنيد كه الكل يكى از نوشيدنى هاى چاق كننده است. يك نوشيدنى 
الكلى بيش از معادل هم وزن خود قند يا پروتئين دارد. به عالوه مصرف الكل 
باعث مى شود همراه آن غذاهايى مانند چيپس يا ديگر تنقالتى بخوريد كه وزنتان 
را اضافه مى كنند و در رژيم غذايى سالم خوردن آنها ممنوع است. به جاى 

نوشيدنى هاى الكلى نوشيدنى هاى طعم دار كم شكر يا سوداى گازدار بنوشيد.

جرعه اى هوشمند؛ شكر را از نوشيدنى حذف كنيد
نوشيدنى حاوى شكر را با آب يا آب گازدار جايگزين كنيد. با اين كار از ورود 
10 قاشق شكر به بدنتان جلوگيرى مى كنيد. براى طعم دار شدن آب به آن 
ليمو، توت فرنگى يخ زده يا نعناع اضافه كنيد. شكر موجود در نوشابه باعث 
مى شود بدن احساس سيرى كند. يك مطالعه 450 كالرى كه به واسطه 
نوشابه يا آبنبات وارد بدن مى شود با هم مقايسه كرد. مصرف كنندگان آبنبات 
به صورت ناخودآگاه به واسطه خوردن آن، كالرى كمترى وارد بدن خود 
مى كنند اما اين مساله براى افرادى كه نوشابه خوردند، صادق نيست. آنها در 

طول 4 هفته بيش از يك كيلوگرم اضافه وزن پيدا كردند. 
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كدام چاقى؟ كدام رژيم؟

افراد چاق به علت هاى يكسانى دچار چاقى نمى شوند و راه درمان 
همه آنها نيز مشابه نيست، به ويژه در بانوان، چاقى علت هاى جسمى 
و روانى متنوعى دارد كه فقط يكى از آنها مشكالت گوارشى است. 
با اين حال در همين حيطه گوارشى و پرهيزهاى مربوط به آن 

سوءتفاهمات زيادى وجود دارد. 
بر پايه نشانه شناسى مكتب طب ايرانى، كسانى كه به علت سردى 
و  ترى معده دچار چاقى مى شوند ممكن است از همه يا برخى 

از اين نشانه ها رنج ببرند:
  احساس سنگينى پس از غذا خوردن

 زيادى آب دهان و آبريزش از دهان به خصوص هنگام خواب
 نفخ شكم و صداى روده

 حالت دل آشوبه و شورش در معده
 ترشى مزه دهان 

 آروغ ترش
 پوست نرم، مرطوب، شل و سرد

 كسالت و رخوت بدنى
 خواب آلودگى

 كاهش تمركز و حافظه
در چنين مواردى برخى رژيم هاى رايج از ديدگاه مكتب طب ايرانى 
سودمند نيستند، بلكه موجب كاهش نيروى هضم و ضعف بيشتر 
مى شوند. چنين رژيم هايى ممكن است به طور گذرا وزن را كاهش 
دهند اما به ياد داشته باشيد كم شدن وزن ضرورتا به تندرستى بيشتر 
منجر نمى شود، بلكه گاهى به سالمت عمومى و نشاط جسمى و 
روانى فرد آسيب مى رساند. بنا به آموزه هاى مكتب طب ايرانى و 
با تكيه بر تجربيات بالينى، به افراد چاقى كه نشانه هاى باال را دارند 
توصيه مى شود تا پايان درمان، از نوشيدنى ها و خوردنى هايى مانند 
آب سرد، دوغ، ماءالشعير، ماست، خيار، گوجه، هندوانه، آلو، هلو، 
مركبات ترش، كاهو، سس مايونز، غذاهاى خميرى مانند ماكارونى 
و الويه، ساالد شيرازى... پرهيز كنند. البته اين پرهيزها به طور كلى 

براى مبتاليان به كبد چرب نيز مشابه است.

باورهاى اشتباه را كنار بگذاريم!
مصرف زياد ادويه مانند دارچين، زنجبيل و فلفل 
براى مدت زياد، بدون عارضه سبب الغرى خواهد 
شد. همان طور كه از اسم ادويه (جمع مكسر دوا) 
برمى آيد، از ديدگاه طب ايرانى اين خوردنى ها جزو 
داروها محسوب مى شوند و مدت تجويز و مقدار 
مصرف آنها را پزشك تعيين مى كند و مصرف زياد 

يا طوالنى مدت آن مى تواند با عارضه همراه باشد. 
از قديم  اضافه كردن ادويه به غذاها عالوه بر بهبود طعم 
آن، در نقش اصالح كننده (مصلح غذا) استفاده مى شد 
ولى مصرف مقدار زياد آن در هيچ يك از منابع طب ذكر نشده است. 
مصرف زياد ادويه گرم و خشك مخصوصا در افراد با مزاج گرم سبب 
بروز مشكالتى مانند خارش و خشكى پوست بدن، سوزش ادرار، بواسير 
و حتى خونريزى در افراد مستعد مى شود. البته مصرف كم   ادويه در 
افراد با مزاج سرد و  تر مى تواند دركاهش رطوبت اين افراد كمك كننده 

باشد ولى بايد تحت نظارت پزشك معالج انجام شود.

مواد الزم
آرد: 1 قاشق غذاخورى

زردچوبه: 1 قاشق چاى خورى
شنبليله خشك: 2 قاشق غذاخورى

تخم مرغ: 4 عدد
نمك و فلفل: به ميزان دلخواه

پياز نگينى: 1 عدد
روغن حيوانى: كمى

پياز را با روغن مختصرى تفت دهيد 
تا اندكى رنگ بگيرد، سپس آرد را 
اضافه كنيد. 3-2 دقيقه آن را هم بزنيد. 
زردچوبه و شنبليله و 5 پيمانه آب را 

اضافه كنيد. آنها را هم بزنيد. حاال نمك 

و فلفل را  بيفزاييد. صبر كنيد تا مواد جوش بيايند، سپس 
تخم مرغ ها را بشكنيد. 10 تا 12 دقيقه بعد اشكنه شما آماده 
است. اگر دوست داشتيد، قبل شكستن تخم مرغ كمى آبغوره 

به غذايتان اضافه كنيد.
 اشكنه اسفناج: به جاى شنبليله، 3 پيمانه اسفناج دارد.
 اشكنه مرزنجوش: به جاى شنبليله، همان 

مقدار مرزنجوش دارد.
«اشكنه» عالوه بر اينكه غذاى خوبى 
براى روزمره است، براى كودكان سن 
رشد و خانم ها طى دوران شيردهى و 
باردارى عالى است و توصيه مى شود. 
از طرفى، در ديابتى ها هم به دليل وجود 
شنبليله و اثر آن در تعديل قندخون 

انتخاب خوبى است.

چقدر «چاقى» را مى شناسيد؟
«چاقى» در واقع افزايش 
وزن مخل افعال طبيعى 
بدن و زمينه ساز بيمارى 
است. امروزه مردم دنبال 
راه حل آسان و ارزان براى درمان چاقى هستند و كمتر كسى (اقشار 
غيرپزشك) دنبال تعريف درست چاقى، وجوه افتراقى آن و علل 
به وجودآورنده انواع چاقى است. علل چاقى را مى توان زمينه 
ژنتيك، اختالالت هورمونى، عوارض دارويى، زندگى ماشينى، 
راحت طلبى، پرخورى و پرنوشى، بى تحركى و كم تحركى دانست. 
از ديدگاه مكتب طب ايرانى، بدن انسان از اخالط 4گانه خون، 
بلغم، صفرا و سودا تشكيل شده است. در اثر تركيب اين اخالط، 
اندام هاى بدن شكل مى گيرد كه هر كدام مزاجى خاص و متفاوت 
با ديگر اندام ها دارد. به طور كلى هر اندام مى تواند از جهت حجم، 
كوچك يا بزرگ شود. اگر بزرگ شدن اندام ها و به خصوص كل 
بدن در ابعاد ثالثه؛ يعنى طول، عرض و ارتفاع باشد، به آن «رشد» 
گفته مى شود. اگر بزرگ شدن اندام ها يا بدن در يك يا دو بعد 
باشد، به آن «افزايش حجم» گفته مى شود. به افزايش حجم بدن 
همراه با افزايش وزن، «چاقى»  مى گويند. طبق نظر حكما، چاقى 
دو نوع است؛ چاقى مجاز كه افزايش وزن بدن به گونه اى است 
كه سبب بروز اختالل در افعال طبيعى بدن نشود. چاقى غيرمجاز 
كه افزايش وزن، در افعال طبيعى بدن خلل ايجاد مى كند و اين 
نوع چاقى زمينه ساز ابتال به بيمارى هاى قلبى- عروقى، تنفسى، 

ديابت، ضعف جنسى و ... است.

وزن «طبيعى» يا «صحى» چيست؟
طبق نظر حكما، وزن طبيعى هر فرد، وزنى است كه در آن وزن 
تمام افعال بدن به خوبى و با قوت تمام انجام مى شود. اگر بدن 
از آن وزن خارج شود (وزن كمتر يا بيشتر شود) افعال بدن دچار 
نقص مى شوند. البته توازن ميان حجم عضالت و حجم استخوان ها 
را «تناسب اندام» مى گويند كه وزن تناسب اندامى مساوى با وزن 
طبيعى يا صحى نيست. نبود احساس سنگينى هنگام فعاليت، احساس 
نشاط درونى و وجود نشاط جنسى عالئم وزن طبيعى هستند. 

تشخيص و درمان «چاقى»
درمرحله اول بايد تشخيص دهيم به كدام يك از انواع چاقى 
دچاريم؛ چاقى ناشى از توليد و تجمع شحم و سمن (چربى و 
پيه) يا چاقى ناشى از توليد و تكثير لحم (گوشت و عضله). معموال 
اگر عضالت بدن سفت باشند، چاقى لحمى يا عضالنى داريم 
و چنانچه عضالت شل و نرم باشند و در مكان هايى مانند شكم 
و غبغب چربى وجود داشته باشد، چاقى شحمى داريم. هر دو 
صورت چاقى، در كيفيت  «ترى» با هم مشترك هستند چون مزاج 
عضله گرم و  تر است و مزاج شحم سرد و تر. نتيجه اينكه كيفيت 
«ترى» در بروز انواع چاقى نقش مهمى دارد. 
بى تحركى، زياد خوابيدن، عدم دفع 
مواد اضافى و زائد بدن مانند 
ادرار، عرق و...، خروج بيش 
از حد صفرا از بدن به دليل 
مصرف مسهالت صفرا 
يا صفرابرها، پرخورى و 
پرنوشى و مصرف زياد 
«تر»  ميوه هاى  و  غذاها 
زمينه ساز  عوامل  و  علل 

«ترى» هستند.

خوراكى ها در مطبخ ايرانى الك غلط گير

به ميزان دلخواه

كمى

پياز را با روغن مختصرى تفت دهيد 

 دقيقه آن را هم بزنيد. 
 پيمانه آب را 

اضافه كنيد. آنها را هم بزنيد. حاال نمك 

اشكنه مرزنجوش: 
مقدار مرزنجوش دارد.

حكايت اول: 
اشتباهات رايج در برخورد با چاقى

1. پرخورى و ريزه خورى: ما معموال متوجه نيستيم در روز چقدر 
خوراكى هاى غيرضرورى استفاده مى كنيم. خوب است به مدت يك 
هفته، هرچه را به هر تعداد مى خوريم، روى كاغذ يادداشت كنيم. 
در اين صورت متوجه خواهيم شد چقدر بيش از نياز مى خوريم. 

ميوه ها نيز خارج از اين قاعده نيستند.
2. حذف شام يا جايگزينى آن با ساالد حاوى خيار و گوجه و 
كاهو: مزاج ساالد سرد و  تر است و خود به سردى و  ترى كه در 
افراد چاق وجود دارد، مى افزايد و كار درستى نيست. يادمان باشد 

افزودن سس به ساالد نيز چاق كننده است.
3. كاستن غيرمنطقى از حجم برنج و نان و ساير خوراكى هايى 
كه بدن به آنها عادت كرده است: حواسمان باشد گاهى افراد 
چاق دچار تحليل عضله هستند و حتما رژيم خاص خود را نياز 
دارند. كم كردن خودسرانه مقدار غذا و جايگزينى ساالد در وعده 
افراد بيش از بقيه آسيب مى زند. اگر كم كردن غذا  شام به اين 
طبق الگوى درستى نباشد، پس از چندى منجر به ضعف، ناراحتى 
معده، يبوست، ريزش مو و خرابى پوست مى شود. عادت، طبيعت 
ثانوى بدن است و به جز موارد اندكى، در ساير موارد مجاز به 
ترك ناگهانى آن نيستيم زيرا هم آسيب جسمى، هم آسيب روانى 

به بدن وارد مى كند.
4. درهم خورى و رعايت نكردن ترتيب در خوردن:  اين دو 
مساله باعث توليد خلط خام يا خلط غيرطبيعى و نهايتا چاقى و 

البته بيمارى هاى ديگر مى شود.
خوراكى ها:  5. منحصر كردن درمان چاقى در محدود كردن 
اصالح خوردن، تنها بخشى از درمان چاقى است و ماده اى هم 

وجود ندارد كه خوردنش باعث الغرى شود.

حكايت دوم: 
چرا پس از مدتى ورزش و رژيم غذايى، وزن ثابت 

مى ماند و كمتر نمى شود؟
 بيشتر افراد چاق شيوه  زندگى نامناسبى دارند بنابراين بدنشان لبريز 

از مواد زائدى است كه در طب سنتى  به آن «امتالء» مى گويند.
پاك سازى در افراد چاق براى رفع امتالء بايد با احتياط باشد زيرا عروق 
و مسالك روح و قواى اين افراد تحت فشار است و خالء حاصل از 
پاك سازى شديد و ناگهانى مى تواند منجر به ضعف شديد و غش شود. 

ارائه رژيم هاى غذايى و ورزشى شديد نيز به افراد داراى اضافه 
وزن، صالح نيست؛ به اين معنى كه ورزش شديد و طوالنى و 
محدوديت شديد خوراكى را نمى شود از ابتداى كار لحاظ كرد 
و  تنبل  چاقى،  از  ناشى  رطوبت  تاثير  تحت  مدت ها  بدن  زيرا 

سست شده است.
اين افراد قادر به انجام فعاليت شديد نيستند و اگر هم انجام دهند، 
به زانوها و مفاصلشان آسيب مى زنند. اين در شرايطى است كه براى 
رساندن آنها به وزن ايده آل به ورزش قوى و طوالنى مدت نياز است. 
پس از شروع ورزش كه معموال سبك است، چربى هاى سطحى 
تحت تاثير حرارت ذوب مى شوند و سايز و وزن كاهش مى يابد. 
در اين مواقع فرد به نقطه اى رسيده كه ورزش واقعى و مناسبش 
است  قرار  است چون  دشوارى  بسيار  كار  كه  شود  شروع  بايد 
چربى هاى عميق تر و البته مزمن تر ذوب شوند. زمانى كه شدت و 
مدت ورزش بايد افزايش اساسى پيدا كند، دقيقا همان موقع است 
كه فرد نااميد و خسته شده و همه چيز را رها مى كند، در حالى كه 
تازه از اينجا رژيم واقعى شروع مى شود و تا به حال دنبال كسب 
آمادگى بوده است. پس ميزان الغر شدن به ميزان چاقى اوليه، نوع 
چاقى، ميزان و نوع ورزشى كه از ابتدا شروع شده و در توان بوده، 
بستگى دارد. الزاما همه افراد چاق با يك زمان و يك ميزان ورزش، 
به يك اندازه الغر نمى شوند. افراد چاق عضالنى با افزايش شدت 
ورزش چاق تر مى شوند و حتما بايد تحت نظر متخصصان پزشكى 

ورزشى درمان شوند.

حكايت سوم: 
چاقى شكمى مقاوم!

به چند دليل تجمع چربى در شكم به راحتى از بين نمى رود: 
 سردى مزاج روده ها 

 دور بودن شكم از مركز حرارت غريزى (قلب)
 سرد بودن مزاج چربى

 سرد بودن مزاج خانم ها به نسبت آقايان
هرچه سن افزايش يابد، مزاج سردتر مى شود و از بين رفتن چربى 

كه خودش سرد است نيز مشكل تر خواهد شد.
اختالالت عادت  ماهانه به هر شكلى؛ چه خونريزى هاى زياد، چه 
كم و مصرف قرص هاى جلوگيرى از باردارى نيز به طور ويژه 

باعث انباشته شدن چربى در شكم مى شود.
ساير عوامل چاقى در خانم ها:

 ابتال به تخمدان پلى كيستيك
 مشكالت تيروئيد
 اختالالت هضم 

 پرخورى عصبى و ريزه خورى
 خواب شب ناكافى

 مصرف زياد شيرينى، برنج و نان
 ورزش ناكافى

حكايت چهارم:
ژنتيك و مزاج جبلى (سرشتى)؛ دو موضوع مهم در 

چاقى و الغرى
حتما در هر دو حالت؛ افرادى كه هرچه مى خورند چاق نمى شوند 
و افرادى كه با كوچك ترين ناپرهيزى، وزن اضافه مى كنند، زمينه 
ژنتيك وجود دارد. اين الغرى، خشكى جبلى مزاج است و اگر فرد 
براى چاق شدن تالش كند، براى خود سوءمزاج  تر ايجاد كرده؛ 
يعنى چاقى حاصله بيمارگونه است. فردى كه جبل  تر دارد، چاق 
است و تالشش براى الغرى يا بيهوده است يا منجر به سوء مزاج 

خشك خواهد شد كه الغرى بيمارگونه اى است.
اينجاست كه بحث وزن صحى و وزن تناسب اندامى پيش مى آيد؛ 
وزن صحى الزاما همان وزن تناسب اندامى نيست و مهم اين است 
كه بر وزن صحى خود بمانيم. وزن صحى وزنى است كه عملكرد 
بدن در آن وزن به درستى انجام مى پذيرد و بيمارى هاى ناشى از 

افزايش وزن و نيز عالئم مزاجى غيرطبيعى وجود ندارند.
نكته مهم ديگر كه امروزه مطرح است، وزن خانوادگى است. ظاهرا 
عقيده بر اين است كه افراد چه بخواهند چه نخواهند، از 40 سالگى 

به بعد، به سمت و سوى تيپ غالب در خانواده حركت مى كنند.
خالصه كالم اينكه گاهى نمى شود كه نمى شود!

حكايت پنجم:
دمنوش ها و قرص هاى الغر كننده؛ از تبليغ تا واقعيت!

برخى گياهان مانند زيره، ليموترش، چاى سبز،كرفس، متان، سداب 
و زنيان اثر كاهنده چربى خون دارند اما اينكه الزاما بر چربى هاى 
زيرجلدى هم اثر كنند، جاى تامل و سوال دارد. حتى برخى مطالعات 

حاكى از خالف اين تصورات است.
مصرف اين داروها؛ چه در شكل مفرده (يك گياه) و چه در فرم 
مركبه (چند گياه) كنار ورزش شديد و طوالنى و منظم، رژيم غذايى 
است  ممكن  زمينه اى  بيمارى هاى  درمان  و  كنترل  حساب شده، 
كمك كننده باشد.  البته عوارض فرم مفرده، كمتر است. مصرف 
سركه سيب يا ليموترش در حال ناشتا براى معده بسيار زيان آور 
است. داروهايى مانند قرص زيره، حاوى مقدار زيادى از ماده موثره 
زيره هستند كه اين مقدار، هرگز از پاشيدن زيره روى غذا يا دمنوش 
آن حاصل نمى شود. از طرفى، بى خطر بودن مصرف طوالنى اين 
داروها با اين دوز از ماده موثره مساله اى است كه پاسخ آن مشخص 
نيست. اين در حالى است كه درمان چاقى، درمانى طوالنى مدت 
است. همچنين امكان ندارد بيماران با شاخص توده بدنى باال با اين 

داروها الغر شوند.

 دكتر مرضيه بيگم سياهپوش
متخصص طب ايراني

 دكتر الهام 
اخترى

متخصص طب 
سنتى ايرانى

 دكتر محمد 
عسكر فراشاه
متخصص طب 

ايرانى

 دكتر مجيد انوشيروانى
متخصص طب ايرانى، عضو هيات علمى 

دانشكده طب سنتى  و مكمل مشهد

 دكتر عالمه خادمى
متخصص طب ايرانى

«اشكنه»

اندر حكايت «چاقى»

بى تحركى، زياد خوابيدن، عدم دفع 

«ترى» هستند.



آيا شما به داليل خانوادگي در معرض خطر 
بيماري هاي قلبي - عروقي هستيد؟

1. آيا هيچ يك از بستگان درجه اول شما (والدين، پدربزرگ و 
مادربزرگ يا خواهر و برادرتان) سابقه بيماري قلبي يا سكته 

مغزي داشته اند؟ 
2. آيا كسي از از بستگان درجه اول شما به ديابت مبتالست؟ 
3. آيا شخصي از بستگان درجه اول شما فشارخون باال دارد؟
4. آيا هيچ يك از بستگان درجه اول شما سابقه باالبودن كلسترول 

خون دارند؟ 
5. آيا مي توان گفت رژيم غذايي شما پرچرب (حاوي مقدار 
زيادي گوشت قرمز، لبنيات پرچرب يا كره و مارگارين) است؟ 

امتياز شما از اين بخش..............
اگر امتيازتان «0» است به شما تبريك مي گوييم زيرا از نظر 
وراثتي در معرض خطر ابتال به بيماري هاي قلبي - عروقي نيستيد.

نتيجه
اگر امتيازتان «1» است؛ يعني از نظر وراثتي اندكي احتمال ابتال به 
بيماري هاي قلبي - عروقي در شما باالست و اگر امتياز 2 يا 3 
است، از اين نظر تا حدي در معرض خطر هستيد. اگر امتياز 4 
يا 5 كسب كرده ايد، خطر زيادي شما را تهديد مي كند. متاسفانه 
عوامل وراثتي را نمي توان تغيير داد بنابراين بايد با مراجعه به 
پزشك سعي كنيد عوامل خطرساز ديگر را از خودتان دور كرده 

و رژيم غذايي خانواده را اصالح كنيد.

شيوه زندگي تان، چقدر شما را در معرض خطر بيماري هاي 
قلبي - عروقي قرار مي دهد؟

1. آيا مقدار كلسترول خون شما از حد طبيعي باالتر است؟ 
2. آيا فشارخونتان باالست؟

3. آيا ديابت داريد؟
4. آيا سيگار يا قليان مي كشيد؟ 

5. آيا زندگي شما پراسترس است؟

مجموع امتياز شما از اين بخش ............

نتيجه
اگر امتيازتان «0» است به شما تبريك مي گوييم. شيوه زندگي تان، 

شما را از خطر بيماري هاي قلبي- عروقي دور نگه مي دارد.
اگر امتيازتان 1 است؛ يعني شيوه زندگي تان شما را اندكي 

در معرض ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي قرار مي دهد 
و اگر امتيازتان 2 يا 3 است، از اين نظر نسبتا در معرض 
خطر هستيد. اگر امتياز 4 يا 5 كسب كرده ايد، خطر 
زيادي شما را تهديد مي كند و بايد با مراجعه به پزشك 
سعي كنيد شيوه زندگي تان را اصالح كنيد. كلسترول 
خونتان را كاهش دهيد، دود و دم را كنار بگذاريد، 
قندخونتان را كنترل و سعي كنيد از عوامل استرس زا 

دوري كنيد.

عوامل خطرساز ديگر براي بيماري هاي قلبي- عروقي

1. بهترين توصيفي كه مي توانيد از وزنتان بكنيد، كدام است؟
الف) وزن من از آنچه براي قد و سن خودم طبيعي است، كمتر است. (0 امتياز)

ب) وزن من تقريبا براي قد و سنم طبيعي است. (0 امتياز)
ج) وزن من از آنچه براي قد و سنم طبيعي است، بيشتر است. (1 امتياز)

2. بهترين توصيفي كه مي توانيد از ورزش روزانه تان بكنيد، كدام است؟
الف) من روزانه كمتر از30 دقيقه ورزش (حتي يك پياده روي ساده) مي كنم. (1 امتياز)

ب) تقريبا روزانه30 دقيقه ورزش مي كنم. (0 امتياز)
ج) بيشتر از روزانه30 دقيقه ورزش مي كنم. (0 امتياز)

3. بهترين توصيفي كه مي توانيد از رژيم غذايي تان بكنيد، كدام است؟
الف) روزانه فقط به مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (0 امتياز)

ب) روزانه كمتر از مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (0 امتياز)
ج) روزانه بيشتر از مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (1 امتياز)

4. كدام يك از جمله هاي زير عادت هاي غذايي شما را بهتر توصيف مي كند؟
الف) از هر 4 گروه غذايي اصلي موادغذايي استفاده مي كنم و به خصوص 

سعي مي كنم به مقدار كافي ميوه و سبزي مصرف كنم. (0 امتياز)
ب) گوشت قرمز زياد مي خورم و هر روز مقدار زيادي چربي اشباع 
و ترانس با خوردن غذاهاي فراوري شده، گوشت و لبنيات وارد بدنم 

مي شود. (1 امتياز)
ج) هر وقت امكانش باشد، روغن زيتون يا روغن كانوال را جايگزين 

منابع ديگر چربي مي كنم. (0 امتياز)
5. آيا جمله هاي زير درباره شما صدق مي كند؟

الف) من به مقدار نمك دريافتي روزانه ام توجه و سعي مي كنم استرس زندگي ام را 
كاهش دهم. (0 امتياز)

ب) من سابقه عفونت كالميديايي داشته ام. (1 امتياز)
ج) سعي مي كنم روزانه 5 تا 10 ميلي گرم فيبر محلول در آب مصرف و حداقل هفته اي 
يك بار در رژيم غذايي ام يكي از محصوالت سويا را جايگزين موادغذايي با منشاء 

حيواني كنم. (0 امتياز)

مجموع امتياز شما از اين بخش ..............

نتيجه
اگر امتيازتان «0» است به شما تبريك مي گوييم. عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي - عروقي 
تهديدتان نمي كنند و اگر از 2 بخش باال هم امتياز «0» به دست آورده ايد، تقريبا مي توانيد 
مطمئن باشيد به بيماري هاي قلبي -عروقي مبتال نخواهيد شد. اگر امتيازتان 1 است، يعني 
عوامل خطرساز شما را در معرض خطر ابتال به بيماري هاي قلبي -عروقي قرار مي دهند 
و اگر امتياز 2 يا 3 گرفته ايد، از اين نظر نسبتا در معرض خطر هستيد. اگر امتياز 4 يا 5 
كسب كرده ايد، خطر زيادي تهديدتان مي كند. پس بايد با مراجعه به پزشك سعي كنيد 
با اين عوامل خطرساز مقابله كنيد. وزنتان را كنترل كنيد، روزانه حداقل30 دقيقه فعاليت 
ورزشي كه شدت آن متناسب با وزن و سنتان باشد داشته باشيد، پرخوري را كنار بگذاريد، 
مصرف گوشت قرمز را كاهش دهيد و به جاي آن در رژيم غذايي تان پروتئين سويا، انواع 
سبزي ها، ميوه ها، غالت سبوس دار و روغن زيتون را بگنجانيد، مصرف نمك را به حداقل 

ممكن برسانيد و مراقب عفونت هاي كالميديايي باشيد.
حاال امتيازهاي هر 3 بخش را با هم جمع كنيد. هر چه مجموع امتيازتان بيشتر باشد، الزم 

است سريع تر براي نجات قلبتان اقدام كنيد..

اين آزمون ميزان خطر ابتالي شما به بيماري هاي قلبي و سطح كلسترول 
بد خون شما را ارزيابي مي كند. بر اساس نتايجي كه به دست آورده ايد 
و توصيه هاي پزشكتان، ممكن است الزم باشد سطح كلسترول بد 

خون و خطر ابتال  به بيماري هاي قلبي را كاهش دهيد.

كاري كه امروز مي توانيد انجام دهيد اين است
 بلند شويد و حركت كنيد. عصر قدم بزنيد، به جاي آسانسور 

كنيد، اگر دوچرخه داريد با آن به محل كار يا تحصيلتان از پله ها استفاده 
برويد و به روش هايي فكر كنيد كه با كمك آنها مي توانيد فعاليت 

فيزيكي را وارد زندگي تان كنيد.
 با خوردن يك شام سالم، اصالح عادت هاي غذايي را از همين امروز 
شروع كنيد. به جاي گوشت قرمز و غذاهاي فراوري شده كه در حالت 
معمول مي خوريد، يك وعده ميوه تازه، سبزي ها با برگ سبز يا يكي 
از محصوالت پروتئيني سويا را مصرف كنيد. درباره ميزان چربي هاي 
اشباع و ترانسي كه مصرف مي كنيد، بيشتر فكر كنيد؛ كدام غذاها حاوي 
اين چربي ها هستند و شما چطور مي توانيد مصرف آنها را كاهش دهيد؟

اقدام هايي كه در 2 هفته آينده مي توانيد انجام دهيد
 يك برنامه منظم ورزشي را آهسته، شروع كنيد. براي خودتان 

اهداف كوچك تعيين كرده و سعي كنيد به آنها دست پيدا كنيد.
 روشي را براي كاهش استرس خودتان پياده كنيد، مثال مديتيشن 

ياد بگيريد.
 به اندازه كافي استراحت كنيد. حتما هر شب حداقل 8 ساعت بخوابيد.

اقدام هايي كه در چند ماه آينده مي توانيد انجام دهيد
 ميزان خطر وراثت بيماري هاي قلبي - عروقي را براي خودتان پيدا 

كنيد. تحقيق كنيد كه پدربزرگ، مادربزرگ، خاله ها، عمه ها، دايي ها و 
عموهايتان به بيماري قلبي -عروقي مبتال بوده اند يا نه؟ از آنها بپرسيد 
آيا مقدار كلسترول خونشان را مي دانند؟ آيا در خانواده شما سابقه 

ديابت وجود دارد؟
 مقدار كلسترول و فشارخونتان را بررسي كنيد. وقتي اين اطالعات 
را داشته باشيد، بهتر مي توانيد براي كاهش خطر ابتال به بيماري هاي 
قلبي-عروقي اقدام كنيد. اگر اين مقادير باال بود، براي كاهش آنها با 

پزشك مشورت كنيد.
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به سواالت پاسخ دهيد، امتيازها را حساب كنيد، به دستورها عمل كنيد

آيا در معرض بيمارى هاى قلبى - عروقى هستيد؟
اين هغته قرار است شما را با يك آزمون آشنا كنيم كه با استفاده از نتايج آن مي توانيد 
سالمت خود را ارزيابي كنيد و از ميزان آن آگاه شويد. در پايان صفحه نيز چند توصيه 
كاربردي وجود دارد كه با توجه به آنها درمي يابيد چه اقدام هايي مي توانيد براي بهبود 
سالمت خود انجام دهيد. بهتر است قلم و كاغذتان را حاضر كنيد و به پرسش هاي زير 

با دقت پاسخ دهيد. اگر پاسختان به پرسشي بله است، «1» نمره به خودتان بدهيد و اگر نه است، «0» 
امتياز يادداشت كنيد. دقت كنيد  در اين آزمون نمره بيشتر به معناي خطر بيشتر و نمره كمتر به معناي 

سالمت بهتر است.
اگر پاسخ سوالي را نمي دانيد، آن را كنار بگذاريد و بعد در فرصت مناسب سعي كنيد پاسخ آن را بيابيد.

 ترجمه: 
دكتر آذين 
محبي نژاد

ش اول
بخ

ش دوم
بخ

ش سوم
بخ

دست به كار شويد
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» است به شما تبريك مي گوييم. شيوه زندگي تان، 
شما را از خطر بيماري هاي قلبي- عروقي دور نگه مي دارد.
 است؛ يعني شيوه زندگي تان شما را اندكي 

در معرض ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي قرار مي دهد 
 است، از اين نظر نسبتا در معرض 
 كسب كرده ايد، خطر 
زيادي شما را تهديد مي كند و بايد با مراجعه به پزشك 
سعي كنيد شيوه زندگي تان را اصالح كنيد. كلسترول 
خونتان را كاهش دهيد، دود و دم را كنار بگذاريد، 
قندخونتان را كنترل و سعي كنيد از عوامل استرس زا 

الف) روزانه فقط به مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (
ب) روزانه كمتر از مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (

ج) روزانه بيشتر از مقدار الزم كالري مصرف مي كنم. (
4

الف) از هر 

در باب اهميت مسائل روانى-اجتماعى سيل زدگان 
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از جمله مهاجرت هاى گسترده توسط سيل زدگانى كه امكان معاش و اميدوارى به آينده را 
در شهر و روستاى خود از دست داده اند روى خواهد داد كه معضالت اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى فراوانى ايجاد خواهد كرد. اين افراد نياز به غربالگرى ازجهت ابتال به نابسامانى هاى 

روانى دارند و در صورت وجود نابسامانى،  اقدام فورى روان پزشكى ضرورى است.

برحسب تجربه شخصى نگارنده در زمين لرزه رودبار و فروريختن ساختمان پالسكو، 
اين نكته قابل ذكر است كه عموما مسائل روانى -اجتماعى ناشى از اين وضعيت ها و 
قربانيان آنها به صورت اورژانس هاى روان پزشكى تلقى مى شود، حال آنكه اين وضعيت ها 
«بحران» و برخورد با آنها مستلزم «مداخله در بحران» است و گرچه بين قربانيان موارد، 
نابسامانى هاى روانى واكنشى هم مالحظه مى شود اما روش كار درست، مداخله تخصصى 
در بحران است كه جنبه گروهى دارد والبته روان پزشكان هم در اين گروه مى توانند باشند 

اما كار معمول و مرسوم روان پزشكى براى فرد سيل زده اى كه با تهديد موجوديت فيزيكى 
خود و اطرافيان روبروست و گاو و گوسفند و كشتزار يا ديگر امكانات معاش خودرا از 
دست داده، طبعا راه چاره موثرى نيست. به نظر مى رسد توجه به مفاهيم 3گانه و مجزاى 
اورژانس روان پزشكى، بحران و تروما كه البته با يكديگر همپوشى هايى نيز دارند، ضرورى 
است. اميد آنكه برخورد علمى و كارشناسانه در رفع بهتر و بيشتر مشكالت هم ميهنان 

آسيب ديده مورد توجه قرار گيرد.



تحقيقات نشان مى دهد 4 تا 5 درصد كودكان دچار نارسايى گفتارى مى شوند

لكنت زبان با ترديد در استفاده از كلمات تفاوت دارد
نتايج تحقيقاتى كه به تازگى 
در حيطه لكنت  زبان انجام 
 شده، نشان مى دهد عموما 4 
تا 5 درصد كودكان به اين 
نارسايى گفتارى دچار مى شوند و در اين ميان 
از هر 10 نفر، 8 نفر در سنين بزرگسالى بهبود 
مى يابند. عوامل بسيارى در بروز عارضه لكنت  
زبان موثرند اما اغلب اوقات به اين مشكل به 

عنوان مساله روانى نگاه مى شود. 
نتايج تحقيقاتى كه در 20 سال گذشته انجام شده ، 
راه را براى شناسايى و درك عوامل دخيل در 
بروز لكنت زبان، هموار كرده  است. مطالعات 
عوامل  كه  قدر  همان  داده اند  نشان  بسيارى 
ژنتيكى و واكنش ميان ژن ها در شكل گيرى 
اين عارضه نقش بسيار مهمى دارند، عوامل 
محيطى و واكنش هاى ميان كودك و محيط نيز 
در بروز اين عارضه موثرند. پزشكان معتقدند 
كودك با لكنت  زبان متولد نمى شود، بلكه از 

همان بدو تولد، پتانسيل و استعداد ابتال به اين 
عارضه را دارد. متخصصان اعصاب نيز عوامل 
متعددى را در بروز لكنت تعريف  كرده اند. 
محققان كانادايى به تازگى دريافته اند اولين 
دليل شكل گيرى اين نارسايى به توانايى مغز 

در پردازش زبان و گفتار برمى گردد. 

علل وقوع لكنت  زبان در كودكان
در گذشته عده اى بر اين باور بودند لكنت 
 زبان منشاء كامال روانى دارد اما تحقيقات و 
پژوهش هاى اخير دانشمندان، خالف اين باور 
را ثابت مى كنند. لكنت  زبان عارضه پيچيده اى 
نقش  آن  بروز  در  بسيارى  عوامل  كه  ا ست 
دارند. محققان نشان داده اند پيشينه خانوادگى يا 
همان عامل ژنتيك نقش مهمى در لكنت دارد.
امروزه تقريبا تمام متخصصان بر اين باورند 
عوامل بسيارى به لكنت  زبان منجر خواهند 
را  لكنت  بروز  عوامل  اين  از  تعدادى  شد. 

تسريع مى كنند، مثال اين احتمال وجود دارد 
دچار  گفتار  و  زبان  يادگيرى  در  كودك  كه 
مشكل  شود يا مشكالت روانى برايش پيش 

بيايد. محيط كودك نيز بى تاثير نيست. 
والدين سختگيرى كه رفتارهايى بيش از سن 
و توان فرزندشان توقع  دارند، نظم تند زندگى 
روزانه، رقابت و حسادت ميان برادر و خواهر 
در يك خانواده و... همگى از عواملى هستند 
زبان  لكنت   بروز  به  منجر  است  ممكن  كه 

كودك  شوند. 
گاهى اوقات لكنت  زبان در پى اتفاقى خاص مثل 
اسباب كشى، تولد خواهر يا برادر كوچك تر، 
افراد  از  يكى  مرگ  تحصيل،  دوران  شروع 
خانواده و... آغاز مى شود. در اين زمان اگر 
كودك بدون هميارى فرد متخصص، به حال 
خود رها شود يا والدينش بيش از اندازه دلواپس 
باشند و اين نگرانى را به او نيز منتقل  كنند، 
وضعيت لكنت او روزبه روز بدتر خواهد شد.   
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امروزه در كشور فرانسه 650 هزار نفر؛ يعنى تقريبا 
يك درصد جمعيت اين كشور و در مجموع 55 
ميليون نفر در كل جهان با لكنت  زبان دست وپنجه 
نرم مى كنند. متاسفانه هنوز ابعاد وسيعى از اين بيمارى 
ناشناخته مانده و چه بسا هنوز قضاوت هاى تعصب آميزى نيز عليه آن 
وجود دارد. واقعيت اين است كه لكنت  زبان عارضه اى ا ست كه جريان 
سيال گفتار را تحت تاثير شديد قرار مى دهد. در اين شرايط، فرد مبتال 
صداها را يا مى كشد يا تكرار مى كند، مكث هاى پياپى و نيز ترديد در 
حرف زدن، از ديگر مشخصه هاى لكنت زبان است. در حادترين شكل 
اين عارضه، فرد مبتال عمال توان برقرارى ارتباط با ديگران را از دست 
مى دهد. اولين نشانه هاى اين نارسايى گفتارى در زمان كودكى بروز 
مى كند. البته ممكن است بعد از يك تصادف يا شوك احساسى نيز فرد 
بزرگسالى دچار لكنت زبان شود. دكتر هوشنگ دادگر، گفتاردرمان و 
دبير انجمن علمى گفتاردرمانى ايران در اين باره بيشتر توضيح مى دهد.

: آقاى دكتر! چند درصد كودكان و بزرگساالن ايرانى از 
اختالالت گفتارى رنج مى برند؟

پژوهش جامعى درمورد آمار اختالالت گفتار و زبان در كودكان و بزرگساالن 
ايرانى انجام نگرفته و در اختالالت مختلف، آمار تقريبى است. براى مثال 
يك درصد جامعه لكنت دارند يا ميزان شيوع شكاف كام 1 در 1500 تولد 
زنده برآورد مى شود. اگر طيف اختالالت را در نظر بگيريم اختالالت گفتار 
و زبان بين 7 تا 15 درصد برآورد مى شود. البته در برخى اختالالت مثل 

اوتيسم ميزان شيوع افزايش داشته است.
: اختالالت گفتارى در كودكان معموال از چه سنى قابل تشخيص 

است؟
اختالالت گفتار و زبان در كودكان، گروه هاى مختلفى از اختالالت شامل 
تاخير در رشد گفتار و زبان، اختالالت تلفظى و لكنت را شامل مى شوند. 
برخى از اين اختالالت با آسيب شناسى هاى خاص پزشكى مثل نشانگان 
داون يا مثال شكاف كام مرتبط هستند كه مى توان خدمات گفتاردرمانى را 
به اين گروه از كودكان از سنين پايين (سال اول زندگى) به شكل مشاوره 

ارائه داد. بخش ديگرى از اختالالت گفتار و زبان در كودكان بر اساس 
روند رشد و تكامل كودك تشخيص داده مى شوند، به اين شكل كه هرگاه 
كودك تاخيرى را در اين روند (به اصطالح نرم رشدى) نشان دهد بايد 

توسط گفتاردرمان ارزيابى شود. 
: چه زمان بايد نگران تكلم كودك بود و به گفتاردرمان 

مراجعه كرد؟
به طور كلى تاخير در روند رشد زبان يا به اصطالح عام دير زبان باز 
كردن، مشكل در تلفظ صداها، تكرار صداها يا هجاى كلمات (ناروانى 
در گفتار) عالئم شناخته شده مشكالت گفتار و زبان هستند كه بايد توسط 
والدين جدى گرفته شوند ولى با توجه به گسترش اختالالتى مثل اوتيسم 
و بيش فعالى والدين بايد به عالئمى مثل عدم واكنش به اسم، رشد و 
چگونگى بازى هاى كودك، لبخند اجتماعى در زير 1 سالگى توجه و در 
صورت وجود مشكل با گفتاردرمان مشورت كنند. الزم به ذكر است 
درمورد لكنت زبان، با ظهور اولين عالئم بايد ارزيابى و مشاوره الزم با 
گفتاردرمان انجام بگيرد. در مورد اختالالت تلفظى، ميزان وضوح گفتار 
كودك مى تواند نشانه خوبى باشد كه آيا گفتاردرمانى الزم هست يا نه؟ 
مثال از يك كودك 2 ساله انتظار داريم 50 درصد گفتارش واضح باشد. اين 
ميزان براى كودك 3 ساله بايد حدود 75 درصد باشد. اگر ميزان وضوح 
كمتر از اين مقدار باشد، والدين مى توانند با گفتاردرمان مشورت كنند. 
البته در مورد تاخير در رشد زبان، والدين بايد عالئم را جدى تر بگيرند و 
در صورت هرگونه تاخير در رشد زبان مثل بيان نكردن اولين كلمات تا 
13 يا 14 ماهگى، توانايى نداشتن در توليد جمله يا توليد جمالت كوتاه، 
بايد مشاوره ها و پيگيرى هاى الزم را با توجه به سن كودك انجام دهند.

: لكنت  زبان معموال در چه سنى ديده مى شود و عمدتا تا 
چه سنى ادامه دارد؟

لكنت  زبان معموال از 2/5 سالگى به بعد در كودكان ديده مى شود و در 
صورت درمان نكردن ممكن است تا سنين بزرگسالى ادامه پيدا كند. در 
صورتى كه گفتاردرمانى در همان مراحل آغازين شروع شود، قابل درمان است. 
: پيگيرى نكردن اختالالت گفتارى كودك چه مشكالتى به 

دنبال خواهد داشت؟ 

با توجه به اهميت گفتار در زندگى و تاثير آن بر تمامى مهارت هاى 
فردى، درمان نكردن يا بى توجهى به توانبخشى اين اختالالت مى تواند 
بر موفقيت در ورود به مدرسه، تحصيل و زندگى فردى و اجتماعى 

فرد تاثير منفى بگذارد.
: كودكان تا چه سنى فرصت دارند تحت درمان اختالالت 

گفتارى قرار بگيرند؟
در هر مرحله اى از اختالل مى توان از خدمات گفتاردرمانى استفاده كرد ولى 
تشخيص و مداخالت درمانى زودهنگام هميشه بازدهى بااليى در نتايج درمان دارد.

: والدين چطور مى توانند حس اعتمادبه نفس كودكان دچار 
اختالالت زبانى را تقويت كنند؟

والدين بايد نخست آگاهى خود را از روند رشد زبان و گفتار كودك افزايش 
دهند. خوشبختانه كتاب هاى خوبى در اين زمينه منتشر شده است. آگاهى 
از بازى هاى تعاملى و اجراى آن، شناخت استعداد و توانايى هاى خاص 

كودك و تشويق كودك در اين زمينه بسيار موثر است.
اختالالت  بهبود  براى  اقداماتى  چه  گفتاردرمانى  در   :

گفتارى كودك انجام مى شود؟
در گفتاردرمانى در مرحله نخست با استفاده از تست ها و آزمون هاى 
استاندارد، نوع و شدت مشكل فرد را تشخيص مى دهند سپس از 
تكنيك هاى مختلف آموزشى، توانبخشى و گاهى  ابزارهاى تخصصى 

براى كمك به گفتار و زبان فرد استفاده مى كنند.
: آيا اين باور درست است: «كودكانى كه در تكلم دچار 

مشكل هستند بهره هوشى پايين ترى دارند؟»
نه، عكس اين جمله درست است؛ در افراد يا كودكان با توانمندى هاى 
از  بخشى  البته  دارد.  وجود  زبان  و  گفتار  اختالالت  پايين  ذهنى 
مثال  ندارند،  ارتباطى  هيچ  بهره هوشى  با  زبان  و  گفتار  اختالالت 

اختالالت تلفظى يا لكنت زبان.

2/5 سالگى سن شروع لكنت  زبان در كودكان 
 مريم 

منصورى

 ترجمه: 
عفت عباسيان

لكنت  زبان معموال 
از 2/5 سالگى 

در كودكان 
ديده مى شود 
و در صورت 

درمان نكردن 
ممكن است تا 

سنين بزرگسالى 
ادامه پيدا كند. 

در صورتى كه 
گفتاردرمانى در 
مراحل آغازين 

شروع شود، 
قابل درمان است

ht
tp

s:/
/re

ad
ap

ta
tio

n.
ch

us
j.o

rg
, h

tt
ps

://
w

w
w

.p
ar

en
ts

.fr
ع: 

مناب

زمان مناسب براى مراجعه به متخصص
پزشكان به والدين توصيه مى كنند به محض مشاهده عوامل زير به 

سرعت با پزشك كودك يا  گفتاردرمان مشورت كنند:
1. زمانى  كه كودك كم  حرف مى زند، به خوبى صحبت نمى كند، 

نامفهوم سخن مى گويد يا در تلفظ صداها مشكل  دارد.
2. زمانى  كه كودك از يك سو لكنت دارد و تقريبا اصال صحبت 
نمى كند و از سوى ديگر هيچ گونه آسيبى به نواحى مغز و زبان او 

وارد نشده  است. 
3. زمانى  كه كودك بعضى صداها را مدام با هم قاطى مى كند. به 
عنوان مثال «ب» را با «دال» يا مثال «ميم» را با «نون». زمانى  كه حروف 
را فراموش يا جابجا تلفظ مى كند. زمانى  كه در سنين مدرسه، به 
سختى يك متن را مى خواند، درك درستى از آنچه مى گويد، ندارد 

و نمى تواند كلمات را با اماليى درست بنويسد.
4. زمانى كه اعداد را نمى شناسد و از عهده عمليات رياضى برنمى آيد.

درمان هاى متعدد لكنت  زبان
پژوهش هاى اخير دانشمندان نشان مى  دهد مهار و كنترل لكنت 
 زبان به عوامل متعددى به ويژه پيشينه و سن بيمار وابسته  است. 
اولين تكنيك هايى كه متخصص گفتاردرمانى در اين خصوص به 
كار مى گيرد، غالبا براساس آموزش دوباره گفتار است. اين درمان ها 

ممكن است با درمان هاى شناختى-رفتارى همراه باشند تا فرد مبتال 
بتواند بر ناراحتى و استرسى كه حين صحبت كردن دارد، غلبه  كند. 
اگر بيمار عالوه بر لكنت، قادر به تمركز نيز نباشد، الزم است 
درمان دارويى هم تجويز شود. متاسفانه بايد بگوييم طبق مطالعات 
و بررسى هاى انجام شده، هيچ عمل جراحى يا دارويى، مداوا و درمان 
اين عارضه را امكان پذير نمى كند. درحقيقت معالجاتى كه امروزه 
براى لكنت زبان تجويز مى شوند، تنها قابليت مهار اين عارضه را 
دارند. درواقع فرد مبتال به لكنت، درمان نمى شود، بلكه اگر تحت نظر 
پزشك و گفتاردرمان قرار بگيرد، اين توانايى را كسب خواهد كرد 
كه بدون لكنت صحبت  كند. متخصص گفتاردرمانى از تمرين هاى 
بسيارى براى كنترل اين عارضه كمك مى گيرد. اين تمرين ها براساس 
تنفس، فن بيان، حبس كالم و... طراحى شده اند و به مرور منجر به 
كاهش لكنت  زبان كودك مى شوند. پژوهش هاى اخير نشان مى دهند 
اگر جلسات گفتاردرمانى با جلسات روان درمانى همراه  شود، نتيجه 
بهترى خواهد داشت. كنار اين راه هاى درمانى، برخى فعاليت ها نيز به 
مرور زمان لكنت  زبان را رفع مى كنند. از ميان اين فعاليت ها مى توان 
به تئاتر و آواز اشاره  كرد. جالب است بدانيد افرادى كه لكنت  زبان 
دارند، هنگام آوازخواندن، خواندن يا زمزمه كردن، هيچ گونه لكنتى 
ندارند. يادتان باشد هرچه لكنت زبان سريع تر تشخيص داده  شود، 
مهار آن راحت تر و سريع تر خواهد بود بنابراين اگر كودكتان درگير 

اين عارضه است، فورى به گفتاردرمانى مراجعه  كنيد.

توصيه هاى كليدى به والدين
1. دلبندتان را با گفتن اين جمله كه او تنها كسى  نيست كه اين 
مشكل را دارد، آرام كنيد. شما بايد در تمام مراحل كنارش باشيد و 

به او اطمينان خاطر دهيد.
2. اگر نتوانست منظورش را به شما بفهماند، او را تشويق  كنيد كه 

دوباره سعى  كند.
3. سعى  كنيد محيطى خالى از تنش و استرس براى كودكتان فراهم 
 كنيد و حتى االمكان زمان بيشترى را با او بگذرانيد. در يك كالم 

زندگى سيال و بى دغدغه اى براى وى فراهم كنيد تا كالم او نيز در 
اين فضاى سبك، جارى شود.

4. او را به خاطر اين نقص سرزنش  نكنيد. 
5. با اهميت جلوه  دادن موضوع لكنت در نزد او، بى اعتنايى و پشت 

گوش انداختن اين شرايط، اصال انتخاب درستى نيست. 
6. كودكتان را در تمام مراحل بيمارى با تمام قوا همراهى  كنيد.

7. با او به سرعت صحبت  نكنيد. 
8. سواالت طوالنى از او نپرسيد تا او هم مجبور نشود براى پاسخ 

به شما به جمالت سخت و بلند روبياورد. 

نحوه برخورد با كودكى كه اصطالحا زبانش مى گيرد
1.  تحقيقات و بررسى هاى روان شناسى نشان مى دهد نبايد توجه كودكتان را به سمت 
اين قضيه جلب  كنيد بنابراين مدام توى گوش او تكرار نكنيد كه كلمات را تكرار 
مى  كند چون بدون شك اين قضيه كامال غيرارادى ا ست و كودك از روى قصد اين 

كار را انجام نمى دهد.
2. روان شناسان به والدين توصيه مى كنند به اطرافيان كودك نيز تذكر دهند تا اين 

زبان گيرى و ترديد كالمى را به روى او نياورند.
3. هيچ گاه به جرم اينكه زبان كودك مى گيرد يا كلمات را تكرار مى كند، او را تنبيه يا 

مسخره  نكنيد و هرگز سرش داد نكشيد.
4. هرگز به او توصيه نكنيد آهسته ترحرف بزند يا مكث  كند يا حتى به آنچه قصد 

دارد بگويد، بينديشد.
5. با كودكتان آهسته صحبت  كنيد و به او زمان بدهيد با دقت به آنچه مى گوييد، 

گوش  بدهد. 
6. جمالت ناقص كودك را كامل  نكنيد، بلكه اين امكان را به او بدهيد تا جمالتش 

را تكميل  كند. 
7. در صورت امكان، كودكتان را در موقعيت تنش زا و پراسترس قرارندهيد. به 
عنوان مثال وقتى در يك محيط شلوغ هستيد، تندتند و رگبارى با او صحبت 
نكنيد يا مثال در جمع خانوادگى با توجه بيش از اندازه به كودكان ديگر، حسادت 

او را تحريك نكنيد.

چگونه مى توان تشخيص داد كودك دچار لكنت  زبان واقعى شده  است؟
قطعا براى بسيارى از والدين اين سوال پيش آمده كه وقتى كودكشان كلمات را در 
يك جمله تكرار مى كند، آيا واقعا به لكنت  زبان دچار شده  است؟ در پاسخ به ايشان 
بايد بگوييم در اغلب موارد اين موضوع ربطى به لكنت ندارد و فقط نوعى ترديد 
در كالم يا ترديد در استفاده از كلمات محسوب مى شود. برعكس ترديد كالمى و 
زبان گيرى هاى طبيعى  كودك، لكنت زبان يك عارضه گفتارى محسوب مى شود. كودك 
مبتال، ترديدهاى كالمى متعدد و چشمگيرى دارد، به نحوى  كه عمال نمى تواند به شكلى 
پيوسته صحبت كند. لكنت واقعى در كودكان عموما در سنين 2 تا 5 سالگى بروز مى كند 
اما  بعضا مواردى ديده شده كه كودك در سن 1/5 سالگى نخستين عالئم لكنت را 
بروز داده است. البته اين عارضه ممكن است در سنين مدرسه و حتى بلوغ نيز ديده  
شود. اگر لكنت  زبان بعد از 5 سالگى بروز كند، امكان اينكه براى هميشه روى فرد 

مبتال باقى بماند، بسيار زياد است. 

چند نكته درباره لكنت  زبان
1. به محض تشخيص لكنت  زبان كودكتان، جلسات 

گفتاردرمانى را آغاز كنيد.

2. اگر مشاهده كرديد كودكتان با نفهميدن برخى 

صداها و جمالت، گريه مى كند يا عصبانى مى شود يا 

حتى لج مى كند و عكس العمل هاى منفى نشان  مى دهد 

(از حرف زدن سرباز مى زند يا دستش را جلوى 

دهانش مى گيرد)، بى درنگ به پزشك يا گفتاردرمان 
مراجعه كنيد.

متخصص  نزد  سالگى،   3/5 از  بعد  را  كودك   .3
گفتاردرمانى ببريد.

مشخصات كودك دچار لكنت  زبان  
1. كودك قسمت هايى از كلمه را تكرارمى كند (مامامان). 
صداها را مى كشد (ببببببابا) يا روى يك صداى خاص 

قفل مى كند (خور-ر-ر-رشيد)
2. معموال هنگام صحبت كردن، كشيدگى و تيك هايى 

در ناحيه صورت او ديده مى شود.
3. كودك مدام پلك مى زند و اين حالت به خصوص 

حين حرف زدن شديدتر مى شود. 
4. حركات غيرارادى دستان و پاها، وقتى در اداى كلمات 

دچار مشكل مى شود.
5. كودك نفسش را حبس مى كند.

6. كلماتى كه در اداى آنها مشكل دارد به كار نمى گيرد.
7. حين اداى بعضى كلمات، دچار ترس و اضطراب 

مى شود.
 اگر چنين عالئمى در فرزندتان مشاهده  شد، بى درنگ 
مراجعه  كنيد،  گفتاردرمانى  متخصص  يا  پزشك  به 
به خصوص اگر سابقه ژنتيكى لكنت  زبان در خانواده 

وجود دارد.
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موز: اولين درختى كه بشر براى 
مصرف غذايى پرورش دارد، «موز» 
10است كه با مصرف 10است كه با مصرف 10 ميليون تن ميوه 
در سال، پرطرفدارترين محسوب 
كه  خوشمزه  ميوه  اين  مى شود. 
تمام فصول سال در دسترس  در 
و  فيبر  قندها،  غنى  منبع  است، 
ويتامين هاست و مصرف يك موز 
در روز تا حد زيادى انرژى مورد 
گرچه  مى كند.  تامين  را  بدن  نياز 
مصرف موز رسيده عموما كاربرد 
موز  دنيا،  مناطق  بعضى  در  دارد، 
كال پس از طبخ خورده مى شود. 
هند مهم ترين توليدكننده اين ميوه 
در دنياست و چين و فيليپين در 

جايگاه هاى بعدى قرار دارند. 

هندوانه: ميوه خوشمزه تابستانى 
كه خاستگاه آن، آفريقاست، امروزه 
در بيشتر مناطق گرم دنيا حتى اگر 
نباشد،  ميوه ها  ديگر  رشد  امكان 
پرورش مى يابد. «هندوانه» مقدار 
مواد  و  ويتامين ها  آب،  فراوانى 
معدنى به خصوص فسفر دارد اما 
كم كالرى است. چين با در اختيار 
بازار  درصد   70 از  بيش  داشتن 
جهانى، اولين توليدكننده هندوانه 
در دنياست و تركيه در جايگاه بعدى 
قرار دارد. همچنين ايران، قزاقستان، 
روسيه و كره جنوبى توليدكنندگان 
محسوب  آسيا  در  ميوه  اين  مهم 

مى شوند.

دنيا  پرطرفدار  ميوه  ديگر  سيب: 
«سيب» است كه امروزه بيش از 30
نوع مختلف آن كشت مى شود. سيب 
ميوه اى سرشار از آنتى اكسيدان ها و 
فيبرهاى غذايى است كه عالوه بر 
به  گوارش،  سيستم  بر  عالى  تاثير 
طرفداران  براى  پايين  كالرى  دليل 
مى شود.  توصيه  غذايى  رژيم هاى 
مهم ترين توليدكنندگان سيب را بايد 
چين، اياالت متحده، تركيه و لهستان 
ناميد كه بخش قابل توجهى از بازار 
جهانى را در اختيار دارند. مردم فرانسه 
عالقه بسيارى به سيب دارند و اين 
ميوه جايگاه نخست را در اين كشور 
دارد، به طورى كه هر خانواده به طور 
32 تا 32 تا 32 كيلوگرم سيب  18متوسط بين 18متوسط بين 18

در سال مصرف مى كند. 

آناناس:آناناس: ميوه استوايى كه تا سال هاى 
ميوه اى  عنوان  به  ميالدى   1980
مى شد،  شناخته  خاص  و  كمياب 
امروزه جايگاه خود را در فرهنگ 
غذايى بيشتر كشورها پيدا كرده است. 
گرچه «آناناس» طعم شيرينى دارد، 
انرژى زا نيست و به حفظ تناسب 
اندام كمك مى كند. حدود 20درصد 
مختص  استوايى  ميوه هاى  توليد 
آناناس است كه پس از موز دومين 
جايگاه را دارد و براساس آمار فائو، 
ميزان توليد اين ميوه طى 25 سال 
گذشته، 2 برابر شده است. تايلند و 
فيليپين مهم ترين توليدكنندگان آناناس 
هستند اما بازار صادرات اين محصول 
66با 66با 66 درصد در اختيار كاستاريكاست.

گريپ فروت: اين ميوه، منبع غنى 
ويتامين C است كه خاستگاه آن 
آسياى جنوب شرقى است و امروزه 
در اندونزى، مالزى و تايلند سطح 
كشت فراوانى دارد. طعم ترش آن 
باعث شده كمتر به عنوان ميوه اى 
آب  غالبا  و  مستقل مصرف شود 
گريپ فروت همراه مركبات ديگر 
خورده مى شود. اين ميوه در بسيارى 
از مناطق دنيا به دليل خواص درمانى 
مانند كاهش فشارخون كاربرد دارد. 

از  يكى  ميوه،  اين  انگور: 
كه  ميوه هاست  شيرين ترين 
معدنى،  مواد  و  فيبرها  بر  عالوه 
از  سرشار  ياقوتى  يا  سياه  انگور 
آنتى اكسيدان هاست. انگور پس از 
چيدن خيلى زود فاسد مى شود و 
از چند روز  نيز بيش  در يخچال 
ماندگارى ندارد. بهتر است پيش از 
مصرف انگور را حدود 30 دقيقه از 
يخچال بيرون گذاشت زيرا سرما 
طعم آن را تغيير مى دهد. اين ميوه 
كه تا قرن ها تنها به عنوان ميوه اى 
خودرو شناخته مى شد، بومى مناطق 
قفقاز، تركيه، ارمنستان و ايران است 
اما امروزه چين مهم ترين بازار انگور 

را در اختيار دارد. 

به شكل  ميوه، چه  اين  پرتقال: 
ميوه كامل و چه به شكل آبميوه 
گرچه  دارد.  زيادى  طرفداران 
شهرت  مهم ترين   C ويتامين 
فيبرها  باالى  مقدار  است،  پرتقال 
و مواد معدنى به خصوص پتاسيم 
فراموش  نبايد  را  آن  كلسيم  و 
پرتقال،  خاستگاه  نخستين  كرد. 
چين شناخته مى شود كه بعدها در 
سرزمين سومريان و مصر باستان 
كشت پيدا كرد. البته در حال حاضر، 
مهم ترين  متحده  اياالت  و  برزيل 
و  هستند  ميوه  اين  توليدكنندگان 
اسپانيا، ايتاليا و يونان در جايگاه هاى 
بعدى توليد و صادرات قرار دارند. 

بومى  «انبه»  درخت  انبه: 
جنگل هاى هندوستان، پاكستان و 
ميانمار است و هندوستان نيمى از 
بازار اين ميوه را در اختيار دارد. 
گوشته آن طعم شيرين خاصى دارد 
و برخالف تصور يكى از بهترين 
Cمنابع ويتامين Cمنابع ويتامين C است. در انتخاب 
اين ميوه كه وزن آن مى تواند به 2
كيلوگرم نيز برسد نبايد فقط به رنگ 
انبه هاى  گاهى  زيرا  كرد  اكتفا  آن 
سبزرنگ نيز كامال رسيده اند. بهترين 
روش انتخاب اين ميوه آن است كه 
فشرده شده و انواع نرم آن انتخاب 
ميوه  اين  از  انواع مختلفى  شوند. 
دارد  وجود  مختلف  رنگ هاى  به 
با شير و همچنين  آن  تركيب  كه 
به صورت ترشى پرطرفدار است.

است  تابستانى  ميوه  «آلو»،  آلو:آلو: 
كه بيش از 2 هزار نوع آن كشت 
مى شود. گرچه سرشار از ويتامين ها 
و مواد معدنى است، بهبود عملكرد 
آن  شهرت  مهم ترين  گوارشى 
اين  خاستگاه  مى شود.  محسوب 
ميوه به طور دقيق مشخص نيست، 
اما آثارى از آلو خشك در اهرام 
اروپا  مصر كشف شده است. در 
نيز روميان نخستين اقوامى بودند 
كه اين ميوه را به عنوان خوراكى 
دلچسب انتخاب كردند. هم اكنون 
فرانسه  و  شيلى  متحده،  اياالت 
در  آلو  توليدكنندگان  مهم ترين 

دنيا محسوب مى شوند.

نارنگى: «نارنگى» ميوه اى زمستانى 
است كه جدا شدن راحت پوسته 
آن كنار طعم شيرين خاص، براى 
بسيارى از افراد به خصوص كودكان 
دلچسب است. اندازه اين ميوه كه 
5اساسا بومى ايتالياست، حدود 5اساسا بومى ايتالياست، حدود 5 تا 
8 سانتى متر و داراى هسته است 
اما ديگر هم خانواده آن؛ كالمانتين، 
طعمى شيرين تر دارد و بدون هسته 

است. 

تا  گرچه  ستاره اى:  ميوه 
مدت هاى طوالنى «ميوه ستاره اى» 
تنها به عنوان تزئين بشقاب هاى غذا 
استفاده مى شد، طعم دلچسب كنار 
تامين ويتامين ها و انرژى، آن را 
به  ميوه اى خاص تبديل كرد. ميوه 
ستاره اى سبزرنگ است كه با رسش 
كامل، زرد مى شود و پس از برش 
زدن ساختارى كامال شبيه ستاره 
پيدا مى كند. سريالنكا، هندوستان 
و اندونزى خاستگاه ميوه ستاره اى 

محسوب مى شوند.

ليچى: ميوه اى كه به طور سنتى  در 
جشن سال نو چين مصرف مى شد، 
ويتامين هاى  شناخت  با  بعدها 
سرشار مصرف گسترده ترى پيدا 
از  «ليچى» ميوه اى بى نظير  كرد. 
لحاظ تامين انرژى به دليل وجود 
C ويتامين  و  كربوهيدرات ها 
پيش،  سال   4 از  گرچه  است. 
اين ميوه در چين كشت مى شد 
شهرت  چين»  «گيالس  به  و 
مهم ترين  تايلند  امروزه  دارد، 
صادركننده اين ميوه به كشورهاى 

اروپايى است. 

در  كه  ميوه اى  «پاپايا»،  پاپايا: 
مناطق گرم استوايى رشد مى كند، 
بومى مكزيك است اما مردم هند 
عالقه زيادى به اين ميوه دارند. 
اين ميوه طعمى شيرين دارد و 
كه  ويتامين هاست  از  سرشار 
روزانه  نيازهاى  تامين  براى 
عالى خواهد بود. پاپايا ميوه اى 
حساس و فسادپذير است. از اين 
رو، زمان انتخاب توصيه مى شود 
انواع سبز ميوه را بخريد تا در 

دماى محيط رسيده شود.

«پشن فروت»  پشن فروت: 
ساختارى شبيه تخم مرغ دارد، به 
طورى كه قسمت خوراكى آن با 
قاشق از درون پوسته خورده مى شود. 
اين ميوه كه به دليل مقدار فراوان 
ويتامين C، كاروتن، مواد معدنى 
و فيبرها شهرت دارد، بومى برزيل 
16است و اواخر قرن 16است و اواخر قرن 16 ميالدى كشف 
شد. هنديان نيز اين ميوه را براى 
مصرف خوراكى و درمانى كشت 
مى كردند و به تدريج اين ميوه به 
آمريكاى مركزى و ديگر كشورهاى 

آسيا و آفريقا رسيد. 

كرنبرى: «كرنبرى» ميوه اى جنگلى 
و شبيه بلوبرى است كه گونه هاى 
جنوبى  آمريكاى  در  كشت شده 
دنيا  به  مهم ترين حجم صادرات 
را دارد. اين ميوه طعم دهنده بسيار 
عالى براى گوشت و مرغ است اما 
آبميوه آن مهم ترين شيوه مصرف 
آن است. وجود آنتى اكسيدان هاى 
فراوان بارزترين خاصيت كرنبرى 
است كه امروزه به شكل مكمل هاى 
غذايى به فروش مى رسد و گنجاندن 
با  مقابله  به  روزانه  رژيم  در  آن 
عفونت هاى ادرارى كمك مى كند.

بلوبرى: «بلوبرى» ميوه اى بومى 
آمريكاى شمالى است و به دليل 
آنتى اكسيدان ها،  سرشار  مقدار 
آهن، منگنز و ويتامين هاى C و 
K جزو ارزشمندترين ميوه هاست 
كه حتى پس از انجماد نيز خواص 
آن حفظ مى شود. مصرف بلوبرى 
و  كلسترول  كاهش  به  همچنين 
تنظيم فشارخون كمك مى كند و 
بروز اختالالت شناختى ناشى از 
سالمندى را به تعويق مى اندازد. آب 
بلوبرى يكى از بهترين نوشيدنى ها 
در مناطقى است كه دسترسى به آن 
امكان ندارد و بسيارى از خواص 

ميوه را خواهد داشت.

مانگوستين: «مانگوستين» ميوه اى 
با طعمى شبيه آناناس و هلو است 
كه پس از جدا كردن پوسته ضخيم 
خاستگاه  است.  قابل خوردن  آن 
مهم ترين  اما  است  اندونزى  آن 
توليدكنندگان جهانى، هندوستان و 
سپس چين و تايلند هستند. بوميان 
از پوسته مانگوستين به عنوان دمنوش 
يا لوسيون پوست استفاده مى كردند. 
مقابله  و  فراوان  آنتى اكسيدان هاى 
خواص  مهم ترين  بدن  كم  آبى  با 
براى  ميوه  اين  است.  مانگوستين 
مفيد   بسيار  سالمندان  و  كودكان 
است. به خاطر اداى احترام به ملكه 
ويكتوريا كه قول داده بود هر فردى 
كه مانگوستين را براى او بياورد، لقب 
شواليه به او اعطا شود، اين ميوه به 

كشورها  از  بسيارى  در  گرچه 
سنگين  تعرفه  ژاپن،  به خصوص 
واردات و كمبود برداشت محصول 
قيمت هاى  با  ميوه ها  شده  باعث 
سرسام آورى به فروش برسد، به 
انواع خاص  از  طور كلى بعضى 
ميوه ها در همه جاى دنيا، قيمتى 
بسيار گران و باورنكردنى دارند. 
جالب تر اينكه به رغم قيمت باالى 
اين  ژاپن،  در  معمولى  ميوه هاى 
كشور ركورددار پرورش ميوه هاى 
عجيب در دنيا نيز محسوب مى شود.

طالبى يوبارى: سال گذشته، دو 
طالبى از گونه يوبارى با قيمتى بيش 
25از 25از 25 هزار يورو در هوكايدو ژاپن 
طى مزايده اى به فروش رسيد! اين 
نوع طالبى كه فقط در اين سرزمين 
رشد مى كند، طعمى بسيار شيرين دارد 
و پوسته يكنواخت آن شبيه مرمرهاى 
شكسته است. اگر قصد مزه كردن 
اين ميوه را داريد، مى توانيد هر برش 

را با قيمت 30 يورو بخريد.

اين نوع سيب : اين نوع سيب : : اين نوع سيب  SekaiIchi سيبSekaiIchi سيبSekaiIchi
2كه وزن آن به 2كه وزن آن به 2 كيلوگرم هم مى رسد، 
بزرگ ترين و البته گران ترين سيب در 
40دنياست. اين محصول كه بيش از 40دنياست. اين محصول كه بيش از 40
سال است منحصرا در ژاپن پرورش 
پيدا مى كند، يكى از ميوه هاى خاص 
محسوب مى شود و ژاپنى ها فقط آن 
را در مراسم ويژه استفاده مى كنند. 
البته براى هر برش بايد هزينه 20

يورويى بپردازند.

ِدكوپون:ِدكوپون: اين گونه تركيبى نارنگى و 
1970ديگر مركبات، از سال 1970ديگر مركبات، از سال 1970 ميالدى 
6در ژاپن كشت مى شود و هر 6در ژاپن كشت مى شود و هر 6 عدد آن 
قيمتى معادل 70 يورو دارد. دكوپون 
از پرتقال بزرگ تر اما از گريپ فروت 
كوچك تر است، به راحتى پوست 
گرفته مى شود و هسته ندارد و به 
نظر افرادى كه اين ميوه را خورده اند، 
طعمى شيرين تر از ديگر مركبات دارد.

30 از  بيش  مكعبى:  هندوانه 
با  ژاپنى  كشاورز  يك  پيش،  سال 
در  مخصوصى  قالب هاى  ابداع 
بوته هاى هندوانه، انواع مكعبى شكل 
اين ميوه را روانه بازار كرد. گرچه 
هدف او امكان نگهدارى بهتر تكه هاى 
هندوانه در يخچال بود، هرگز تصور 
نمى كرد روزى اين ميوه به عنوان 
يك هديه ارزشمند با قيمتى حدود 
100 يورو به فروش برسد. ژاپنى ها 
شكل تزئين شده اين هندوانه و ديگر 
ميوه هاى خاص را براى مناسبت هاى 
دوست داشتنى خود هديه مى دهند. 

انگور ياقوتى رومى: گران ترين 
خوشه انگور دنيا با قيمتى بالغ بر 
10 هزار يورو در ژاپن به فروش 
مى رسد. اين دانه هاى انگور كه به  
اندازه يك توپ پينگ پنگ هستند 
، 14 سال زمان براى پرورش نياز 
دارند و طعم بسيار شيرينى خواهند 
داشت. البته تنها ژاپنى ها نيستند كه 
دست به چنين ابداعاتى مى زنند. 
به تازگى چين و ويتنام نيز در اين 

زمينه پيشرفت كرده اند.

باغ گمشده هليگان: باغ گمشده هليگان:آناناس  آناناس 
گرچه آناناس ميوه گرمسيرى است، 
گونه اى از اين ميوه در باغ اختصاصى 
«هليگان» در انگلستان پرورش داده 
محصول  چنين  پرورش  مى شود. 
سرد  هواى  و  آب  در  گرمسيرى 
انگلستان مهم ترين دليل گرانى ميوه 
است. هر عدد از آناناس هاى اين باغ، 
12قيمتى بالغ بر 12قيمتى بالغ بر 12 هزار يورو دارد و قطعا 
خاندان سلطنتى  تنها مصرف كنندگان 

آن هستند.

جالب است بدانيد گران ترين و پرطرفدارترين انار دنيا، «انار دانه سياه ملس ساوه» است كه ژاپنى ها 
طرفداران پروپاقرص آن هستند. آنها به طالب بودن گران ترين ميوه هاى دنيا شهرت دارند و آنقدر 
اين انار را دوست دارند كه به راحتى حاضرند براى هر كيلوگرم از اين ميوه، 1000 دالر بپردازند. 
آنها معتقدند انار ميوه بسيار ارزشمندى است و به درمان بيمارى هاى كبد و مسموميت هاى خونى 
كمك مى كند و بهترين درمان براى رفع خستگى جسمى و عصبى و همچنين بهبود بيمارى هاى 

گوارشى است.
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نگاهى به پرمصرف ترين، خاص ترين و گران ترين ميوه ها

سفرى به دنياى ميوه ها
 ترجمه: 

مريم سادات 
كاظمى

مردم ايتاليا جزو پرطرفدارترين مردم دنيا در مصرف ميوه ها و 
سبزيجات هستند، به طورى كه 60 تا 70 درصد آنها اين عادت سالم 
را در برنامه روزانه خود دارند. برخالف آنها ساكنان هلند و آلمان 
تمايل كمترى به اين عادت دارند و كمتر از نيمى از جمعيت، طى 
روز ميوه و سبزى مى خورند. مردم بريتانيا نيز ركورددار بدترين و گرانقيمت ترين 
ميوه ها و سبزيجات به خصوص ميوه هايى مانند گالبى، گيالس و سيب در اروپا 
شده اند، به طورى كه هر كيلوگرم گيالس در انگليس حدود 9 پوند قيمت دارد. 
البته ركورددار گرانقيمت ترين ميوه در بريتانيا زغال اخته است كه به دليل شهرت 
در ارزش باالى غذايى اش براى حفظ سالمت بدن هر 150 گرم آن نزديك به 3 
پوند فروخته مى شود. اين در حالى است كه دولت هاى فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و آلمان 

باكيفيت ترين و تقريبا ارزان ترين ميوه ها را براى مردمان خود فراهم كرده اند.
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پرطرفدارترين انار دنيا

زمينه پيشرفت كرده اند.

نارنگى: «نارنگى» ميوه اى زمستانى 

شواليه به او اعطا شود، اين ميوه به 
«ميوه خدايان» يا «پادشاه ميوه ها» 

لقب گرفت.
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زيبايى       وتغذيه

نشانگان موى شانه ناپذير چيست؟ 

موهايى كه 
شانه نمى شوند

نشانگان موى شانه ناپذير (UHS) يا شانه نشونده، نوعى اختالل 
نادر مربوط به ساقه موهاى قرارگرفته در پوست سر است. اين 
نشانگان معموال با موهاى كاهى رنگ يا نقره اى -بلوند مشخص 
مى شود كه روى پوست سر نظم نمى گيرند و نمى توان با شانه 
كردن، آنها را مرتب يا صاف كرد...  صفحه(31)

 دكتر نسرين اميدوار
متخصص تغذيه، استاد 

انستيتو تحقيقات تغذيه 
ايران و دانشگاه علوم پزشكى 

شهيد بهشتى

نقش معلمان در تغذيه 
سالم دانش آموزان 

 
اين روزها كه در آستانه بزرگداشت 
مقام معلم هستيم، شايد در مباحث 
مختلف به ابعاد گوناگون زندگى معلمى 
پرداخته شود اما كمتر كسى به تغذيه 
معلمان به عنوان گروهى تاثيرگذار در 
جامعه توجه داشته باشد. از دو جنبه 
تغذيه  موضوع  به  مى توان  مختلف 
معلمان پرداخت. اول اينكه خود معلم 
چطور بايد برنامه غذايى سالمى داشته 
باشد و دوم اينكه يك معلم چگونه 
مى تواند به عنوان  الگوى سالم از نظر 
اصالح شيوه زندگى و خورد و خوراك 
مناسب براى دانش آموزان مطرح باشد. 
مهم ترين  از  يكى  بدانيد  است  بهتر 
الگوى  به عنوان  جامعه  گروه هاى 
بر  تاثيرگذار  تغذيه اى  و  رفتارى 
جامعه،  در  نوجوانان  و  كودكان 
معلمان و مربيان فعال در مهدكودك ها 
و مدرسه ها هستند. شايد كودكان در 
سنين پايين تر پيش دبستانى يا دبستان، 
الگوبردارى هاى ساده اى از معلمان يا 
هرچه  اما  باشند  داشته  خود  مربيان 
سن كودكان به نوجوانى مى رسد، اگر 
معلمان بتوانند ارتباط موفقى با آنها 
برقرار كنند، الگوگيرى نوجوانان از 
معلم نيز قوى تر خواهد شد و حتى 
در مواردى ديده شده كه الگوبردارى 
نوجوانان از معلم ها جاى الگوبردارى 
آنها از والدين را هم گرفته است. با 
توجه به همين موضوع، بسيار مهم 
و  دانش  سطح  معلم  يك  كه  است 
تغذيه  نقش  درباره  را  خود  آگاهى 
در سالمت جسم و روان باال ببرد تا 
بتواند اين آگاهى را با دانش آموزان 

خود در ميان بگذارد. 
ادامه در صفحه 26  
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پرسشى از دكتر محمدرضا مهاجر تهرانى فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم

آيا تغذيه و چاقى با بلوغ زودرس رابطه دارند؟ 

: آقاى دكتر! لطفا ابتدا تعريفى از بلوغ زودرس 
داشته باشيد.  

 بلوغ زودرس؛ يعنى اينكه ما اولين عالئم مربوط به بلوغ 
را در دخترها قبل از سن 7 يا 8 سالگى و در پسرها قبل 
از رسيدن به 9 سالگى مشاهده كنيم. در اين صورت به 
بروز بلوغ زودرس در اين كودكان شك خواهيم كرد. 

: كمى در مورد عالئم اوليه بلوغ زودرس در 
دخترها و پسرها توضيح مى دهيد؟ 

شروع بلوغ در دخترها با جوانه زدن پستان ها، جهش 
ناگهانى يا رشد قدى خارج از حد انتظار، رشد موهاى 
است.  همراه  تناسلى  ناحيه  و  زيربغل  ناحيه  در  زائد 
درنهايت با بروز اولين دوره عادت  ماهانه، دوران بلوغ 
براى دخترخانم ها كامل مى شود. زمانى كه دخترخانمى 
ابتداى بازه زمانى بلوغ زودرس قرار مى گيرد، رشد قدى 
ناگهانى در او اتفاق مى افتد و ممكن است در اين دوره 
از نظر قدى يا سايزى بسيار بلندتر يا فراتر از همساالن 
خود باشد اما متاسفانه با شروع دوران عادت  ماهانه تقريبا 
شانس كمى براى افزايش قد وجود دارد زيرا صفحات 
رشد سريع بسته مى شوند اما عالئم بلوغ زودرس در 
پسرها با بم يا دورگه شدن صداى آنها، رشد موهاى زائد 
در ناحيه زيربغل و تناسلى، رشد بيضه ها، ضخيم شدن 
موهاى صورت و جهش ناگهانى رشد قدى همراه است. 
: اگر والدين متوجه عالئم بلوغ زودرس در 

فرزندان خود شوند، بايد چه اقداماتى انجام دهند؟ 
اگر شما به عنوان والدين اولين عالئم بلوغ زودرس كه 
به آنها اشاره كرديم را در فرزندان خود مشاهده كرديد، 
بايد بالفاصله به متخصص غدد مراجعه كنيد تا او با 
انجام آزمايش هاى مختلف متوجه شود آيا اين عالئم 
جزو عالئم بلوغ زودرس هستند يا نه. اگر متخصصى 
متوجه شود  عالئم بلوغ زودرس در فرزند شما ظاهر 
شده، درمان هاى متناسب با شرايط فرزندتان را شروع 
مي كند تا مرحله نهايى بلوغ او را به تعويق بيندازد. در 
براى  بسته شدن صفحات رشد  احتمال  اين صورت، 
پيشگيرى از كوتاه قد ماندن كودكانى كه در معرض بلوغ 

زودرس هستند، كاهش پيدا مى كند. 
: آيا كوتاهى قد، تنها عارضه بلوغ زودرس 

است؟ 
نه، بلوغ زودرس عالوه بر اينكه مى تواند باعث كوتاه ماندن 
قد كودك در دوران بزرگسالى شود، عوارض روانى مختلفى 
هم براى كودك دارد، مثال دختربچه هايى كه بسيار زودتر 
از همساالن خود با رشد پستان ها و عادت  ماهانه مواجه 
مى شوند، از نظر روانى توانايى پذيرش اين مساله در سن 
پايين را ندارند و ممكن است دچار چالش هاى فراوانى 
شوند. از طرف ديگر، زمانى كه بلوغ زودرس اتفاق مى افتد، 
ممكن است جهش رشدى نسبتا چشمگير در قد كودك ايجاد 
شود و او از همساالن خود بسيار بلندتر شود. گاهى همين 

مساله مى تواند از نظر روانى به 
سالمت روان كودك شما آسيب 
برساند. ضمن اينكه اگر عادت  
ماهانه در اثر بلوغ زودرس براى 

از زمان  دختربچه ها زودتر 
طبيعى اتفاق بيفتد، بازه 

زمانى دختران براى 
كمتر  بارورى 
سن  و  مى شود 
رسيدن به يائسگى 
پايين تر  آنها  در 

برخى  مى آيد. 
داده اند  نشان  مطالعات 

نشانگان  به  ابتال  احتمال 
در  هم  پلى كيستيك  تخمدان 

زودرس  بلوغ  دچار  كه  دخترهايى 
مى شوند، وجود دارد. 

بلوغ  به  ابتال  عوامل  مهم ترين   :
زودرس كدامند؟ 

بلوغ زودرس گاهى به دليل ابتال به برخى بيمارى هاى هورمونى 
مانند كم كارى تيروئيد اتفاق مى افتد. كم كارى تيروئيد مى تواند 
كودك را هم به سمت بلوغ زودرس و هم به سمت بلوغ 
ديررس سوق دهد. از طرف ديگر، ممكن است فعال شدن غدد 

هيپوفيز و هيپوتاالموس هم كودكان را به سمت 
بلوغ زودرس بكشاند. برخى تحقيقات نشان 
داده اند گاهى وارد شدن ضربه به سر 
يا  جراحى  عمل هاى  كودك، 
وجود تومورهايى در ناحيه 
هيپوفيز و هيپوتاالموس 
هم مى تواند منجر به 
بروز بلوغ زودرس 
تمام  كنار  شود. 
اين  عوامل، برخى 
ناشناخته  علل 
بلوغ  مى توانند  هم 
زودرس را به دنبال داشته 
باشند. ضمن اينكه مشاهده 
شده در دهه هاى اخير، سن بلوغ 
دخترخانم ها در مناطق گرمسيرى نسبت 
به مناطق سردسيرى پايين تر آمده است. با 
تمام اين موارد، نبايد از اين نكته غافل شويم كه 
ژنتيك نقش بسيار پررنگى در ابتال به بلوغ زودرس، 

ديررس يا بلوغ طبيعى بازى مى كند. 
:  ميان عواملى كه براى بلوغ زودرس به آنها 
اشاره كرديد، نكته اى درباره عوامل تغذيه اى نگفتيد. آيا 
نقش ثابت شده اى در رابطه با تغذيه و بلوغ زودرس 

وجود ندارد؟ 
 هنوز هيچ مرجع علمى معتبرى نتوانسته ثابت كند مصرف 
غذاى خاصى به طور مستقيم باعث  بلوغ زودرس مى شود 
يا مصرف غذاى خاص ديگرى مى تواند از  بلوغ زودرس 
پيشگيرى كند اما تمامى مراجع علمى به اتفاق بر اين باورند 
افزايش وزن مى تواند سن بلوغ را در كودكان كاهش 
دهد. با اين حساب، معموال كودكانى كه دچار درجاتى 
از چاقى يا اضافه وزن هستند، بيشتر از ساير كودكان در 
معرض بلوغ زودرس قرار دارند. براساس همين باور 
علمى متاسفانه در دهه هاى اخير و به دليل ماشينى شدن 
زندگى، بسيارى از والدين الگوهاى غذايى مناسبى را در 
اختيار كودكان خود قرار نداده و ذائقه كودكان را از همان 
ابتداى خردسالى به سمت مصرف خوراكى هاى چرب، 
شور و شيرين سوق داده اند. به اين ترتيب، انواع شيرينى ها، 
كيك ها، كلوچه ها، بيسكويت ها، اسنك هاى شور و چرب 
صنعتى، انواع فست فودها، سس هاى پرچرب و نوشابه هاى 
گازدار جزء جدانشدنى زندگى غذايى بسيارى از كودكان 
مواد  از  گروه  اين  مصرف  به  تمايل  شده اند.  امروزى 
غذايى كنار كم تحركى كودكان امروزى، احتمال افزايش 
وزن و بلوغ زودرس را در بسيارى از آنها افزايش داده 
است. اين مساله تنها مى تواند با تدبير والدين حل شود. 

: مثال چه تدبيرى؟ 
والدين بايد تا جايى كه مى توانند قبل از رسيدن به سن 
بلوغ و حتى بعد از آن، ذائقه فرزندان خود را به خوردن 
غذاهاى سرخ كرده، چرب، شور يا شيرين عادت ندهند. 
به جاى انواع سس هاى پرچرب، ميوه ها، سبزى ها و صيفى ها 
را در رژيم روزانه فرزندان خود بگنجانند و آب ساده را 
جايگزين نوشابه هاى گازدار كنند. پيشگيرى از ابتال به 
چاقى، يكى از عوامل مهم و تاثيرگذار در جلوگيرى از 

بروز بلوغ زودرس در كودكان است. 
: به عنوان آخرين سوال اينكه تشخيص بلوغ 

زودرس چگونه است؟ 
همان طور كه گفته شد، در صورتى كه والدين با اولين 
نشانه هاى بلوغ زودرس مواجه شدند، بايد به متخصص 
غدد مراجعه كنند. تشخيص بلوغ زودرس با معاينات 
كلينيكى و آزمايش هاى هورمونى همراه است تا ما بتوانيم 
براى درمان اين مشكل، علت بروز آن را شناسايى كنيم. 
مى توان  زودرس،  بلوغ  بروز  دليل  شدن  مشخص  با 
درمان هاى مناسب با آن دليل را شروع كرد. از طرف 
ديگر، گاهى براى تشخيص بلوغ زودرس، اندازه گيرى 
سن استخوانى با تصويربردارى يا گرافى از مچ دست 
كودك الزم است. زمانى كه كودك شما در آستانه بلوغ 
سن  از  پيشرفته تر  او  استخوانى  سن  باشد،  زودرس 
تقويمى اش خواهد بود. با اين حساب، ما تا ندانيم كودك 
بيمارى هاى هورمونى، شرايط  ژنتيكى،  عوامل  به دليل 
جغرافيايى يا چاقى در معرض بلوغ زودرس قرار گرفته 
يا نه، نمى توانيم درمان مشخص و مناسبى را به صورت 

عمومى و براى همه كودكان در نظر بگيريم.

يكى از نگرانى هايى 
كه اين روزها برخى 
والدين با آن مواجه 
آمدن  پايين  هستند، 
سن بلوغ در فرزندان، خصوصا دختران 
است. برخى متخصصان، عوامل ژنتيكى 
و بيمارى هاى مختلف را كنار شرايط 
به عنوان  زندگى،  محل  جغرافيايى 
عوامل بلوغ زودرس مطرح مى كنند. 
از  گروهى  كه  است  درحالى  اين 
فرضيه ها بر اين باورند تغيير الگوى 
غذايى و شيوه زندگى در دهه هاى اخير، 
در بلوغ زودرس بى تاثير نبوده  است. 
براى اينكه بيشتر با پديده بلوغ زودرس 
و تاثير عوامل مختلف از جمله عوامل 
تغذيه اى در ابتال يا پيشگيرى از آن آشنا 
شويم، گفت وگويى با دكتر محمدرضا 
غدد  فوق تخصص  تهرانى،  مهاجر 
عضو  و  متابوليسم  و  درون ريز 
علوم پزشكى  دانشگاه  هيات علمى 

تهران، انجام داده ايم.

 راضيه فيضى 

والدين بايد 
تا جايى كه مى توانند، 

قبل از رسيدن به سن بلوغ 
و حتى بعد از آن، ذائقه فرزندان خود 

را به خوردن غذاهاى سرخ كرده، چرب، شور يا 
شيرين عادت ندهند. به جاى انواع سس هاى پرچرب، 

ميوه ها، سبزى ها و صيفى ها را در رژيم روزانه 
فرزندان خود بگنجانند و آب ساده را 
جايگزين نوشابه هاى گازدار كنند

نقش معلمان در تغذيه سالم دانش آموزان 
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معلمان و مربيان عزيز ما مى توانند عالوه بر مطالعات 
فردى در اين زمينه، از سيستم آموزشى بخواهند تا 
در كالس هاى بازآموزى درباره تغذيه سالم به آنها 
آموزش داده شود. در اين صورت، معلم ها مى توانند 
براى اصالح الگوى تغذيه و شيوه زندگى سالم 
دانش آموزان، ساعت هايى از كالس درس را به 
آموزش تغذيه سالم و نقش آن در بهبود سالمت 

جسمانى و روانى اختصاص دهند. 
 نكته بسيار مهمى كه معلم هاى عزيز بايد در نظر 
بگيرند، اين است كه فقط به عنوان الگوى گفتارى 
در زمينه تغذيه سالم براى دانش آموزان عمل نكنند 
و الگوى رفتارى در اين زمينه را هم در نظر بگيرند. 
به عنوان مثال، اگر شما از مزاياى مصرف ميوه ها يا 
غذاهاى سالم براى دانش آموزان خود صحبت كنيد و 
درباره مضرات مصرف غذاهاى آماده يا انواع كيك ها 
و كلوچه هاى صنعتى براى آنها بگوييد و دانش آموز 
شما زنگ تفريح متوجه شود خودتان درحال خوردن 
كيك و شيرينى هستيد، به طور حتم نه تنها تاثير مثبتى 
از آموزش هاى تغذيه اى شما نمى گيرد، بلكه ديگر 
چندان حسابى هم روى حرف هاى شما باز نمى كند. 
نكته ديگرى كه ما نبايد به عنوان معلم يا مدير 
مدرسه از آن غافل شويم، مديريت محيط غذايى 
دانش آموزان يا همان بوفه مدارس است. از آنجايى 
كه بسيارى از دانش آموزان در طول ساعت هاى 
حضور در مدرسه، خريدهايى از بوفه مدارس 
دارند، نظارت بر تهيه و توزيع مواد غذايى متنوع 
و سالم در بوفه مدارس از اهميت بسيار بااليى 
برخوردار است. گاهى توصيه مى شود خود معلم ها 
در زنگ تفريح همراه بچه ها به خوردن خوراكى 
با  آن  فوايد مصرف  مورد  در  و  بپردازند  سالم 
يكديگر صحبت كنند. به اين ترتيب، هم رابطه 
صميمى ترى بين معلم و دانش آموز ايجاد مى شود 

و هم تنوع غذايى كنار سالمت غذايى به عنوان 
الگويى از طرف معلم به دانش آموزان خود القا 

خواهد شد.
اگر مى خواهيد بدانيد چطور مى توان به عنوان يك 
معلم، موثرتر بود، بايد همواره اين 7 توصيه را به 

خاطر داشته باشيد: 
1.از دانش آموزان خود بخواهيد 2 روز در هفته، يك 
ميوه يا صيفى مشخص مانند سيب، موز، هويج، خيار 
يا حتى گوجه فرنگى همراه خود به مدرسه بياورند. 
سپس 5 دقيقه از وقت كالس را براى خوردن اين 
ميوه يا صيفى به عنوان ميان وعده اختصاص بدهيد. 
به اين ترتيب، الگوى خوردن ميوه ها و سبزى ها را 

كم كم در ذهن دانش آموزان خود نهادينه مى كنيد. 
شما مى توانيد 2 روز در هفته را هم به خوردن 
دسته جمعى يك نوع لبنيات مانند يك ظرف كوچك 
ماست يا شير پاكتى كوچك همراه دانش آموزان خود 

در كالس اختصاص دهيد. 
2.اگر مى خواهيد الگوى تغذيه اى مناسبى براى 
دانش آموزان خود باشيد، سعى كنيد از آنها بپرسيد  
چه نوع ميوه، سبزى، مغز يا غذاى خاصى را دوست 
ندارند. سپس حدود 30 دقيقه از جلسه كالس آينده 
را به اين موضوع اختصاص دهيد كه ساير بچه هاى 
كالس درباره خواص آن خوراكى خاصى كه برخى 
دانش آموزان آنها را دوست ندارند، صحبت كنند. 

درنهايت، از دانش آموزتان بخواهيد سعى كند كم كم 
آن ماده غذايى را به رژيم روزانه اش برگرداند و جايزه 

كوچكى براى تالش او در نظر بگيريد. 
3.نياز بدن افراد مختلف به نوشيدن آب متفاوت 
است. هميشه به دانش آموزان خود اين اطمينان را 
بدهيد كه هر زمانى كه دوست داشته باشند، مى توانند 
در كالس آب بنوشند، بدون اينكه استرسى بابت 
اجازه گرفتن براى خروج از كالس به منظور رفتن 

به دستشويى داشته باشند. 
4.خودتان به عنوان يك معلم هميشه بايد در شرايط 
مطلوبى از سالمت جسمانى قرار داشته باشيد بنابراين 
به شما توصيه مى كنيم به هيچ عنوان وعده غذايى 

صبحانه تان را حذف نكنيد و در مورد اين وعده 
مهم به دانش آموزانتان آموزش بدهيد. آموزش شما 
بايد به اين ترتيب باشد كه به دانش آموزان بگوييد، 
مصرف صبحانه مخصوصا اگر حاوى تركيباتى مانند 
مقدارى ميوه، لبنيات، مغزها و كمى نان سبوس دار 
باشد، مى تواند تمركز و قدرت يادگيرى آنها را براى 

درس ها باالتر ببرد. 
5.سعى كنيد حداقل 2 روز در هفته از دانش آموزان 
خود بخواهيد براى يكى از ميان وعده هاى زنگ تفريح، 
يك لقمه نان و پنير همراه خود به مدرسه بياورند و 
شما هم هنگام زنگ تفريح در كالس بمانيد و كنار 
بچه ها نان و پنير ميل كنيد. به اين ترتيب، مى توانيد 
كم كم الگوى خوردن ميان وعده هاى سالم به جاى 
انواع اسنك هاى چرب، شور و شيرين را در آنها 

نهادينه كنيد. 
6.متاسفانه اين روزها نوشيدن انواع نوشابه هاى 
گازدار محبوبيت فراوانى ميان كودكان پيدا كرده 
است. حتما سعى كنيد به عنوان يك معلم هميشه 
يك بطرى آب در كالس يا مدرسه نزديك خود 
داشته باشيد و به كودكان درباره عوارض مصرف 
نوشيدنى هاى شيرين و گازدار توضيح بدهيد. به آنها 
بگوييد چاقى، ديابت و پوكى استخوان از مهم ترين 
عوارض استمرار در مصرف نوشيدنى هاى شيرين و 
گازدار است و آنها مى توانند به راحتى آب ساده را 

جايگزين انواع نوشابه هاى گازدار كنند. 
7.كودكان يا نوجوانان هنگام منع شدن از كارى، 
نسبت به آن حريص تر مى شوند. هيچ گاه به دانش آموز 
خود نگوييد مصرف ماده غذايى خاصى را كامال 
از رژيم غذايى اش كنار بگذارد، بلكه ابتدا درباره 
جايگزين هاى غذايى با او صحبت كنيد و سپس 
بگوييد مصرف ماده غذايى مضر را به صورت تدريجى 
در رژيم روزانه اش كاهش دهد تا بتواند مصرف آن 

را كم كم به يك بار در ماه برساند. 



انواع لوبيا كه خوشبختانه در كشور ما هم به وفور يافت 
مى شوند، جزو بهترين منابع غذايى گياهى سرشار از 
تركيبات مغذى مختلف محسوب مى شوند. اگر جزو 
آن گروه از افرادى هستيد كه به مصرف انواع لوبيا 
به دليل نفخ كردن ناشى از آن عالقه چندانى نداريد، 
به شما پيشنهاد مى كنيم در مرحله اول، نحوه طبخ 
لوبياها را تغيير دهيد و در مرحله بعدى با آگاهى 
مختلف  گروه هاى  براى  لوبيا  فراوان  خواص  از 
سنى و جنسى، اين ماده غذايى بسيار ارزشمند را 
حتما در برنامه غذايى هفتگى خانواده بگنجانيد. 
براى كاهش نفخ لوبيا، كافى است آن را از حدود 
24 تا 48 ساعت قبل از پخت با آب جوش خيس 
كرده و تا زمان پخت، حداقل 3 تا 4 مرتبه آب 

آن را عوض كنيد. 
به گونه اى  لوبيا  در  تركيبات موجود  خوشبختانه 
بروند.  بين  از  اين روش خيساندن  با  كه  نيستند 
به عالوه، شما مى توانيد همزمان با پخت لوبيا، از 
مقدارى زيره يا زنجبيل هم براى كاهش نفخ ناشى 
را  آن  آب  پخت،  از  پس  و  بگيريد  آن كمك  از 
كامال دور بريزيد و تنها از لوبياها در غذا، ساالد 
و... استفاده كنيد. از مهم ترين خواص انواع لوبيا 

مى توانيم به اين موارد اشاره كنيم: 

1. منبع مناسب پروتئين: پروتئين، يكى از مهم ترين 
تركيبات مغذى است كه نقشى كليدى در عملكرد 
ارگان هاى مختلف بدن بازى مى كند. اگر جزو آن 
گروه از افرادى هستيد كه عالقه چندانى به پروتئين هاى 
حيوانى نداريد يا ترجيح مى دهيد تعادلى بين مصرف 
پروتئين حيوانى و گياهى در رژيم روزانه غذايى داشته 
باشيد، مصرف حداقل 2 تا 3 مرتبه لوبيا در هفته را 
به شما پيشنهاد مى كنيم. خوشبختانه انواع لوبيا، به رغم 
رساندن پروتئين گياهى مرغوب به بدن، كالرى بسيار 
پايينى دارند و فاقد كلسترول هستند. از اين رو، مى توانند 
گزينه مطلوبى براى بيماران قلبى، افراد مبتال به كلسترول 

خون باال و سالمندان باشند. 
2. منبع مناسب فوالت: انواع لوبيا، حجم فراوانى از 
فوالت را در خود جاداده اند. مصرف غذاهاى حاوى 
فوالت در دوران باردارى به پيشگيرى از مبتال شدن جنين 
به نقص لوله عصبى كمك مى كند. از مهم ترين عوارض 
كمبود فوالت در بدن مى توان به ضعف، خستگى مداوم، 
كاهش اشتها و افزايش تنش پذيرى عصبى در طول روز 
اشاره كرد. با اين حساب، اگر مى خواهيد براى دريافت 
فوالت كافى كمترين ميزان كالرى را دريافت كنيد، به 
شما توصيه مى كنيم خوردن انواع لوبيا، مخصوصا در 

دوران باردارى و سالمندى را فراموش نكنيد. 

3. دوستدار قلب: تحقيقات فراوانى در سطح جهان 
ثابت كرده اند افرادى كه به مصرف منظم انواع لوبيا در 
رژيم غذايى عادت دارند، كمتر به بيمارى هاى قلبى، 
حمله هاى قلبى، سكته هاى قلبى و گرفتگى عروق مبتال 
مى شوند. بد نيست بدانيد لوبياها به دليل فيبر غذايى 
فراوانى كه در خود جا داده اند، مى توانند به كاهش 
كلسترول خون كمك كنند و احتمال بيمارى هاى قلبى را 
كاهش دهند. به همين دليل هم گنجاندن لوبيا به صورت 
منظم در برنامه غذايى از حدود 40 سالگى به بعد 
مى تواند براى پيشگيرى از افزايش كلسترول خون و 
بيمارى هاى قلبى موثر باشد. البته به خاطر داشته باشيد 
انواع حبوبات، همواره بايد از دوران كودكى در رژيم 

غذايى جايگاه خاص خود را داشته باشند. 
4. كاهش ابتال به سرطان روده: انواع لوبيا، مقادير 
فراوانى از تركيبات آنتى اكسيدانى و ضدالتهابى را در 
خود جا داده اند كه اين تركيبات مى توانند به خودى خود 
احتمال ابتال به انواع سرطان را كاهش دهند. از طرف 
ديگر، تحقيقات زيادى ثابت كرده اند مصرف منظم 
انواع لوبيا به دليل فيبر فراوان موجود در آنها مى تواند 
به پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى گوارشى و روده اى 
كمك كند و احتمال ابتال يا پيشرفت سرطان روده بزرگ 

را تا حد قابل قبولى كاهش دهد. 

5. پيشگيرى از ابتال به ديابت و افزايش 
قندخون: اگر در خانواده اى زندگى مى كنيد 

كه سابقه ابتال به ديابت دارد، حتما مصرف 
انواع حبوبات، مخصوصا لوبياها را در 

برنامه غذايى روزانه داشته باشيد. 
لوبياها به دليل فيبر فراوان شان 
مى توانند باعث كاهش ميزان 
گلوكز موجود در خون و تنظيم 
قندخون شوند. از طرف ديگر، 

خوراكى هاى  مصرف 
سرشار از فيبر مانند انواع 
لوبيا و سبزيجات مى تواند 

نوسانات  از  پيشگيرى  به 
ناگهانى قندخون در افراد مبتال 

به ديابت كمك كند. به همين دليل 
توصيه مى شود افراد مبتال به ديابت يا كسانى كه در 
معرض خطر ابتال به ديابت هستند، حتما مقدارى لوبيا 
را همراه ساالد، سوپ و غذاى اصلى يا حتى به عنوان 

پيش غذا داشته باشند. 
6. پيشگيرى از ابتال به كبد چرب: متاسفانه شيوه 
زندگى ماشينى اين روزها باعث كم تحركى و كاهش 
مصرف حبوبات و سبزيجات در رژيم غذايى روزانه 

افراد شده  است. عالوه بر اين، افزايش مصرف 
فست فودها، غذاهاى چرب، سرخ كرده،  انواع 
سس هاى  انواع  و  گازدار  نوشابه هاى 
پرچرب همراه غذا، زمينه مساعدى 
براى ابتال به كبد چرب در تعداد از 
زيادى از افراد فراهم كرده است. 
به همين دليل توصيه مى شود 
براى پيشگيرى از ابتال به كبد 
چرب، عالوه بر افزايش ميزان 
تحرك روزانه، حتما مصرف منظم تركيبات 
خوراكى سرشار از فيبر مانند انواع لوبيا، سبزى ها 
و ميوه هاى كامل را در رژيم غذايى 
روزانه و هفتگى داشته باشيد. هيچ 
چيز به  اندازه اصالح الگوى غذايى 
نمى تواند در پيشگيرى از ابتال به بيمارى 

كبد چرب يا درمان آن موثر باشد. 
7. كنترل اشتها: افراى كه رژيم الغرى دارند و كنترل 
اشتها، مخصوصا در روزهاى ابتدايى رژيم، براى آنها 
سخت تر است، مى توانند از انواع لوبيا در ساالدها و 
غذاهاى خود استفاده كنند. فيبر فراوان موجود در لوبياها، 
روند هضم آنها را در دستگاه گوارش كند مى كند و 

شما را براى مدت  بيشترى سير نگه مى دارد.

7 دليل براى مصرف بيشتر لوبيا 

نگاه متخصص تغذيه

 دكتر محمدحسن انتظارى/ مديرگروه تغذيه دانشگاه علوم  پزشكى اصفهان

1. اگر مى خواهيد كوفته گياهى شما مانند كوفته هاى حاوى گوشت 
كمى نرم تر باشد، به شما توصيه مى كنيم مقدارى كره به تركيبات 

اين كوفته اضافه كنيد. 

2. كوفته هاى گياهى مى توانند مانند انواع كوفته هاى سنتى  داخل 
ظرف سس سرو شوند تا جذابيت بيشترى داشته باشند. براى تهيه 
سس مى توانيد مقدارى پيازداغ را با كمى رب گوجه و رب انار 
تفت دهيد و بعد از افزودن آب يا آب سبزيجات به آن، اجازه 
دهيد كوفته ها بعد از پخت حدود 5 دقيقه در اين سس بجوشند. 

3. هنگام سرو كوفته هاى گياهى، قرار دادن چند برش ليمو را 
كنار آنها فراموش نكنيد زيرا اين كوفته ها با ليموى تازه، عطر بسيار 

جذاب ترى خواهند داشت. 

4. بهتر است از افزودن سبزيجاتى مانند قارچ كه احتمال آب 
انداختن دارند، به كوفته هاى گياهى خوددارى كنيد. 

5. كوفته هاى گياهى مى توانند در صورت قرار گرفتن در فر با 
مقدار كمى پنير پيتزا، عطر و طعم جذاب ترى پيدا كنند. 

غذايى براى افراد گياهخوار و كسانى كه به فيبر بيشتر نياز دارند

كوفته گياهى با لوبيا 

پيشنهاد اين غذا

اگر به خوردن كوفته هايى با ته مزه ترش تمايل داريد، به شما 
پيشنهاد مى كنيم مقدارى زرشك خيس خورده و يك عدد آلو 
وسط كوفته ها بگذاريد سپس آنها را به شكل گلوله هاى كوچك 
فرم بدهيد. اگر تمايل به خوردن كوفته هايى با ته مزه شيرين 
داريد، مى توانيد كمى كشمش پلويى را با كره تفت بدهيد و يك 
قاشق مرباخورى از اين كشمش ها را در بخش ميانى هر كوفته 
قرار دهيد. تزئين انواع كوفته ها با مقدارى جعفرى ساطورى 
تازه، عالوه بر ايجاد ظاهرى زيباتر براى غذاى شما، عطر و طعم 

متفاوتى هم به كوفته ها مى بخشد. 

پيشنهاد سرآشپز

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.

بسيارى از افراد ترجيح 
مى دهند با شروع فصل 
گرما و همزمان با بهار، 
پروتئين هاى  حجم 
حيوانى را در رژيم روزانه شان كاهش دهند 
و ميزان مصرف پروتئين هاى گياهى مانند 
انواع حبوبات را بيشتر كنند. اگر شما هم 
جزو همين گروه از افراد هستيد و نمى دانيد 
چطور مى توانيد تنوع خوبى براى غذاهاى 
گياهى در سبد غذايى خانوارتان ايجاد كنيد، 
به شما پيشنهاد مى كنيم حتما كوفته گياهى 
لوبيا را امتحان كنيد. اين كوفته كه همراه 
سس سالساى تازه تهيه مى شود، بسيار ترد 
و خوش طعم است و مى تواند گزينه غذايى 
مناسبى براى افراد گياهخوار، افراد مبتال به 
بيمارى هاى قلبى، يبوست، فشارخون باال 
و ديابت باشد. فيبر فراوان موجود در اين 
كوفته هاى گياهى، آنها را به غذايى تبديل 
مى كند كه مى تواند براى مدت  طوالنى ترى 
در روزهاى بلند بهارى، شما را سير نگه دارد.

همراهان اين غذا 
از آنجايى كه مقدارى ساالد در دستور تهيه اين 
غذا وجود دارد، توصيه مى شود در صورت 
تمايل، فقط مقدارى ريحان و جعفرى كنار 
كوفته ها سرو كنيد. بهترين نوشيدنى همراه 
براى اين كوفته ها مى تواند دوغ كم نمكى باشد 
كه با مقدارى نعناع خشك طعم دار شده است. 
انواع نان هاى سبوس دار مانند سنگك و تافتون 
جزو بهترين همراهان براى كوفته هاى شما 

محسوب مى شوند. 
 

مقدار كالرى 
 1055 مجموع  در  يادشده  غذايى  مواد 
كيلوكالرى انرژى دارند. در صورتى كه اين 
غذا را ميان 4 نفر تقسيم كنيد، به هر يك از 
آنها 263 كيلوكالرى انرژى خواهد رسيد. البته 
در صورتى كه غذا با نان ميل شود، به ازاى 
هر برش 30 گرمى نان، 80 كيلوكالرى بايد 

به عدد يادشده افزود.

ارزش تغذيه اى
هر وعده از اين غذا حاوى 11 گرم چربى 
(صفر گرم چربى اشباع)، 17 گرم فيبر، 61 
گرم كربوهيدرات، 16 گرم پروتئين، 207 
ميكروگرم فوالت، صفر ميلى گرم كلسترول، 
12 گرم قند، 1248 واحد بين المللى ويتامين 
A، 25 ميلى گرم ويتامين C، 127 ميلى گرم 
كلسيم، 5 ميلى گرم آهن، 450 ميلى گرم سديم 
و 1161 ميلى گرم پتاسيم است. ضمن اينكه 
مى تواند 52 درصد از نياز روزانه بدن به فوالت، 
42 درصد به ويتامين C، 28 درصد به آهن و 

25 درصد به ويتامين A را هم تامين كند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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 سامان گلريز/ مدرس آشپزى

5 نكته براى 
پخت كوفته گياهى 

طرز تهيه 
1. براى آماده كردن اين غذا، ابتدا لوبيا قرمز و لوبيا چيتى را كه از حدود 24 
ساعت قبل خيس كرده ايد، داخل زودپز بريزيد و با توجه به شرايط زودپزتان، 

حدود 45 دقيقه تا 1 ساعت به لوبياها اجازه بدهيد كه كامال نرم شوند. 
2. زمانى كه لوبياها درحال پختن هستند، دانه هاى ذرت را حدود 30 تا 45 

دقيقه بخارپز كنيد تا آنها هم كامال نرم شوند. 
3. بعد از بخارپز شدن ذرت ها، آنها را روى دستمالى نخى يا دستمال هاى 

حوله اى آشپزخانه بريزيد تا آبشان كامال كشيده شود. 
4. حاال در زودپز را باز كنيد و اگر لوبياها كامال پخته و نرم شده بودند، آنها 
را آبكشى كنيد. بعد از آبكشى لوبياها، آنها را هم روى دستمال حوله اى يا 

دستمالى نخى بريزيد تا آبشان كامال كشيده شود. 
5. لوبياها را همراه زيره داخل ظرف گودى بريزيد و با كمك گوشتكوب 

يا هر وسيله  له كننده ديگرى كامال له كنيد تا حالتى خميرى به خود بگيرند. 
6. ذرت هايى كه آبشان با دستمال كامال كشيده شده، داخل ظرف لوبياى 

خردشده بريزيد و آنها را با كمك قاشق به خوبى با پوره لوبيا مخلوط كنيد. 
7. بعد از تركيب پوره لوبيا با ذرت هاى درسته، حدود يك چهارم ليوان از 
پودر نان يا آرد سوخارى را هم داخل كاسه بريزيد و آن را هم با ساير مواد 
به خوبى تركيب كنيد. اگر بتوانيد دستكش يكبار مصرف بپوشيد و اين تركيب 
نسبتا منسجم را به خوبى با دستتان ورز بدهيد، حتما بافت نهايى كوفته ها 

يكدست تر خواهد شد. 
8. در ظرف گود ديگرى، گوجه فرنگى هاى خردشده، پيازچه، گشنيز، نصف 
قاشق چاى خورى از پودر فلفل و نمك را به خوبى با همديگر تركيب كنيد. 

9. حدود يك ليوان از اين تركيب را داخل ظرف پوره لوبيا و ذرت بريزيد و 
به آرامى تمام مواد را با يكديگر هم بزنيد. در اين مرحله، به دليل پيشگيرى از 

له شدن گوجه ها، نيازى به ورز دادن يا هم زدن شديد با دست وجود ندارد. 
10.در ظرف گود ديگرى، بقيه پودر نان يا آرد سوخارى را با روغن زيتون و 
بقيه پودر فلفل تركيب كنيد تا خمير نسبتا نرمى به دست بياوريد. اگر احساس 
كرديد خميرتان چسبندگى الزم را ندارد، مى توانيد كمى روغن زيتون به تركيبتان 

اضافه كنيد. 
11.مواد كوفته را به 4 كوفته متوسط يا 8 كوفته كوچك تقسيم كنيد و آنها را به 

شكل توپك هاى گرد دربياوريد. 
12. اطراف كوفته هاى شكل داده شده را با خمير حاصل از تركيب پودر نان 
با روغن زيتون بپوشانيد. سعى كنيد  هيچ قسمتى از كوفته بدون پوشش 

خميرى باقى نماند. 
13.يك كاغذ روغنى يا همان كاغذ پوستى را داخل سينى فر قرار دهيد و بعد 
از چرب كردن آن با مقدار بسيار كمى روغن، كوفته ها را روى كاغذ پوستى 
بچينيد. فر را با دماى 425 درجه فارنهايت يا حدود 218 درجه سانتى گراد به 

مدت 5 دقيقه روشن كنيد تا كامال گرم شود. 
14.سينى حاوى كوفته ها را داخل فر بگذاريد و حدود 12 تا 20 دقيقه اجازه 
دهيد كه سينى در پنجره وسطى فر باقى بماند و تمامى سطح كوفته ها كامال 

طاليى يا قهوه اى روشن شود. 
15.در صورت تمايل به داشتن كوفته هايى تردتر، مى توانيد حدود 2 تا 4 دقيقه 
شعله بااليى يا گريل فر را روشن كنيد و اجازه بدهيد سطح كوفته ها هم كامال 
برشته شود. فقط حواس تان باشد  روى كوفته ها بيش از اندازه خشك نشود. 
16.زمانى كه كوفته ها درحال برشته شدن در فر هستند، كدو سبزهايى كه در 
اختيار داريد را رنده كنيد و با بقيه تركيب گوجه فرنگى و سبزيجات مخلوط 
كنيد. اين مخلوط مى تواند به عنوان يك سس يا حتى ساالد سالسا كنار كوفته هاى 

گياهى تان سرو شود.

مواد الزم (براى 4 نفر) 

كيلوكالري240ليوان3/4لوبيا قرمز

كيلوكالري160ليوان1/2لوبيا چيتى

كيلوكالري0قاشق چاى خورى1زيره

كيلوكالري160ليوان1ذرت شيرين

كيلوكالري320ليوان1پودر نان يا آرد سوخارى

كيلوكالري50ليوان12گوجه فرنگى خردشده

كيلوكالري5شاخه2پيازچه خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4گشنيز خردشده

كيلوكالري0قاشق چاى خورى1پودر فلفل

كيلوكالري0قاشق چاى خورى1/2نمك

كيلوكالري90قاشق غذا خورى1روغن زيتون فرابكر

كيلوكالري25عدد متوسط2كدوى سبز رنده شده

/60 آماده مى شود

/60 پخته مى شود 22 هزار تومان
هزينه متوسط تهيه اين غذا
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 پيشگيرى از ابتال به ديابت و افزايش  پيشگيرى از ابتال به ديابت و افزايش 
 اگر در خانواده اى زندگى مى كنيد 

كه سابقه ابتال به ديابت دارد، حتما مصرف 
انواع حبوبات، مخصوصا لوبياها را در 

برنامه غذايى روزانه داشته باشيد. 
لوبياها به دليل فيبر فراوان شان 
مى توانند باعث كاهش ميزان 
گلوكز موجود در خون و تنظيم 
قندخون شوند. از طرف ديگر، 

خوراكى هاى  مصرف 
سرشار از فيبر مانند انواع 
لوبيا و سبزيجات مى تواند 

نوسانات  از  پيشگيرى  به 
ناگهانى قندخون در افراد مبتال 

به ديابت كمك كند. به همين دليل 

افراد شده  است. عالوه بر اين، افزايش مصرف 
فست فودها، غذاهاى چرب، سرخ كرده،  انواع 
سس هاى  انواع  و  گازدار  نوشابه هاى 
پرچرب همراه غذا، زمينه مساعدى 
براى ابتال به كبد چرب در تعداد از 
زيادى از افراد فراهم كرده است. 

چرب، عالوه بر افزايش ميزان 
تحرك روزانه، حتما مصرف منظم تركيبات 
خوراكى سرشار از فيبر مانند انواع لوبيا، سبزى ها 
و ميوه هاى كامل را در رژيم غذايى 
روزانه و هفتگى داشته باشيد. هيچ 
چيز به  اندازه اصالح الگوى غذايى 
نمى تواند در پيشگيرى از ابتال به بيمارى 
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: آقاى دكتر! رژيم غذايى در درمان 
يا پيشگيرى از ديابت چه جايگاهى دارد؟ 
ديابت زير 30 سال بيشتر ژنتيكى و ديابت 
نوع 1 است كه بايد با انسولين درمان شود. 
ديابت نوع2 بيشتر بعد از سنين 30 سال بروز 
مى كند كه بايد ابتدا با رژيم درمانى و تحرك 
انسولين تراپى  سپس  و  دارو  بعد  و  بدنى 
درمان شود. ديابت را بايد در وهله اول با 
رژيم غذايى و فعاليت بدنى كنترل كرد. در 
صورتى كه رژيم جواب ندهد، دارودرمانى 
و اگر دارو موثر نباشد، انسولين تراپى آغاز 
مى شود. اصوال حتى بيمارانى كه ناچار به 
غذايى  رژيم  بايد  هستند  انسولين تراپى 
داشته باشند تا وزنشان ثابت بماند و ميزان 
كربوهيدرات در طول روز تقسيم شده و 

انسولين به درستى تنظيم شود.
انسولين تراپى  دنبال  فقط  اگر   :

باشند چه اتفاقى مى افتد؟
و  باشند  نداشته  درستى  غذايى  رژيم  اگر 
آن  كمك  به  و  كنند  انسولين درمانى  فقط 
زمان شاهد  مرور  به  تنظيم شود  قندخون 
نوسان قندخون در فرد خواهيم بود. اگر بيمار 
دنبال كاهش وزن نباشد، به مرور وزن باالتر 
مى رود و نياز بدن به تزريق انسولين افزايش 
پيدا مى كند. چنانچه بيمار دنبال كاهش وزن 
نياز  و  باالتر مى رود  به مرور وزن  نباشد، 
بدن به تزريق انسولين بيشتر مى شود. تزريق 
انسولين افزايش وزن را به دنبال دارد و بيمار 
در چرخه معيوبى مى افتد. به عبارتى، تزريق 
انسولين به تنهايى كمكى نمى كند و بايد وزن 
را پايين آورد تا مقاومت سلول ها به انسولين 
كم شود و انسولين تزريقى اثرگذار باشد. 
از اين رو، به مرور با كاهش وزن و افزايش 
تحرك مى توان انسولين تزريقى را به طور 

كامل قطع كرد. 

: آيا مواد غذايى خاصى بايد از 
برنامه اين افراد حذف شود؟

نه، حذف كامل هيچ ماده غذايى اى توصيه 
نمى شود اما منابع غذايى كربوهيدرات هاى 
پيچيده و فيبردار در مقايسه با قندهاى ساده 
متناسب  توزيع  مهم  نكته  دارند.  اولويت 
كربوهيدرات با توجه به وزن و ويژگى هاى فرد 
در برنامه غذايى روزانه است. در برنامه روزانه 
بايد ميوه و سبزيجات و به ويژه سبزيجات 
گنجانده شود زيرا افراد مبتال به ديابت در 
معرض ابتال به چربى خون باال هستند و به 
همين دليل بايد چربى در حد اعتدال باشد و 

از چربى جامد و كره استفاده نكنند. 
: مبتاليان، غير از كنترل قندخون 

بايد مراقب چه مسائل ديگرى باشند؟
فشارخون و چربى خون نيز بايد كنترل شود. 
البته هر دوى اين موارد با كنترل وزن بهبود پيدا 
مى كند. نكته بسيار مهم اين است كه بيماران 
نبايد با مراجعه خودسرانه به عطارى ها براى 
كاهش قندخون يا چربى و فشار گياه دارويى 

مصرف كنند زيرا گياهان نيز در دوز باال دارو 
محسوب مى شوند و بى عارضه نيستند. در 
ضمن گياهان مصرفى بايد از نواحى موردتاييد 

چيده شوند زيرا گاهى آلوده به فلزات سمى 
هستند و اين موضوع خود مى تواند مشكل ساز 
شود. پس تجويز و مصرف مكمل ها و داروهاى 

گياهى بايد زير نظر متخصص باشد. 
بيماران رژيم خود  از  بسيارى   :
را به همسر يا نزديكانش مى دهند تا آنها 
هم اجرا كنند. در مورد اين موضوع چه 

نظرى داريد؟
به هر فرد با توجه به بيمارى هايى كه دارد و 
نتيجه آزمايش خون و ادرار و حتى جنسيت 
و سن و سال و عادت هاى غذايى بايد رژيم 
داده شود. هر فرد بايد رژيم خاص خودش را 
داشته باشد و توصيه عمومى درست نيست.

: نظرتان در مورد كاهش وزن آقاى 
سالمى چيست؟

ايشان به خوبى نكات را رعايت كردند و كاهش 
20 كيلوگرم وزن (كه وزن كم شده كمى نيست)، 
قندخونشان  كنترل  در  به خودشان  توانستند 

كمك كنند و انسولين شان قطع شد.

نگاه متخصص تغذيه

: ابتدا از مشكالت جسمى كه در نتيجه چاقى به 
آنها مبتال شده بوديد، بگوييد.

حدود 5 سال است كه مبتال به ديابت هستم. در اين مدت 
فشارخون و چربى خونم هم باال رفت.

: چه شد كه تصميم گرفتيد براى كاهش وزن به 
متخصص تغذيه مراجعه كنيد؟

براى كنترل اين مشكالت، مجبور به مصرف دارو و تزريق 
انسولين شدم، به طورى كه در روز 100 واحد انسولين مى زدم. 
در اين مدت، نزد متخصص غدد مى رفتم ولى فايده اى نداشت، 
در نتيجه به توصيه دوستان به متخصص تغذيه مراجعه كردم. 

: نتيجه چه شد؟
برايم رژيم مخصوص ديابت و كاهش وزن تجويز كردند و به 

واسطه آن توانستم وزنم را كم كنم و بعد به مرور انسولينم قطع شد.
: چه رژيمى برايتان تجويز شد؟

فرقى با رژيم سابق خودم نداشت. 
: ممكن است بيشتر توضيح بدهيد؟

حجم غذاى دريافتى ام كم شد. به عالوه، برنج، نان و ماكارونى هم 
حذف يا خيلى كم شد، االن بيشتر غذاهايم بخارپز يا آبپز هستند.

شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد تغذيه» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي «ميزگرد تغذيه» براي 
كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

آقاى سالمى كه توانسته در عرض 14 ماه 20 كيلوگرم وزن كم كند، مى گويد: 

در اين مدت، حجم غذايم را كم كردم

در طب سنتى دليل ابتال به ديابت نوع2، سردى و ترى يا غلبه بلغم است. 
اين افراد معموال چاق هستند و تنها راه درمان بردن مزاج به سمت گرمى و 
خشكى است. كاهش وزن سبب خشكى مزاج مى شود و به همين دليل با 
گرفتن رژيم كاهش وزن و پايين آوردن وزن نياز به انسولين دريافتى كم 
مى شود و قندخون كنترل خواهد شد. در طب سنتى كال توصيه بر پيشگيرى 
است. به همين دليل است كه گفته مى شود با ورود به ميانسالى از مصرف 
سردى ها خوددارى و بيشتر گرمى مصرف كنيد، مثال به جاى مصرف كاهو 
براى كاهش وزن مصرف ادويه گرم توصيه مى شود. زنجبيل، دارچين، 
زردچوبه و فلفل ادويه هاى گرمى هستند كه عارضه نيز ندارند اما برخى 
گياهان مثل زيره در صورتى كه زياد مصرف شوند عارضه دارند و سبب 
خشكى پوست و خارش مى شوند. پس در درجه اول براى كم كردن سردى 
و رطوبت بدن بايد مصرف برنج، نان، ماكارونى و ماست را كاهش داد و به 
اين ترتيب سوخت و ساز بدن را باال برد. مى توان به جاى برنج تنها از سبزى پلو 
و شويدپلو همراه با ادويه هاى گرم استفاده كرد. به عالوه، نبايد فراموش كرد 
گياهان دارويى موثرند اما بسيار تدريجى عمل مى كنند و نبايد سرخود دارويى 

را از عطارى تهيه كرد و  داروهاى كنترل قند را كنار گذاشت.

امروزه ديگر اهميت آموزش مديريت شخصى ديابت بر كسى پوشيده نيست.  
هم پزشكان و هم افراد مبتال به ديابت بر اين باورند آموزش جزء جدايى ناپذير 
درمان است و تاثير چشمگيرى در كنترل قندخون و پيشگيرى از عوارض اين 
بيمارى دارد. اين باور البته به آسانى به دست نيامده است. در همين سال هاى 
نه چندان دور راضى كردن پزشكان براى ارجاع بيمارانشان جهت آموزش، كار  
طاقت فرسايى بود ولى نتايج تحقيقات متعدد از يك سو و افزايش سواالت 
مورد مطالبه  بيماران از سوى ديگر درنهايت آنها را متقاعد كرد نه تنها اين 
مساله تضادى با منافع حرفه اى پزشكان ندارد، بلكه در كنترل ديابت و افزايش 
رضايت مندى بيماران بسيار موثر است، گو اينكه در اين ميان كماكان اقناع گروه 
بزرگى از بيماران براى شركت در اين دوره هاى آموزشى چالشى بزرگ است. 
با اين مقدمه مى توان گفت در حال حاضر سوال اصلى اين نيست كه آيا آموزش 
مى تواند در كنترل ديابت موثر باشد يا نه؟ سال هاست به اين سوال پاسخ داده 
شده است. اكنون پرسش اصلى اين است كه «چگونه مى توان اثر آموزش در 
كنترل قندخون را پايدارتر و طوالنى مدت كرد؟» اينجاست كه روش هاى آموزش 
نقش خود را آشكار مى كند. آموزش مديريت شخصى ديابت تنها در صورتى 
به تغييرات بلندمدت منجر مى شود كه براساس مدلى استاندارد طراحى شده 
باشد و تمامى جنبه هاى آموزش شامل افزايش آگاهى، كسب مهارت هاى الزم، 
برنامه ريزى براى اجراى اين مهارت ها، اجراى برنامه و درنهايت ارزيابى ميزان 
موفقيت آن و ارائه راه حل براى مشكالت پيش آمده را دربرگرفته باشد تا 
درنهايت موجب تغيير رفتار بيمار شود. بديهى است طراحى و اجراى اين الگو 
درصورتى موفق تر خواهد بود كه بومى سازى شود و منطبق بر اصول اخالقى، 
فرهنگى، ملى و مبتنى بر داده هاى آمارى متقن و درست كشورى و منطقه اى 
باشد. پيشينه تشكيل كالس هاى آموزشى ديابت در جهان به 100 سال پيش 
برمى گردد و از دهه 80 ميالدى سازمان جهانى بهداشت، فدراسيون بين المللى 
ديابت و جامعه اروپايى ديابت، شركت بيماران در اين دوره ها را حداقل به 
مدت 15 ساعت در سال در اولويت برنامه درمان خود قرار دادند. در كشور 
ما نيز از حدود 26 سال پيش گروه ها و تشكل هايى اغلب مردم نهاد، در اين 
راستا گام هاى مهمى برداشته اند ولى آنچه مسلم است هنوز تا رسيدن به قله 
موفقيت نهايى راهى بسيار دشوار  پيش روى تمام دست اندركاران بخش 
سالمت و اقتصاد، از بيمار و خانواده وى گرفته تا پزشك، داروخانه و نهادهاى 

دولتى و خصوصى دخيل در اين امر قرار دارد.

بايد مزاج اين بيماران را به سمت گرمى و 
خشكى برد 

آموزش مديريت شخصى ديابت بايد 
پررنگ تر شود

 دكتر محمد فصيحى دستجردى
محقق طب سنتى

 دكتر مهران زمان زاده
عضو انجمن ديابت و اندوكرينولوژى ايران

نگاه متخصص عفونى

نگاه متخصص غدد

ديابت كنترل نشده، عوارض قلبى-عروقى و فشارخون باال را به دنبال دارد. از 
اين رو، ورزش براى بيماران ديابتى ممنوع نيست. حتى در بيمارانى كه دياليز 
مى شوند هم ورزش را توصيه مى كنيم و محدوديتى از نظر ورزش نداريم چون 
متابوليسم قند را بهبود مى بخشد، مصرف قند را در سلو ل ها بهتر مى كند و ميزان 
مصرف دارو را كاهش مى دهد. ورزش در اين گروه از بيماران سبب بهبود 
سيستم قلبى- تنفسى مى شود، فشارخون را پايين مى  آورد، سرعت عوارض 
كليوى و پيشرفت بيمارى را كاهش مى دهد و احتمال بروز حمالت قلبى را 
پايين مى آورد. در عين حال قدرت عضالت را باال مى برد، زانوها را مستحكم تر 
مى كند و باعث افزايش انرژى و اعتمادبه نفس مى شود. بنابراين برنامه هاى ورزشى 
در اين بيماران بايد شامل ورزش هاى هوازى 3 روز در هفته در 2 ست نيم 
ساعته براى 6 ماه باشد. البته ورزش را بايد با شدت كم شروع كرد و اگر ضربان 
قلب به 90 تا 100 برسد، كفايت مى كند. مدت هم بايد ابتدا 10 دقيقه باشد و 
به تدريج به 30 دقيقه برسد. اين افراد مى توانند از پياده روى و شنا كمك بگيرند 
و كنار آن با وزنه و كشش با شدت كم و مقاومت پايين 3 بار در هفته ورزش 
قدرتى داشته باشند. تمرينات انعطاف پذيرى هم براى بهبود دامنه حركات مفاصل 
نياز است. تمرينات تعادلى را حتما توصيه مى كنم تا خطر افتادن و آسيب هاى 
همراه به حداقل برسد. البته اگر فشارخون بيمار باالى 20 باشد نبايد ورزش 
كند و الزم است ابتدا فشارخون را كنترل كرد. اگر  دچار اختالالت الكتروليتى 
است نيز بايد ابتدا آن را اصالح كند و اگر به تازگى سكته كرده  ممنوعيت 
ورزشى دارد و بايد نوارهاى قلبى توسط پزشك بررسى شود. هنگام ورزش 
بهتر است بيماران ديابتى، همراه داشته باشند و اطالعات بيمارى و داروهاى 
مصرفى خود را در جيب يا آويز به گردن نگه دارند تا اگر مشكلى پيش آمد 
اورژانس يا اطرافيان بتوانند تصميم گيرى درستى داشته باشند. هنگام ورزش 
مايعات به اندازه كافى مصرف كند. ورزش در هواى گرم مناسب نيست و بيمار 
بايد مواد قندى همراه داشته باشد و با بروز عالئم كاهش قندخون مثل تعريق 

يا كاهش سطح هوشيارى يا اختالل تكلم، شكالت در دهانش بگذارند.

3 روز در هفته 
ورزش كنيد

  دكتر احمد باقرى مقدم
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان  

نگاه متخصص پزشكى ورزشى

تاكيد دكتر حسين ايمانى به مهمان «ميزگرد تغذيه»

مبتاليان به ديابت بايد در اولين قدم وزنشان را كم كنند

چاقى مادر تمام بيمارى هاست. اين جمله را بارها شنيده ايم و بسيارى از ما 
بى تفاوت از آن مى گذريم و باور نداريم. افرادى كه مبتال به چاقى مى شوند به 
مرور زمان متوجه خواهند شد  مانند قبل سبكبال نيستند و راه رفتن، نشستن و 
برخاستنشان سخت تر مى شود اما برخى بيمارى ها خاموش و بى صدا با چاقى 
همراه مى شوند. فشارخون، چربى خون، ديابت و نارسايى كليه و حتى برخى از انواع سرطان 
بدون آنكه متوجه باشيد سراغتان مى آيد و وقتى پا به ميانسالى و سالمندى مى گذاريد، متوجه 
خواهيد شد همين چند كيلوگرم وزن اضافه اى كه حتى به چشمتان هم نمى آمد باعث شده 
كبدتان چرب شود و قندخون تان باال برود و نيازمند انسولين شويد. در «ميزگرد تغذيه» اين 
هفته با آقاى حبيب سالمى گفت وگويى انجام داده ايم كه در 49 سالگى با كاهش 20 كيلوگرمى 
وزن توانسته اند تزريق انسولين را كنار بگذارند. در ادامه ماجرا را از زبان خودشان بخوانيد.

 سميه 
مقصودعلى

«ميزگرد تغذيه» درباره روند كاهش وزن حبيب سالمى 
با حضور دكتر حسين ايمانى متخصص تغذيه، 

دكتر محمد فصيحى دستجردى محقق طب سنتى، 
دكتر مهران زمان زاده متخصص غدد و 

دكتر احمد باقرى مقدم متخصص پزشكى ورزشى

20 كيلوگرم 
كاهش وزن و قطع 

تزريق انسولين

اگر بيمار دنبال 
كاهش وزن نباشد، 
به مرور وزن باالتر 
مى رود و نياز بدن 
به تزريق انسولين 
بيشتر مى شود. تزريق انسولين 
خود افزايش وزن را به دنبال دارد 
و بيمار در چرخه معيوبى مى افتد. 
به عبارتى، تزريق انسولين به 
تنهايى كمكى نمى كند و بايد وزن 
را پايين آورد تا مقاومت سلول ها 
به انسولين كم شود و انسولين 
تزريقى اثرگذار باشد



همان  پنهان  جوش هاى 
برآمدگى هاى دردناك زير پوست 
هستند كه ما درد و گاهى قرمزى 
ناشى از آنها را با دست كشيدن 
حس  صورت مان  پوست  از  قسمت هايى  روى 
مى كنيم اما نمى توانيم تظاهرات پوستى مشخصى 
از اين جوش ها ببينيم. جوش هاى پنهان معموال 
به دليل كيست يا ندول ها ايجاد مى شوند. متخصصان 
معتقدند تركيب شدن چربى پوست با باكترى ها و 
آلودگى هاى سطحى، احتمال ايجاد جوش هاى پنهان 
و دردناك را بيشتر مى كند. ضمن اينكه هرچقدر 
شما با آرايش بيشترى و به مدت طوالنى ترى در 
معرض آلودگى محيطى قرار بگيريد، امكان ابتال 
به جوش هاى پنهان در صورتتان بيشتر خواهد شد. 
اگر مى خواهيد بدانيد چطور مى توان احتمال بروز 
اين جوش ها را كمتر كرد يا درمان آنها را سرعت 
بخشيد، بهتر است راهكارهاى زير را به كار ببنديد:

1 جوش هاى پنهان را فشار ندهيد 
اگر در قسمتى از پوست صورتتان احساس درد و 
التهاب داريد، هرگز آن قسمت را به بهانه تخليه 
جوش فشار ندهيد. اين كار عالوه بر آسيب رسانى 
به مويرگ هاى زير پوست و ايجاد خون مردگى هاى 
سطحى، باعث افزايش التهاب پوستى، بدتر شدن 
شرايط جوش و به احتمال زياد باقى ماندن جاى 

جوش روى صورتتان مى شود.

2 از كمپرس گرم استفاده كنيد 
يكى از راه هاى تسكين درد ناشى از جوش هاى 
پنهان، استفاده از كمپرس گرم است. كمك گرفتن 
از كمپرس گرم باعث مى شود هم درد ناشى از 
اين جوش ها كمتر شود و هم جوش ها سريع تر 
به مرحله اى برسند كه قابل درمان و از بين رفتن 
شوند. براى كمپرس گرم جوش هاى پنهان، مى توانيد 
يك حوله تميز را كامال گرم كنيد و روزى 10 
ثانيه روى محل  تا 10  به مدت 5  بار  بار و هر 

جوش قرار دهيد.

3 از آنتى بيوتيك موضعى كمك بگيريد 
بهتر است به جاى دستكارى جوش هاى پنهان و 
براى پيشگيرى از التهاب و بدتر شدن شرايط آنها، 
از پماد آنتى بيوتيك موضعى مانند كليندامايسين يا 
اريترومايسين استفاده كنيد. براى اثربخشى بيشتر 
روى  مرتبه   2 روزى  را  پمادها  اين  است  بهتر 
قسمت هايى از پوست كه جوش پنهان دارند، بزنيد. 
اين كار از چركى و بدتر شدن شرايط جوش هاى 
پنهان پيشگيرى مى كند. به خاطر داشته باشيد استفاده 
از كرم هاى آنتى بيوتيك، كنار محصوالت موضعى 
ضدجوش مانند بنزويل پراكسيد، اثربخشى بهترى 

خواهند داشت.

4 عسل را فراموش نكنيد 
عسل عالوه بر خواص درمانى بسيار فراوانى كه 
دارد، يك ماده موثر براى حفظ سالمت پوست 

و زيبايى است، تا جايى كه در بسيارى از منابع، 
از عسل به عنوان يكى از درمان هاى طبيعى جاى 
زخم نام برده شده است. در مورد جوش هاى پنهان 
به عنوان يك تركيب  از عسل  هم شما مى توانيد 
ضدميكروب استفاده كنيد. به اين ترتيب كه روزى 
2 مرتبه و هر بار به مدت 15 تا 20 دقيقه عسل 
را روى جوش هاى پنهان صورت بزنيد و سپس 
آن را با آب ولرم آبكشى كنيد. اين كار مى تواند 
به كاهش التهاب پوستى و از بين رفتن سريع تر 
جوش پنهان بدون چركى شدن و سر درآوردن 

آن كمك كند.

چه زمانى به پزشك مراجعه كنيم؟ 
از  يكى  همواره  پنهان  جوش هاى  درمان 
بحث برانگيزترين درمان هاى جوش ميان متخصصان 

پوست بوده است. 
به عقيده متخصصان، اگر جوش هاى پنهان محدود 

به يكى -دو عدد و با درد معمولى باشند، مى توان با 
روش هاى متداول كه به آنها اشاره كرديم، از پس 
آنها برآمد ولى اگر اين جوش ها در سطح وسيعى 
ايجاد شوند و باعث ايجاد التهاب پوستى شديد، 
درد صورت يا كشيده شدن درد به قسمت هاى 

دهان  يا  گلو  لثه، گوش،  مانند چشم ها،  ديگرى 
به  خود  مشكل  رفع  براى  بالفاصله  بايد  شوند، 
پزشك مراجعه كنيد زيرا در چنين شرايطى ممكن 
است استفاده از آنتى بيوتيك هاى خوراكى يا تزريقى 

ضرورى باشد.

جوش هاى پنهان چه هستند و چطور درمان مى شوند؟ 
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: برخى افراد فكر مى كنند زائده هاى 
پوستى مى توانند نشانه اوليه اى براى سرطان 
باشند يا خود اين زائده ها سرطانى هستند. 

آيا اين باور صحت دارد؟ 
تقريبا نه، معموال بيشتر زائده ها سرطانى نيستند 
و به علت خوش خيم بودن تقريبا نمى توانند 
نشانه اى از وجود سلول هاى سرطانى در بدن 
باشند. اين  زائده هاى پوستى به قدرى بى خطر 
هستند كه حتى اگر از نظر زيبايى فرد را آزار 
ندهند، هيچ نيازى به برداشتن آنها وجود ندارد. 
اين زائده  ها هنگام برداشتن توسط پزشك هم 
درد و مشكل چندانى براى بيمار ايجاد نمى كنند. 
با اين حال، برخى از انواع سرطان هاى پوست 
مى توانند تظاهرات پوستى مختلفى كه گاهى 
برخى از آنها شبيه اسكين تگ هستند را بروز 
بدهند. از اين رو، بسيار ضرورى است كه اگر 
زائده هاى موجود روى پوست شما افزايش 
در  يا  داد  تغيير رنگ  يا  اندازه  تغيير  يافت، 
شرايطى دچار خونريزى و تغيير حس مانند 
ايجاد حس خارش شد، حتما به متخصص 
تغييرات  اين  دليل  تا  كنيد  مراجعه  پوست 

ظاهرى و حسى در آنها مشخص شود. 
اسكين تگ ها  اينكه  به  توجه  با   :
جزو  زائده هاى خوش خيم پوستى هستند، 

آيا مى توان آنها را در خانه برداشت؟ 
به هيچ عنوان! متاسفانه بسيارى از افراد اقدام 
به برداشتن خال ها يا زائده هاى خود در منزل 
مى كنند. هرچند  زائده ها از پايه مشكل نسبتا 
زيبايى محسوب مى شوند، به معنى آن نيست 
كه شما براى حذف آنها نياز به مراجعه به 
پزشك نداريد. برداشتن آنها در منزل ممكن 
همين  به  باشد.  همراه  خونريزى  با  است 
دليل  تاكيد متخصصان پوست بر اين است 
زائده هاى  كندن   به  اقدام  به هيچ عنوان  كه 
بدانيد  است  بهتر  نكنيد.  منزل  در  پوستى 
كندن منگوله هاى پوستى در منزل، عالوه بر 
احتمال خو نريزى، مى تواند  بسيار دردناك 
برداشتن  كه  است  درحالى  اين  باشد.  هم 
با وسايل مخصوص و توسط پزشك،  آنها 
دارد.  را  خونريزى  و  درد  احتمال  كمترين 
معموال در مطب براى برداشتن اسكين تگ ها 
از روش هايى مانند فريز كردن، سوزاندن با 
انرژى الكتريكى، استفاده از نيتروژن مايع يا قطع 

كردن پايه اسكين تگ با قيچى هاى مخصوص 
كمك مى گيرند. 

: آيا حذف زائده ها مى تواند باعث 
تكثير و رشد دوباره شان در سطح پوست 

شود؟
خوشبختانه احتمال عود زائده هايى كه در مطب 
برداشته مى شوند، بسيار كم است. با اينكه تعداد 
زيادى از مبتاليان به اسكين تگ نگران عود 
دوباره زائده ها در اثر برداشتن آنها هستند، بايد 
بدانند يك اسكين تگ هيچ ربطى به اسكين تگ 
ديگر ندارد و برداشتن آن ريشه اى براى ايجاد 
يك زائده پوستى جديد باقى نمى گذارد. با 
اين حال، بايد بدانيد احتمال بروز اسكين تگ ها 
در چين هاى بدن يا قسمت هايى از پوست كه با 
اصطكاك بيشترى مواجه است، هميشه وجود 
دارد و اين احتمال با افزايش سن يا افزايش 
وزن بيشتر هم مى شود بنابراين پزشك شما 
نمى تواند هيچ تضمينى بدهد كه با برداشتن 
اسكين تگ ها اين زائده ها ديگر هرگز سراغ تان 
نخواهد آمد، بايد خيال تان از اين بابت راحت 

باشد كه بروز اسكين تگ هاى جديد ربطى به 
برداشتن قبلى ها ندارد. 

: برخى افراد بر اين باورند استفاده 
كه  نسخه  بدون  داروهاى  يا  كرم ها  از 
ممكن است برخى از آنها گياهى و برخى 
باشد، مى تواند در درمان قطعى  شيميايى 
اسكين تگ ها و حذف كامل آنها موثر باشد. 
آيا استفاده از روش هايى مانند مصرف كرم 
به صورت موضعى مى تواند تاثيرى در حذف 

منگوله هاى پوستى داشته باشد؟ 
با اينكه ممكن است شما براى داشتن پوستى 
شاداب تر و جوان تر بتوانيد برخى محصوالت 
طبيعى و بدون نسخه را پيدا كنيد و از مصرف 
آنها نيز نتيجه رضايت بخشى بگيريد، پيدا كردن 
قطعى  درمان  زمينه  در  محصوالتى  چنين 
آنها غيرممكن  از بين بردن  يا  اسكين تگ ها 
است و هنوز هيچ محصول تاييدشده اى كه 
بتواند تاثير قطعى بر حذف اسكين تگ ها داشته 
باشد، در بازار وجود ندارد. برخى محصوالت 
كنونى كه براى حذف زائده هاى پوستى پيشنهاد 

مى شوند، ممكن است بتوانند در پيشگيرى 
از ايجاد زائده هاى جديد موثر باشند اما اين 
ازبين بردن  به  قادر  به هيچ عنوان  محصوالت 
زائده هاى موجود روى پوست نيستند بنابراين 
اگر اين منگوله هاى پوستى، زيبايى شما را 
تحت تاثير قرار داده اند يا ظاهر آنها را دوست 
نداريد، تنها راه ممكن براى حذف كردن شان 
اين است كه به متخصص پوست مراجعه كنيد 
تا او بتواند با روش هايى كه قبال به آنها اشاره 

كرديم، اين  زائده ها را از بين ببرد. 
واقعا  پوستى  زائده هاى  آيا   :

قابل پيشگيرى هستند؟
باورهاى  نبودن زائده ها جزو  قابل پيشگيرى 
رايج و البته تقريبا نادر در مورد آنهاست. به 
عبارت ساده تر، با اينكه ابتال به اسكين تگ ها 
اين   معموال  است،  غيرقابل كنترل  تقريبا 
زائده هاى پوستى در اثر اضافه وزن، چاقى و 
مقاومت به انسولين ناشى از آن به وجود مى آيند. 
از اين رو، ما به طور عمومى اسكين تگ ها را 
بيشتر در افراد داراى اضافه وزن يا بيماران مبتال به 

ديابت مى بينيم. بر اين اساس، اگر برايتان خيلى 
مهم است كه زيبايى ظاهرى تان با اسكين تگ ها 
تحت تاثير قرار نگيرد و سالمت عمومى تان هم 
به خطر نيفتد، بهتر است  شيوه زندگى اى انتخاب 
كنيد كه در نتيجه آن دچار چاقى و عوارض 
ناشى از آن مانند ديابت يا اسكين تگ  نشويد. 
از طرف ديگر، توصيه مى شود براى پيشگيرى 
از چاقى و ايجاد اسكين تگ  روى قسمت هاى 
مختلف پوستتان، تا جايى كه مى توانيد دور 
چربى هاى اشباع را خط بكشيد، مصرف قند 
پايين  بسيار  برنامه غذايى تان  در  را  و شكر 
بدنى خود را در حد  توده  نمايه  بياوريد و 

طبيعى نگه داريد. 
: بعضى ها اعتقاد دارند زائده ها بيشتر 
براى افرادى اتفاق مى افتند كه بهداشت فردى 
را چندان رعايت نمى كنند. نظر شما چيست؟
 با اينكه ممكن است بسيارى از مشكالت پوستى 
مستقيم با رعايت نكردن بهداشت فردى مرتبط 
باشد، اين مساله در مورد بروز اسكين تگ ها صدق 
نمى كند. به عبارت ساده تر، اينكه شما بهداشت 
فردى را بيش از اندازه رعايت كنيد يا نكنيد، 
ربطى به بروز زائده روى پوستتان ندارد. از بحث 
ديابت و اضافه وزن كه بگذريم، احتمال ايجاد 
زائده در دوران باردارى يا در برخى افراد دچار 
اختالل عملكرد تيروئيد هم وجود دارد. ضمن 
اينكه به دليل وجود رابطه بين بروز اسكين تگ ها 
و اصطكاك هاى پوستى، احتمال ايجاد منگوله هاى 
پوستى در افرادى كه به طور مداوم لباس هاى بسيار 
تنگ و چسبان مى پوشند نيز بيشتر از سايرين است. 

اثر  در  زائده    ايجاد  احتمال   :
ساييدگى هاى پوست هم وجود دارد؟ 

نواحى  در  گاهى  اسكين تگ ها  هرچند  نه، 
خاصى از بدن مانند زيربغل يا گردن ايجاد 
پوستى هستند،  كه دچار چين هاى  مى شود 
به طور عمومى ديده مى شود اصطكاك پوست 
احتمال  لباس  مانند  تركيب خارجى  با يك 
تا تماس  ايجاد اسكين تگ  را بيشتر مى كند 

پوست به پوست. 
: آيا زائده ها قابل سرايت هستند؟ 
نه، آنها در گروه مشكالت پوستى قابل انتقال يا 
مسرى قرار نمى گيرند، حتى اگر زائده پوستى  
فردى در اثر ويروس هرپس HPV ايجاد شده 
باشد زيرا در اين شرايط هم ويروس تنها سوار 
بر همان زائده  مى ماند و احتمال انتقال ويروس 
از اسكين تگ  به پوست شما را فراهم نمى كند. 
به عبارت ساده تر، شرايط محيطى بسيار خاصى 
بايد فراهم باشد تا ويروس HPV احتمال 
عفونى كردن سلول  هاى دى ان اى پوست ما 
را پيدا كند. چنين شرايطى از طريق زائده ها 
فراهم نمى شود. با اين حساب، برقرارى تماس 
پوستى با فردى كه زائده پوستى  دارد، كامال 
ايمن و بدون مشكل خواهد بود زيرا امكان 
اثر  به فرد ديگر در  از فردى  سرايت زائده  

تماس پوستى وجود ندارد. 
: آيا مى توان تمام زائده هاى پوستى 

پايه دار را اسكين تگ  ناميد؟ 
نه، امكان تشخيص اسكين تگ  و افتراق آن از 
زگيل برعهده متخصص پوست است. با اينكه 
آنها  برعكس  نيستند،  مسرى  اسكين تگ  ها 
زگيل هاى ناحيه تناسلى كه گاهى مى توانند 
از نظر ظاهرى كامال شبيه اسكين تگ ها باشند، 
قابل انتقال  زناشويى  رابطه  اثر  در  شديدا 
بايد  شما  نه تنها  اين رو،  از  بود.  خواهند 
و  تناسلى  ناحيه  اسكين تگ هاى  به  نسبت 
كشاله ران حساس باشيد، بلكه بايد امكان 
تمايزگذارى بين اسكين تگ  و زگيل تناسلى 
را به پزشك بسپاريد. پزشكان مى توانند از 
روى شكل، رنگ يا گاهى نمونه بردارى به 
پوستى تان  زائده هاى  بدهند  اطمينان  شما 
بنابراين  تناسلى  زگيل  يا  است  اسكين تگ  
از اين طريق مى توانيد درمان مناسب با مشكل 

خود را پيگيرى كنيد.
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بررسى باورهاى نادرست درباره اسكين تگ ها يا زوائد پوستى

منگوله هاى پوستى در افراد چاق بيشتر است 

شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

يكى از راه هاى تسكين درد ناشى از 
جوش هاى پنهان، استفاده از كمپرس 
گرم است. كمك گرفتن از كمپرس 
گرم باعث مى شود هم درد ناشى از 
اين جوش ها كمتر شود و هم جوش ها 
سريع تر به مرحله اى برسند كه 
قابل درمان و از بين رفتن شوند

هنوز هيچ محصول 
تاييدشده اى كه بتواند 

تاثير قطعى بر حذف 
اسكين تگ ها داشته 
باشد، در بازار وجود 

ندارد. برخى محصوالت كنونى كه براى 
حذف اسكين تگ ها پيشنهاد مى شوند، 

ممكن است بتوانند در پيشگيرى 
از ايجاد اسكين تگ هاى جديد موثر 

باشند، اما اين محصوالت به هيچ عنوان 
قادر به ازبين بردن اسكين تگ هاى 

موجود روى پوست نيستند

اسكين تگ ها نوعى زائده پوستى همرنگ پوست يا گاهى كمى پررنگ تر از 
آن هستند كه به آنها «منگوله هاى پوستى» هم گفته مى شود. اين زائده هاى 
پوستى به وسيله يك پايه بسيار نازك به پوست وصل مى شوند و گاهى 
حالتى آويزان به خود مى گيرند. از اين رو، خيلى ها از عنوان «منگوله پوستى» 
براى ناميدن آن استفاده مى كنند. تخمين زده مى شود حدود 50 درصد از مردم جهان، تجربه 
انواعى از اسكين تگ ها را روى پوست خود داشته باشند. اين زائده هاى پوستى معموال 
رشد طولى دارند و وسعت يا قطر آنها چندان زياد نخواهد شد. هرچند  هنوز دليل كامال 

مشخصى براى بروز اسكين تگ ها اعالم نشده، به طور كلى  اين زائده ها در دوران باردارى 
يا در افراد مبتال به ديابت و اضافه وزن بيشتر مشاهده مى شود. از طرف ديگر، افرادى با سابقه 
خانوادگى ابتال به اسكين تگ و آقايان بيشتر در معرض ايجاد زائده پوستى قرار دارند. برخى 
مطالعات ثابت كرده اند احتمال ايجاد منگوله هاى پوستى با افزايش سن بيشتر خواهد شد. با 
اينكه اين زائده ها مى توانند در هر نقطه اى از بدن بروز كنند، معموال  قسمت هايى از پوست 
مانند گردن، سينه ها، زيربغل يا كشاله ران كه بيشتر در معرض اصطكاك هستند، احتمال 
باالترى براى بروز زائده پوستى دارند. اين زائده ها معموال بيشتر از نظر زيبايى مورد توجه 

افراد قرار مى گيرند و از نظر پزشكى مشكل چندانى ايجاد نمى كنند. با اين حال، يكى از 
تحقيقات جهانى، احتمال وجود رابطه بين بيمارى هاى قلبى و اسكين تگ را نشان داده كه 
نتيجه اين مطالعه چندان هم نگران كننده نخواهد بود. با اين وجود، شما مى توانيد براى بررسى 
آنها  حتما تحت نظر متخصص پوست قرار بگيريد. منگوله هاى پوستى جزو آن گروه از  
زائده هاى پوستى هستند كه اما و اگرها يا باورهاى درست و نادرست بسيار زيادى درباره 
آنها وجود دارد. به همين دليل پاى صحبت هاى دكتر بهروز باريك بين، متخصص پوست 

نشستيم تا به بررسى مهم ترين باورهاى نادرست درباره آنها بپردازيم. 

 ندا احمدلو 



ميزگرد «پوست» درباره حساسيت هاى پوستى ناشى از مصرف داروها با حضور 
دكتر طاهره فروغى فر فوق تخصص زنان،  دكتر غالمرضا كردافشارى 

متخصص طب سنتى و دكتر اميرهوشنگ احسانى متخصص پوست

حساسيت  پوستى مهم ترين 
عارضه مصرف داروهاى 
حاوى پروژسترون است

هر گونه واكنش دارويى در دوران باردارى را به پزشكتان اطالع دهيد 

  دكتر اميرهوشنگ احسانى/ عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم  پزشكى تهران

  دكتر طاهره فروغى فر/ عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران 

نگاه متخصص پوست

نظر متخصص زنان

 استفاده گروهى از داروها از جمله مواردى 
است كه مى تواند باعث بروز حساسيت هاى 
پوستى در قالب خارش يا دانه هاى قرمز 
پوستى يا همان بثورات پوستى شود. در 
برخى موارد مشاهده شده  بعضى داروهاى 
قلبى يا حتى داروهاى هورمونى مانند همين 
داروى پروژسترونى كه اين خانم در دوران 
باردارى مصرف  مى كنند، مى توانند عوارض 
پوستى براى فرد داشته باشند. در موارد عادى 
مى توان در صورت بروز حساسيت پوستى 
در اثر مصرف دارو، مصرف آن را قطع يا 
آن را جايگزين كرد اما در موارد خاص 
مانند باردارى يا ابتال به بيمارى هاى قلبى 
كه استفاده از گروهى از داروها براى بيمار 
ضرورى است و جايگزينى هم براى آن 
وجود ندارد، بايد چاره ديگرى انديشيد، 
مثال اين خانم به دليل سابقه زايمان زودرسى 
كه دارند، مجبور به استفاده از داروهاى 
پروژسترونى هستند و نمى توانند اين دارو را 
به دليل عارضه پوستى اى كه برايشان ايجاد 
كرده، قطع كنند بنابراين ما مى توانيم مصرف 
داروى ضدحساسيتى مانند كلرفنيرامين 
را براى ايشان تجويز كنيم. كلرفنيرامين، 
است  باردارى  دوران  در  ايمن  دارويى 
كه مى تواند براى مدت طوالنى در اين 
دوران مصرف شود. البته خانم هاى باردار 
بايد در مورد مصرف اين دارو با پزشك 
معالجشان مشورت كنند تا وى بتواند دوز 
و دفعات مصرف روزانه را براى آنها تعيين 
كند. در اين صورت، خانم هاى باردارى 
كه مانند سوژه اين هفته «سالمت» دچار 
عوارض پوستى ناشى از تزريق پروژسترون 
مى شوند، مى توانند در طول دوره تزريق 
اين داروى هورمونى از كلرفنيرامين براى 
كاهش و التيام عوارض پوستى آن كمك 
بگيرند. با اين حساب، مى توان گفت ما 
كه  دارويى  مصرف  مواردى  در  فقط 
حساسيت پوستى داده را قطع مى كنيم كه 
بثورات پوستى ناشى از مصرف دارو جزو 
بثورات آسيب رسان جدى باشند و بيمار را 
به سمت بيمارى استيونز ـ جانسون سوق 
بدهند. استيونز ـ جانسون، نوعى بيمارى نادر 
در پوست و مخاط بدن است كه در اثر 
عفونت يا مصرف داروهاى حساسيت زا 
ايجاد مى شود و مى تواند حتى باعث مرگ 
بيمار شود. به اين ترتيب، اگر فردى احساس 
مى كند در اثر مصرف هر نوع داروى جديدى 
دچار عارضه و بثورات پوستى جديد و 
بسيار آزاردهنده شده، بايد اين موضوع 
را با پزشك معالج خودش يا متخصص 

پوست در ميان بگذارد. 
به خانم هاى باردارى كه در اثر مصرف 
باردارى دچار  دوران  در  داروهاى الزم 
معمولى  پوستى  بثورات  يا  خارش ها 
مى شوند، توصيه مى كنيم براى تسكين 
از  پوستى شان  حساسيت  و  خارش 
كمپرس هاى موضعى آب سرد يا دوش آب 
خنك كمك بگيرند. استفاده از لباس هاى 
نخى، پرهيز از پوشيدن لباس هايى با الياف 
مصنوعى، اسپرى نكردن عطرها به صورت 
مستقيم روى پوست بدن و آبكشى كامل 
لباس ها براى ازبين رفتن كامل اثر شوينده ها، 
مى توانند از ديگر راه هاى كاهش شدت 
خارش براى افرادى مانند اين خانم باشند. 
استفاده از پمادهاى موضعى ضدخارش 
حاوى كاالمين يا موارد خنك كننده ديگر هم 
مى تواند به تسكين خارش و بثورات پوستى 

افرادى مانند اين مورد خاص كمك كند. 

آنچه سوژه هاي «ميزگرد پوست» درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد. شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد زيبايى» باشيد. كافى است از 
طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد.

: به عنوان اولين سوال علت تجويز آمپول فمواليف براى اين 
بيمار چه بوده است؟ 

آمپول فمواليف جزو گروه داروهايى با عنوان هورمون هاى جنسى است. 
براى درمان خونريزى رحم و سرطان رحم در خانم ها  اين دارو معموال 
تجويز مى شود. از طرف ديگر، فمواليف را مى توان در دوران باردارى و 
براى جلوگيرى از سقط جنين خودبه خودى تجويز كرد. بهتر است بدانيد اين 
آمپول به عنوان يك نوع هورمون پروژسترون براى النه گزينى تخمكى كه در 
رحم لقاح يافته و به منظور حفظ دوره كامل باردارى براى برخى خانم هاى 
باردار ضرورى است. در مورد اين خانم هم به احتمال زياد، پزشك معالج 
ايشان به دليل سابقه زايمان زودرسى كه در پرونده پزشكى شان وجود داشته، 
تزريق آمپول فمواليف را ضرورى دانسته اند. به طور كلى، برخى خانم هاى 
باردار بنا به تشخيص پزشك معالج شان بايد براى حفظ سالمت باردارى، 
پروژسترون اضافى دريافت كنند تا از اين طريق جلوى سقط جنين يا زايمان 

زودرس گرفته شود. تجويز آمپول فمواليف فقط بايد توسط متخصص 
زنان و بعد از بررسى شرايط بيمار از نظر وجود خطر  يا عدم 

خطر سقط جنين يا زايمان زودرس انجام بگيرد. 
: مگر هورمون پروژسترون به عنوان يك 
هورمون جنسى زنانه به اندازه كافى در بدن همه 

خانم ها ترشح نمى شود؟ 
به طور  است.  همين طور  بله، 
طبيعى، هورمون پروژسترون 
به عنوان هورمون جنسى زنانه 
از تخمدان ترشح مى شود و 

سطح اين هورمون باز هم به طور 
تا  باال مى رود  باردارى  طبيعى در دوران 
احتمال سقط جنين يا زايمان زودرس كاهش 
پيدا كند. منظور ما از زايمان زودرس، زايمانى 
است كه پيش از هفته سى وهفتم باردارى 
اتفاق بيفتد. ترشح پروژسترون كافى مى تواند 

جلوى زايمان زودرس را بگيرد، درحالى كه 
پروژسترون  باردارى  دوران  در  افراد  برخى  بدن 
كافى توليد نمى كند و همين مساله احتمال زايمان 
زودرس يا در برخى موارد سقط جنين را براى آنها 

به وجود مى آورد. 
و  طبيعى  حالت  در  است  ممكن  آيا   :
در دوران باردارى، هورمون پروژسترون بيش از 

اندازه ترشح شود؟ 
براى پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد توضيح كوتاهى 

درباره نحوه ترشح پروژسترون در طول دوران باردارى بدهيم. بد نيست بدانيد 
ترشح هورمون پروژسترون به خانم هاى باردار كمك مى كند تا رگ هاى خونى 
موجود در رحم، در دوران باردارى به اندازه كافى تحريك به رشد شوند. اين 
رشد رگ هاى خونى درنهايت منجر به حفظ سالمت جفت و بهبود عملكرد 
آن براى تغذيه جنين مى شود. به طور كلى، از حدود هفته هفتم تا چهاردهم 
باردارى، ميزان ترشح پروژسترون توسط جفت بيشتر مى شود. همين مساله 
مى تواند شل شدن ماهيچه هاى رحم و ايجاد فضاى بيشتر براى رشد جنين 
را به دنبال داشته باشد. اگر اين اتفاق نيفتد، انقباض و گرفتگى ماهيچه هاى 
رحم براى خانم باردار ايجاد مى شود و او دچار دردها و مشكالتى مانند سقط 
جنين يا زايمان زودرس خواهد شد. از طرف ديگر، همين افزايش ترشح 
پروژسترون به عنوان يك هورمون جنسى مى تواند مشكالتى مانند تغييرات 
خلق وخو، يبوست، احساس ضعف و خستگى يا سردرد را براى خانم هاى 
باردار به دنبال داشته باشد. در برخى موارد، حساس شدن پستان هاى خانم 
باردار در اثر افزايش ترشح پروژسترون هم گزارش شده است. 
داروهاى  تزريق  به  باردار  خانم هاى  همه  آيا   :
هورمونى حاوى پروژسترون مانند فمواليف نياز 

دارند؟ 
نه، معموال برخى مادران مانند اين خانم كه 
سابقه زايمان زودرس داشته اند، 
مكمل هاى  دريافت  به 
پروژسترونى نياز دارند و 
گاهى نيازشان تا زمانى كه 
جفت شروع به توليد اين 
برطرف  مى كند،  هورمون 
از  قبل  خانم ها  برخى  گاهى  مى شود. 
شروع باردارى هيچ مشكلى نداشته باشند 
اما با آغاز باردارى و به داليل مختلفى، 
جفت آنها نتواند پروژسترون كافى ترشح 
كند و آنها هم مجبور به دريافت مكمل هاى 
پروژسترونى شوند بنابراين تشخيص اين كه يك 
خانم باردار به مكمل پروژسترون نياز دارد يا نه، 
كامال به نظر پزشك معالج او و آزمايش هايى 
كه براى بيمار انجام مى گيرد، بستگى دارد. 
: آيا عوامل كمبود پروژسترون 
ناشناخته  باردارى  دوران  طول  در 

هستند؟ 
ترشح  براى  جفت  ناتوانى  گاهى 
پروژسترون كافى دليل مشخصى ندارد 

اما در مواردى مشاهده شده كه الگوى غذايى نادرست، سوءتغذيه، داشتن 
استرس فراوان يا حتى تحرك ناكافى در طول دوران باردارى مى تواند به 
كاهش ترشح پروژسترون و عوارض ناشى از آن براى خانم باردار منجر شود. 
: اگر خانمى به تزريق داروهاى پروژسترونى نياز داشته باشد، 

بايد اين كار را در چه زمانى از باردارى انجام دهد؟ 
افرادى كه سابقه سقط جنين يا زايمان هاى زودرس دارند، در درجه اول بايد 
پزشك معالج خود را در جريان اين موضوع قرار دهند تا او بتواند با توجه 
به شرايط بيمار، تزريق به موقع مكمل هاى پروژسترون را براى وى تجويز 
كند. معموال اين داروها براى پيشگيرى از زايمان زودرس، حدود هفته هاى 
24-16 باردارى و به صورت يكبار در هفته تزريق مى شود. نتايج مطالعات 
فراوان ثابت كرده اند تزريق پروژسترون در اين شرايط مى تواند كمك بزرگى 
براى پيشگيرى از زايمان زودرس باشد. البته داروهاى پروژسترونى كه براى 
خانم هاى باردار تجويز مى شوند، فقط به صورت تزريقى عضالنى نيستند و به 
اشكال مختلف ديگرى مانند قرص، ژل يا شياف هم وجود دارند كه نوع و 
دفعات استفاده از آنها به طور كامل توسط پزشك معالج توضيح داده مى شود. 
:  اين خانم با تزريق آمپول فمواليف دچار خارش و بثورات 
پوستى شده اند. آيا ممكن است چنين مشكالتى در اثر تزريق فمواليف 

ايجاد شده باشند؟ 
بله، به طور كلى، تمامى داروها و مكمل ها كنار فوايدى كه دارند، مى توانند 
عوارض جانبى يا آثار منفى هم براى مصرف كننده به دنبال داشته باشند. از 
مهم ترين عوارض جانبى مصرف داروهاى حاوى هورمون پروژسترون در 
خانم هاى باردار مى توان به مواردى مانند حالت تهوع، استفراغ، معده درد، 
گرفتگى عضالت شكم، تشديد يبوست در دوران باردارى، درد پستان ها، 
پوستى،  بثورات  تضعيف شديد خلق وخو، سرگيجه،  و خستگى،  ضعف 
حساسيت هاى پوستى و خارش اشاره كرد. خوشبختانه شايد بتوان گفت 
بروز بثورات پوستى، حساسيت پوستى يا خارش جزو خفيف ترين عوارض 
جانبى تزريق فمواليف هستند كه اين خانم با آنها درگير شده است اما به طور 
كلى، اگر هر كدام از عوارض ناشى از مصرف هورمون هاى پروژسترون 
ساير  يا  واژينال  خونريزى  مانند  عوارضى  مخصوصا  باردارى،  دوره  در 
غيرقابل تحمل  و  اندازه شديد  از  بيش  كرديم،  اشاره  آنها  به  كه  مواردى 
باشند، حتما بايد پزشك معالج را در جريان بروز اين عوارض قرار داد.  
ممكن است نياز به تغيير ميزان يا دفعات تزريق براى خانم باردار وجود 
داشته باشد كه پزشك معالج مى تواند در اين مورد تصميم قطعى را بگيرد. 
با اين حساب، به اين خانم توصيه مى كنم اگر خارش و بثورات پوستى شان 
بربيايند،  آنها  از پس  غيردارويى  راه هاى  با  مى توانند  كه  است  در حدى 
مشكل چندانى برايشان ايجاد نخواهد شد اما اگر اين خارش و بثورات 
به حدى شديد هستند كه زندگى ايشان را مختل كرده، بهتر است درباره 

آن  حتما با پزشك معالج شان مشورت كنند.

 يكى از مشكالتى كه در اثر مصرف برخى داروها براى گروهى از 
افراد ايجاد مى شود، عوارض پوستى ناشى از مصرف دارو مانند 
بروز بثورات پوستى، حساس شدن پوست يا خارش هاى موضعى 
در قسمت هاى مختلفى از پوست سر يا بدن است. در طب سنتى، 
مصرف برخى تركيبات خوراكى ضدالتهاب براى درمان يا التيام 
خارش يا حساسيت هاى پوستى ناشى از مصرف داروها توصيه 
مى شود. البته اين توصيه معموال براى افراد بدون سابقه بيمارى 
خاص است و مصرف چنين خوراكى هايى هم بايد در حد متعادل 
اين  از  مى توانند  هرچند  باردار  خانم هاى  اين حساب،  با  باشد. 
خوراكى هاى طبيعى براى رفع مشكالت پوستى ناشى از مصرف 
پزشك  با  آنها  مصرف  از  قبل  است  بهتر  بگيرند،  كمك  داروها 
معالج خودشان هم مشورت كنند. در ادامه، با مهم ترين تركيبات 
خوراكى ضدالتهاب براى كاهش بثورات پوستى، حساسيت هاى 
پوستى و خارش هاى پوستى در ناحيه سر و بدن آشنا مى شويد.

1. خاكشير: خاكشير جزو خوراكى هايى با طبيعت گرم و تر است 
كه اگر با مقدار كمى عسل تركيب شود و به صورت شربت دربيايد، 
مى تواند آثار ضدحساسيت و ضديبوست داشته باشد. اثر ضديبوست 
آن براى خانم هاى باردار از اهميت بااليى برخوردار است. اگر شما 
بتوانيد شربت خاكشير و عسل را با آب گرم و به صورت ناشتا ميل كنيد، 
مى توانيد از خاصيت ضدالتهاب آن براى كاهش خارش و حساسيت 

پوستى تان بيشتر بهره مند شويد. 
2. خرفه: خرفه جزو سبزى هاى با مزاج سرد و تر است كه استفاده 
از ضماد آن با حنا مى تواند براى تسكين خارش و التهاب هاى پوستى 
موثر باشد. براى كاهش خارش هاى پوستى، مى توان خميرى متشكل 
از خرفه، حنا و آب تهيه كرد و آن را روى پوست  زد. براى پيشگيرى 
از رنگ گرفتن پوست، بهتر است اين تركيب را در حمام روى پوستتان 

قرار دهيد و بعد از مدت كوتاهى آن را با آب خنك بشوييد. 
3. ريحان: ريحان جزو سبزى هايى با مزاج گرم و خشك و داراى 
از طريق  خاصيت ضدالتهابى است. مصرف منظم ريحان مى تواند 

كاهش ميزان التهاب در بدن باعث كم شدن حساسيت هاى پوستى يا 
خارش هاى ناشى از عوارض دارويى شود. از طرف ديگر، مى توان 
التيام حساسيت هاى  ريحان كوبيده را به صورت موضعى هم براى 

پوستى استفاده كرد. 
4. كاهو: كاهو از منظر طب سنتى، طبيعتى سرد و تر دارد بنابراين 
ازبين رفتن خشكى صفرا و سودا شود.  باعث  مصرف آن مى تواند 
اين  مى خواهيد  و  بدن هستيد  به خارش  مبتال  اگر  ترتيب،  اين  به 
خارش ها التيام پيدا كنند، استفاده از كاهوى كامال شسته را به شما 
پيشنهاد مى كنيم. اگر در دوران باردارى با خوردن كاهو سردى تان 
مى كند، كمى زيره روى آن بپاشيد يا كاهو را همراه سكنجبين مصرف 
كنيد. اگر در دوران باردارى نمى توانيد سبزى هاى خام مصرف كنيد، 
مى توانيد انواع سبزى هايى كه براى تسكين خارش يا بثورات پوستى 
مفيد هستند را به صورت بخارپز استفاده كنيد. البته توصيه مى شود 
براى پيشگيرى از خواص سبزى ها، آنها را بيش از اندازه بخارپز نكنيد 

و بخارى در حد 1 تا 2 دقيقه به آنها بدهيد. 

5. انار: انار باتوجه به شيرين يا ترش بودن مى تواند طبيعتى سرد و تر يا سرد 
و خشك داشته باشد. در طب سنتى، از انار به عنوان يك ميوه ضدخارش 
نام برده شده است. مصرف آب انار تازه مى تواند تا حد قابل قبولى باعث 
كاهش خارش و حساسيت هاى پوستى شود. البته اگر در دوران باردارى 
دچار كم خونى يا خونريزى احتمالى هستيد، بايد در مورد ميزان مصرف 

انار يا زمان خوردن آن حتما با پزشك معالج تان مشورت كنيد. 
براى كاهش خارش  از درمان هاى سنتى  پرتقال: يكى  نارنج و   .6
و التهاب هاى پوستى در افرادى كه نمى توانند از داروهاى شيميايى 
استفاده كنند، استفاده موضعى از نارنج يا پرتقال است. به اين منظور، 
شما بايد ضمادى با كمك پوست، مغز و تخم پخته پرتقال يا نارنج 
همراه سركه تهيه كنيد و بعد از يكدست كردن اين ضماد با كوبيدن 
تمام مواد، آن را روى پوست و جوش هاى بدن خود بزنيد. اين كار 
عالوه بر التيام بخشى به پوست و رفع خارش يا بثورات پوستى، مى تواند 
باعث بهبود خلق وخوى خانم هاى باردار شود زيرا بوى دلپذيرى كه از 

اين ضماد بلند مى شود، مى تواند مفرح باشد.

در ميزگرد پوست و زيبايى اين شماره به بررسى مشكل خانم باردارى مى پردازيم كه از متخصصان «سالمت» 
پرسيده اند: «در ماه پنجم باردارى به سر مى برم. از آنجا كه در باردارى قبلى ام سابقه زايمان زودرس داشته ام، 
پزشك متخصص زنان اين  بار برايم تزريق آمپول «فمواليف» را تجويز كرده است. متاسفانه، بعد از تزريق 
اين دارو پوستم شديدا واكنش نشان داده و بدنم دچار خارش شديدى شده است. عالوه بر اين  دانه هاى 
قرمزرنگى روى قسمت هايى از پوستم ظاهر شده اند كه برايم آزاردهنده هستند. بروز اين واكنش پوستى خيلى مرا نگران كرده 
است و نمى دانم آيا به دليل اين واكنش ممكن است خطرى جنينم را تهديد كند يا نه؟ از طرف ديگر، نمى دانم چطور مى توانم 
اين خارش ها را كمتر يا برطرف كنم؟» لطفا مرا راهنمايى كنيد. براى آشنايى بيشتر با موارد تجويز آمپول فمواليف، عوارض 

احتمالى آن و پاسخ به سواالتى كه اين خواننده محترم مطرح كرده اند، پاى گفت وگوى متخصصان «سالمت» نشسته ايم. 

 ندا احمدلو 
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با خارش و بثورات 
پوستى در دوران 
باردارى چه كنيم؟ 

از داروهاى گياهى كمك گرفت براى رفع خارش  هاى پوستى مى توان 

  دكتر غالمرضا كردافشارى/ استاد دانشكده طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران 

نگاه متخصص طب سنتى 
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شانه ناپذير  موى  نشانگان 
شانه نشونده،  يا   (UHS)
نوعى اختالل نادر مربوط به 
در  قرارگرفته  موهاى  ساقه 
پوست سر است. اين نشانگان معموال با موهاى 
كاهى رنگ يا نقره اى -بلوند مشخص مى شود كه 

روى پوست سر نظم نمى گيرند 
و نمى توان با شانه كردن، آنها را 

مرتب يا صاف كرد.
نشانگان موى شانه ناپذير در اولين 
در  زمانى  هر  در  مى تواند  دوره 
فاصله بين 3 ماهگى تا 12 سالگى 
نمايان شود و فقط هم روى پوست 
اين  در  مى گذارد.  منفى  تاثير  سر 
در محدوده  موها  مقدار  وضعيت، 
بيشتر  در  اما  مى مانند  باقى  عادى 
موارد، به آرامى رشد مى كنند. به مرور 
زمان، اين موها حالت كاهى رنگ يا 
نقره اى ـ   بلوند به خود مى گيرند، خشك 
و نظم ناپذير مى شوند، صاف روى سر 
مى ايستند، در جهت هاى مختلفى رشد 
مى كنند و تالش براى صاف كردن آنها با 
شانه اصال به نتيجه اى نمى رسد. در برخى 
موارد هم تالش مداوم براى نظم دهى و 
آراستن موهاى شانه ناپذير به شكستن آنها 

منجر مى شود اما تشديد حالت شكنندگى مو را 
نمى توان جزو ويژگى هاى هميشگى و دائمى 
نشانگان موى شانه ناپذير دانست. كسانى كه در 
اين دوره زمانى به اين نشانگان مبتال مى شوند، 
معموال اواخر دوران كودكى تا حدود قابل توجهى 

و به صورت خودبه خودى بهبود مى يابند. 
در مواردى كه نشانگان موى شانه ناپذير خود جزيى 
از عالئم نشانگان ديگرى باشد، نشانه هاى ديگرى 
هم عالوه بر آنچه ذكر شد، مى توانند نمايان شوند 
بنابراين بسيار مهم است كه ابتدا مشخص شود 
آيا نشانگان موى شانه ناپذير به صورت مستقل 
اتفاق افتاده يا به نشانگان ديگرى وابسته است. 
عالئمى مانند زبرى موها، سفيدى موها، پشمى 
شدن يا درهم پيچيده شدن موها ميان 80 تا 99 
درصد افراد مبتال به نشانگان موى شانه ناپذير 

مشاهده مى شود. البته آلوپسى آره آتا يا 
ريزش موى سكه اى هم بين 5 تا 29 درصد افراد 
مبتال به نشانگان موى شانه ناپذير بروز مى كند. 

نقش وراثت در نشانگان موى شانه ناپذير
نشانگان موى شانه ناپذير بيماري ژنتيكى است. 
اين مشكل در  اين است كه  بر  باور محققان 
وضعيت اتوزومى مغلوب به ديگر انسان ها به 
ارث مى رسد. (در اختالل اتوزومى مغلوب، ژن 
جهش يافته مغلوب روى يكى از كروموزوم هاى 
غيرجنسى قراردارد). با اين حال، موارد احتمالى 
ديگرى هم وجود دارند كه در آنها وضعيت 
كاهش يافته  نفوذ  درجه  با  و  غالب  اتوزومى 
يعنى  غالب  اتوزومى  وضعيت  است.  نمايان 
در يك  فقط  يا جهش  تغيير  بروز يك  اينكه 
مى تواند  سلول  هر  در  مسوول  ژن  از  نسخه 

به شكل گيرى عالئم نشانگان موى شانه ناپذير 
منجر شود. اگر فردى داراى جهش مخصوص 
به اتوزوم غالب باشد و در ادامه بچه دار شود، 
احتمال انتقال اين جهش به هر فرزند حدود 

50 درصد (1 در 2) است. 
«نفوذ كاهش يافته» نيز به اين معناست كه همه 
افراد داراى ژن جهش يافته به اين نشانگان مبتال 
نخواهند شد. به همين دليل هم موارد ابتال به 
اين نشانگان مى تواند از يك نسل عبور كند و 
در آنها ديده نشود يا ناگهان براى اولين بار يا 
فقط يك بار در يك خانواده خودش را نشان 
بدهد.  درحالى كه افراد مبتال به نشانگان موى 
خانوادگى  سابقه  موارد،  اغلب  در  شانه ناپذير 
منفى را در اين زمينه گزارش كرده اند، تشخيص 
ناهنجارى در ساقه موهاى سر فقط با بررسى 
وضعيت ديگر اعضاى خانواده كه در ظاهر مبتال 

به اين وضعيت نيستند، امكان پذير است. اين 
بايد از طريق بررسى موهاى آنها  نيز  بررسى 
با نوع خاصى از ميكروسكوپ ها انجام بگيرد. 

داليل ابتال به نشانگان موى شانه ناپذير
با نشانگان   TCHH و TGM3 ،PADI3 3 ژن
موى شانه ناپذير مرتبط هستند. اين 3 ژن، عمليات 
كه  مى دهند  انجام  را  پروتئين هايى  رمزگذارى 
مسووليت شكل گيرى ساقه موها را برعهده دارند. 
در اين موارد، حالت وراثتى در وضعيت ژن مغلوب 
است. با اين حال، در موارد ديگرى كه چندنفر از 
اعضاى خانواده به اين نشانگان مبتال هستند، حالت 
وراثتى در وضعيت ژن غالب است و حتى مى تواند 
به واسطه ژن هاى ديگرى ايجاد شده باشد كه هنوز 

شناسايى نشده اند. 
در بيشتر موارد، نشانگان موى شانه ناپذير به صورت 

مستقل اتفاق مى افتد و جزيى از يك نشانگان نيست. 
درواقع، معموال نشانگان موى شانه ناپذير به علت 

نقش آفرينى ژن هاى ديگرى بروز مى كند. 

راه هاى تشخيص
تشخيص نشانگان موى شانه ناپذير ابتدا با بررسى 
عالئم اين اختالل انجام مى گيرد. به عالوه، بررسى 
ساقه موهاى فرد مورد نظر با ميكروسكوپ هاى 
زير  كه موى كسى  وقتى  است.  ويژه ضرورى 
ميكروسكوپ قرار مى گيرد، احتماال محل تماس 
ساقه موها با پوست كف سر به يكى از اين اشكال 
نشان داده مى شود؛ به شكل مثلثى، به شكل كليه در 
ناحيه تقسيم شده بين موها يا به صورت شيارهاى 
كانال شكل و درازى كه در امتداد قسمت هاى مختلف 

موها ايجاد شده است. 
افرادى كه نسبت به عالئم نشانگان موى شانه ناپذير 

پوست   متخصص  از  مى توانند  هستند،  نگران 
درخواست كنند شرايط آنها را براى تشخيص اين 
نشانگان بررسى كند. محققان مى گويند  كشف هاى 
اخير در زمينه ژن هاى مربوط به نشانگان موى 
شانه ناپذير مى تواند در آينده آزمايش هاى ژنتيكى 

را براى تشخيص اين نشانگان امكان پذير كند. 

درمان
موثرى  و  قطعى  درمان  هيچ  تاكنون  متاسفانه 
براى نشانگان موى شانه ناپذير پيدا نشده، اما اين 
اختالل معموال با گذشت زمان بهبود مى يابد يا حتى 
به خودى خود با شروع دوران بلوغ از بين مى رود. با 
اين حال، متخصصان هميشه مراقبت درست از موها 
و استفاده از نرم كننده ها كنار شانه هاى نرم را توصيه 
مى كنند. به عالوه، افراد مبتال به اين نشانگان اصال نبايد 
رفتارهاى تحريك كننده و نادرستى با موهايشان انجام 
بدهند. استفاده از ابزارهاى گرمايشى يا حالت دهنده 
براى فر كردن موها، اسپرى هاى شيميايى، شانه زدن 
بيش از حد و خشك كردن موها با استفاده از سشوار 
در گروه همين رفتارهاى نادرست قرار مى گيرند. 
جدى گرفتن اين اصول به عنوان راهكار اصلى 
مى تواند به افراد مبتال به نشانگان موى شانه ناپذير در 
مديريت شرايط موهايشان كمك واقعا قابل توجهى 
كند. راهكار ديگرى هم كه مى تواند اثربخشى مثبتى 
داشته باشد، استفاده از مكمل هاى بيوتين است. 
تعداد محدودى از گزارش هاى موردى نشان داده 
استفاده از مكمل بيوتين به تقويت موها، افزايش 
قابليت شانه پذيرى و افزايش نرخ رشد موها پس 
از 4 ماه مصرف مداوم در افراد مبتال به نشانگان 

موهاى شانه ناپذير منجر مى شود. 

پيش آگهى 
نشانگان موى شانه ناپذير معموال به خودى خود با 
ورود به دوران بلوغ از بين مى رود و درمان آن هم 
در بيشتر موارد ضرورتى ندارد. با اين حال، در 
مواردى كه نشانگان موى شانه ناپذير جزيى از  
نشانگان ديگر باشد، پيش آگهى پزشك فقط مى تواند 
به تشخيص نشانگان اصلى و نشانه ها و عالئم 

نمايان آن در فرد مبتال انجام بگيرد.
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نشانگان موى شانه ناپذير چيست؟ 

موهايى كه شانه نمى شوند
افراد مبتال به 
نشانگان موى 

شانه ناپذير 
نبايد رفتارهاى 

نادرستى با 
موهايشان انجام 
بدهند. استفاده 

از ابزارهاى 
گرمايشى يا 
حالت دهنده 

براى فر كردن 
موها، اسپرى هاى 

شيميايى، شانه 
زدن بيش از 
حد و خشك 
كردن موها 

با استفاده از 
سشوار در گروه 
همين رفتارهاى 

نادرست قرار 
مى گيرند

كاهى رنگ يا نقره اى -بلوند مشخص مى شود كه 
روى پوست سر نظم نمى گيرند 
و نمى توان با شانه كردن، آنها را 

نشانگان موى شانه ناپذير در اولين 
در  زمانى  هر  در  مى تواند  دوره 
 سالگى 
نمايان شود و فقط هم روى پوست 
اين  در  مى گذارد.  منفى  تاثير  سر 
در محدوده  موها  مقدار  وضعيت، 
بيشتر  در  اما  مى مانند  باقى  عادى 
موارد، به آرامى رشد مى كنند. به مرور 
زمان، اين موها حالت كاهى رنگ يا 
نقره اى ـ   بلوند به خود مى گيرند، خشك 
و نظم ناپذير مى شوند، صاف روى سر 
مى ايستند، در جهت هاى مختلفى رشد 
مى كنند و تالش براى صاف كردن آنها با 
شانه اصال به نتيجه اى نمى رسد. در برخى 
موارد هم تالش مداوم براى نظم دهى و 
آراستن موهاى شانه ناپذير به شكستن آنها 

منجر مى شود اما تشديد حالت شكنندگى مو را 
مشاهده مى شود. البته آلوپسى آره آتا يا 
29 تا 29 تا 29 درصد افراد  5ريزش موى سكه اى هم بين 5ريزش موى سكه اى هم بين 5
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تصوير «بوريس جانسون»، وزير اسبق امور شايد خيلى از ما تاكنون  بارها با ديدن 

 ترجمه: 
يوسف صالحى 

خيلى از افراد هنگام بيدار شدن از 
خواب با تجربه آسيب ديدگى يا 
بدحالت شدن موهاى خود مواجه 
شده اند. آيا مى دانيد عادت كردن 
به برخى اشتباهات رايج در مراقبت از موها مى تواند 
سالمت و زيبايى آنها را تحت تاثير قرار بدهد و 
صبح ها شما را با موهايى آشفته و بدحالت مواجه 
كند؟ در ادامه اين مطلب، با رايج ترين خطاهايى 
كه ممكن است در طول شب انجام بدهيد و باعث 
صدمه ديدن يا از دست رفتن حالت طبيعى موها 

مى شوند، آشنا خواهيد شد.

1) خوابيدن با موهاى خيس 
بسيارى از افراد عادت دارند شب ها قبل از خواب 
دوش بگيرند و با موهاى خيس به رختخواب بروند. 
اين درحالى است كه موها در حالت خيسى ضعيف 
و شكننده هستند بنابراين وقتى كه شما با موهاى 
خيس به رختخواب مى رويد و سنگينى سر را تا صبح 
روى موها مى اندازيد، موجب بدحالت شدن موها، 
شكستن موها از ساقه و تا خوردن موها در صورتى 
كه موهاى لختى داشته باشيد، خواهيد شد. افرادى كه 
موهاى فر يا حالت دارى دارند، اگر با موهاى خيس 
به رختخواب بروند، حتما صبح روز بعد با موهايى 
كامال وز و خشك از رختخواب خارج خواهند شد.

چاره چيست؟ 
حداقل 2 ساعت قبل از خواب دوش بگيريد و موها 
را با كمك يك حوله نازك نخى و باد ماليم سشوار 
قبل از خواب كامال خشك كنيد. باد سشوار را در 
فاصله نسبتا زياد از موها بگيريد تا ساقه موها خشك 

و آسيب پذير نشوند. 

2) رها كردن موهاى بلند 
برخى خانم ها عادت دارنده شب ها قبل از خواب 
موهاى بلندشان را شانه و رها كنند. اين كار مى تواند 
باعث گره خوردگى موها حين خواب، كرك شدن آنها 
يا حتى خشك شدن انتهاى ساقه موها شود. افرادى 
كه موهاى خود را در طول مدت خواب رها مى كنند، 
ممكن است در اثر گير كردن مو زير بدن دچار ريزش 

موى فيزيكى ناشى از كندن موها نيز بشوند.
چاره چيست؟ 

اگر موهاى بلندى داريد، بهتر است قبل از خواب 

موها را از فرق سر باز كنيد و در دو طرف، بافت 
بسيار شلى بزنيد. به اين ترتيب، صبح روز بعد نه تنها 
موهايى آشفته و گره خورده نخواهيد داشت، بلكه 
موهايتان حالت بسيار زيبايى هم به خود خواهند 
گرفت. سعى كنيد براى پيشگيرى از باز شدن بافت 
شل موها هنگام خواب، قسمت انتهايى بافت را با 

يك كش موى نرم ببنديد. 

3) دم اسبى بستن موها 
برخى خانم هايى كه موهاى بلندى دارند، براى پيشگيرى 
از گيركردن موها زير بدن يا گره خوردنشان هنگام 
خواب، موهايشان را از باالى سر به صورت دم اسبى 
مى بندند. بستن موها به اين حالت، مخصوصا اگر موها 
خيس باشند، مى تواند فشار زيادى به ريشه موها وارد 

كند و احتمال ريزش موها را شديدا افزايش دهد.
چاره چيست؟ 

اگر موهاى شما به بافتن نمى رسند، آنها را پايين سر با 
يك نخ نرم به آرامى ببنديد و سعى كنيد هنگام بستن 

موها هيچ فشارى به ريشه مو وارد نشود.

4) شانه نكردن موها قبل از خواب 
بسيارى از ما عادت نداريم شب ها قبل از خواب 
موهايمان را شانه كنيم و ترجيح مى دهيم  اين كار 
را تا صبح روز بعدى عقب بيندازيم. اين درحالى 
است كه شانه كردن شبانه موها، دو فايده بزرگ 
دارد؛ اول اينكه از گره خوردن و كرك شدن موها، 
به خصوص موهاى كوتاه، هنگام خواب پيشگيرى 
مى كند و دوم اينكه چربى طبيعى پوست سر را به 
ساقه موها مى رساند و مانع خشكى زياد موها بعد 

از خواب مى شود.
چاره چيست؟ 

درست قبل از خواب موهايتان را با شانه خشك و تميز 
شانه كنيد. براى پيشگيرى از كشيدگى ريشه موها بهتر 
است هنگام شانه كردن، ريشه موها را با دست نگه 
داريد. اگر موهايتان بيش از اندازه خشك است، قبل 
از شانه كردن شبانه حتما كمى سرم مو به آنها بزنيد.

5) استفاده از بالش با رويه نخى 
شايد گمان كنيد استفاده از بالش هايى با رويه نخى يا 
پنبه اى مراقبت بيشترى از پوست صورت در طول مدت 
خواب به عمل مى آورد يا باعث تعريق كمتر مى شود 

اما بهتر است بدانيد اين جنس از پارچه ها مى تواند 
موهاى شما را هنگام بيدار شدن آشفته و درهم كند.

چاره چيست؟ 
با توجه به نكات ذكرشده توصيه مى شود حتما براى 
حفظ سالمت، لطافت و زيبايى موها هنگام بيدار شدن 
از خواب، از يك روبالشى با جنس ابريشم كمك 
بگيريد. روبالشى هاى ابريشمى باعث حفظ نرمى و 

حالت موها هنگام خواب مى شوند.

6) مرطوب نكردن موها 
خيلى از افراد عادت دارند  هم صبح ها قبل از رفتن به 
محل كار و هم شب ها بعد از برگشتن به منزل، موهاى 
خود را شامپو كنند. شامپو كردن بيش از اندازه موها 
باعث از دست رفتن چربى و رطوبت مطلوب آنها 
مى شود، مخصوصا اگر شامپو كردن همراه با شستن 

موها با آب داغ باشد.

چاره چيست؟ 
اگر موهاى خشكى داريد، هر روز آنها را شامپو نكنيد و 
به شستن موها با آب ولرم خالى اكتفا كنيد. به افرادى كه 
موهاى خشكى دارند توصيه مى شود پس از استحمام، 
موهايشان را با سرم هاى مو كه بر پايه چربى هاى گياهى 
مانند روغن نارگيل، روغن آرگان يا روغن بادام هستند، 
ماساژ دهند. به افراد داراى موهاى چرب نيز توصيه 
مى شود بيشتر از روزى يك مرتبه موهايشان را شامپو 
نكنند و شب ها قبل از خواب هم موهايشان را كمى با 
سرم هاى مو بر پايه آب و ويتامين هاى ضرورى براى 
موها ماساژ دهند. اين كار به حفظ شادابى و لطافت 

موها كمك زيادى مى كند.

7) خوابيدن با حالت دهنده هاى مو 
آيا تابه حال برايتان پيش آمده كه شب ها قبل از خواب 
موهايتان را نشوييد؟! اين كار در حالت عادى مشكلى 

براى موها ايجاد نمى كند و ممكن است تنها باعث 
حالت نگرفتن مناسب آنها در صبح روز بعد شود 
اما اگر موهايتان آغشته به انواع حالت دهنده ها مانند 
اسپرى هاى حالت دهنده مو، انواع ژل يا كتيرا باشد و با 
همان حالت دهنده ها به رختخواب برويد، حتما صبح روز 
بعد با موهايى كه از قسمت هاى مختلف شكسته شده 
يا تا خورده اند، مواجه خواهيد شد. استمرار خوابيدن با 
موهايى كه آغشته به حالت دهنده هستند، باعث خشك 
شدن تدريجى ساقه موها و ايجاد موخوره خواهد شد.

چاره چيست؟ 
اگر موهايتان آغشته به حالت دهنده هستند، حتما پيش 
از خواب آنها را بشوييد. اگر به هر دليلى يكى -دو 
بار در طول سال شرايطى برايتان پيش آمد كه امكان 
شستن موهاى آغشته به حالت دهنده قبل از خواب را 
نداشتيد، حداقل موها را به خوبى شانه كنيد تا اين مواد 

تا حد ممكن از ساقه موها جدا شوند.

7خطاى شبانه كه باعث آسيب ديدگى موها هنگام خواب مى شوند 
 ترجمه: 

راضيه فيضى

Re
ad

er
s D

ig
es

t :ع
منب

شانه كردن 
موها قبل از 
خواب، مانع گره 
خوردن و كرك 
شدن موها 
هنگام خواب 
مى شود، چربى 
طبيعى پوست 
سر را به ساقه 
موها مى رساند 
و مانع خشكى 
زياد موها بعد 
از بيدار شدن 
مى شود



صفحه آخر 32
عكس و مكث

شماره هفتصدونه هفت ارديبهشت نودوهشت

مـعـلـم مـهـر
كالس سوم ابتدايى كه بودم، معلمى 
داشتيم كه به زنگ انشاء خيلى اهميت 
مى داد. تمام موضوع هايى كه خانم معلم 
براى انشاهاى ما انتخاب مى كرد، به نوعى 
با انسانيت، خوبى و مهربانى ربط داشت. 
مى گفت مى خواهم خيلى عميق درباره 
آنچه خواسته ام فكر كنيد و بعد بنويسيد. 
روزى از ما خواست سر كالس و روى 
كاغذ انشاء بنويسيم. هنوز هم موضوع 
آن انشاء كه من را به حافظ هم عالقه مند 
كرد، از يادم نمى رود. همه ما بهت زده به 
تخته كالس كه اين بيت روى آن نقش 
بسته بود، نگاه مى كرديم؛ «چو غنچه 
گرچه فروبستگى است كار جهان/ تو 

همچو باد بهارى گره گشا مى باش» 
 انگار بغرنج ترين مساله را پيش چشممان 
گذاشته بود. كلمه به كلمه بيت را در 
ذهنمان حالجى مى كرديم. خانم معلم 
گفت سخت نگيريم و هرچه به ذهنمان 
رسيد، بنويسيم. مى گفت شجاعت به 
خرج دهيم و هر چه حسمان مى گويد، 

روى كاغذ بياوريم. 
به  آنها را  انشاها را نوشتيم و معلم 
خانه برد. فرداى آن روز درس انشاء 
در برنامه مان نبود اما خانم معلم به جاى 
يكى از درس هاى ديگر، برايمان از مفهوم 
شعر و نگاه ما به آن گفت. از اينكه 
بايد قلب هايمان بزرگ باشد، آنقدر كه 
دلمان برود براى اينكه به ديگران كمك 
كنيم. مى گفت بايد مثل باد بهار لطيف 
باشيم و نگذاريم دلمان سنگ و سخت 
شود. خانم معلم معتقد بود اين درس، 
مهم ترين درسى است كه مى تواند به 
همه ما بدهد و دلش مى خواهد هيچ 

وقت اين بيت را از ياد نبريم.
يادم مى آيد از فرداى آن روز همه ما 
آدم هاى ديگرى بوديم. آرزو داشتيم 
فرصتى پيدا شود تا بتوانيم باد بهارى 
باشيم، تا آدم خوبى باشيم. نمى دانم اين 
بيت در ذهن چند نفر از ما ماندگار شد 
اما مطمئنم خانم معلم ما در كالسش 
«انسان» هاى زيادى بار آورد. انسان هايى 

چون باد بهار... 

حرف آخر

در  خدماتى  كار  مدت ها  مى گويد 
اينكه  از  و  داده  انجام  افراد  منازل 
ناچيز داشته،  منبع درآمدى هرچند 
خوشحال بوده اما حاال همين دلخوشى 
را هم ندارد. تغييرات جسمى باعث 
مى شود به پزشك مراجعه كند و نتيجه 
بررسى ها نشان مى دهد سرطان لنفوم 
به مشكالت ريز و درشتش اضافه 

شده است.
اين خانم 2 دوره از 4 ماه شيمى درمانى 
را انجام داده اما تالش هاى همسرى 
كه خودش هم بيمار است، پسر و 
دخترشان كه يارانه شان را به درمان 
مادرشان اختصاص داده اند براى تامين 
هزينه درمان و داروهاى گرانقيمتى كه 
براى جلوگيرى از انتشار سلول هاى 
سرطانى به ريه و قارچى شدن محل 
زخم حتما بايد تهيه شود، كافى نيست. 
همه اعضاى اين خانواده كمر همت 
بسته اند تا بتوانند مادر را درمان كنند 
اما براى ادامه اين راه و نااميد نشدن، 
به كمك من و تو نياز دارند. من و 
تويى كه الزم است براى زنده ماندن 
قلبمان، مدام الفباى مهر را در وجودمان 
زمزمه كنيم،كه يادمان نرود بايد باد 

بهارى باشيم.
براى حمايت مالى از اين خانم مى توانيد 
وجوه نقد را به كارت بانك پارسيان 
با شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خيريه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  كنيد  واريز  عاشورا 
تلفن75983000 (داخلى2) يا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگيريد. 
اين خانم با كد 22839 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.

افت فشار وضعيتى يا اورتواستاتيك هايپوتنشن بيمارى 
شناخته شده عصب روان شناختى است. اين قبيل بيماران 
وقتى از جايشان برمى خيزند، دچار احساس سرگيجه و 
افت فشار مى شوند كه سبب احساس عدم تعادل، سياهى 
رفتن چشم ها و سست شدن اندام ها مى شود و آنها را 
مجبور مى كند براى حفظ تعادلشان به جايى تكيه بدهند. 
در شرايط جدى تر بيمار اصال فرصت اين كار را پيدا 

نمى كند و غش مى كند. 
بديهى است افتادن بيمار روى زمين هميشه به سادگى اتفاق 
نمى افتد و ممكن است منجر به  حادثه تلخى شود. در اين 
يادداشت راجع به جنبه هاى شناختى اين بيمارى توضيحاتى 
خواهم داد. نكته اول شيوع بسيار زياد اين بيمارى است. 
عامل ايجاد اين بيمارى ناهماهنگى سيستم هاى خودكار 
عصبى موسوم به سمپاتيمك و پاراسمپاتيك است. اين 
سيستم مسووليت تنظيم قطر رگ هاى بدن ما را برعهده 
دارد. حتما تاكنون كلمه «ميراب» را شنيده ايد. ميراب كسى 
است كه در روستاها مسوول تقسيم آب بوده است. او تعيين 

مى كرده كدام يك از جوى ها باز باشد و آب رودخانه مثال 
در شب جمعه به مزرعه كدام يك از اهالى روستا برود. 
سيستم پاراسمپاتيك مغز نيز همان ميراب است چراكه 
ميزان خون بدن به اندازه اى نيست كه در لحظه واحد 
بتواند تمام رگ هاى بدن را پر كند. اين موضوع سبب 
شده مغز سيستم خودكارى را تعبيه كند كه به صورت 
شبانه روزى وظيفه تقسيم خون بين رگ هاى اندام هاى 

مختلف را برعهده بگيرد. 
وقتى شما در حالت استراحت هستيد سيستم پاراسمپاتيك 
صرفا بر اساس نياز، خون را بين بافت ها تقسيم مى كند، 
مثال اگر تازه غذا خورده ايد، خون زيادى به روده و معده 
شما گسيل مى شود يا اگر در حالت لميده در حال مطالعه 
هستيد، مغز شما بيشترين سهميه را از گردش خون مى برد. 
لحظه برخاستن براى سيستم پاراسمپاتيك شما يك لحظه 
پركار و تعيين كننده است چراكه خون بايد به سرعت از 
ارگان هاى داخلى جمع شده و روانه مغز شما شود چون 
در حالت ايستاده خون به طور طبيعى به علت جاذبه 

در پاهاى شما جمع مى شود. وظيفه سيستم پاراسمپاتيك 
انقباض حداكثرى عروق ارگان هاى داخلى و اندام هاست 
تا خون بيشترى براى مغز فراهم شود. فراموش نكنيد در 
حالت ايستاده، شما با خطرات بيشترى مواجه هستيد پس 
بايد بيشتر از مغزتان كار بكشيد. حال اگر اين ميراب خوب 
عمل نكند و خون كافى به مغز نرسد، فرد دچار سرگيجه 
لحظه اى مى شود، تلوتلو مى خورد و نقش زمين مى شود. 
حال سوال اين است كه چه عواملى مى توانند سبب به هم 
خوردن عملكرد اين سيستم شوند؟ مهم ترين عوامل اين 
اختالل تنش هاى عصبى هستند. ترس و وحشت، عصبانيت، 
خشم هاى فروخورده و حتى خبرهاى خوشحال كننده كه 
ناگهان سبب ايجاد هيجان زدگى مى شوند، مى توانند سبب 
افت فشار ناگهانى و حتى غش شوند. كم خونى با وجودى 
كه مى تواند اين وضعيت را تشديد كند، برخالف تصور عامه 
مردم به تنهايى نمى تواند سبب غش شود بنابراين به جاى 
تجويز اشتباه جگر و دل و قلوه براى اين بيماران بهتر است 

سعى كنيم مشكل احساسى يا عاطفى آنها را حل كنيم.

وقتى چشم، سياهى مى رود!

مرا صورتى برنيايد ز دست   كه نقشش معلم ز باال نبست
سعدى شيرازى

 زهراسادات صفوى 

بهترين هديه اي كه هر پدر و مادر مى تواند به فرزندش بدهد، 
عزت نفس است چون كودكي در آينده موفق خواهد بود كه حس 
ارزشمندي داشته باشد. چند بار به فرزندتان گفته ايد كه دوستش 
داريد و به او افتخار مي كنيد؟ كودك هيچ تعريفي از خود ندارد 
و ما به عنوان والدين فكر و باور او را شكل مى دهيم. عزت نفس 
پايه بهداشت روان است. عزت نفس يعنى باورى كه هر فرد از 
خود دارد. به نوعى ديگر، يعنى خودمان را با تمام ويژگى هايى 
كه داريم، دوست داشته باشيم و در نظر خودمان فرد ارزشمندى 
باشيم. عزت نفس، سالح كودك در برابر چالش هاى دنياست و 
كودكانى كه احساس خوبى در مورد خود دارند، راحت تر مى توانند 
با مشكالت محيط اطراف مقابله كنند. با افزايش عزت نفس احساس 
توانمندى و ارزشمندى در فرد به وجود مى آيد و باعث تغييرات 
مثبت در سالمت روانى مى شود. همچنان كه كودكان از خود دركى 
پيدا مى كنند و هويت خود را مى يابند، تلويحا براى خصوصيات 

خود ارزش منفى يا مثبت قائل مى شوند. 
براي افزايش عزت نفس، به خصوص در كودكان 4 ركن وجود 

دارد؛ محبت، زمان، انضباط و پذيرش. 
• بيشتر اوقات دوست داشتن كودكان خيلى ساده و آسان است و 
در برخى مواقع مشكل. ابراز محبت به كودكى كه پيوسته ناسازگار 
و بدخلق است، مانند بيشتر كودكانى كه دوران بلوغ را سپرى 
مى كنند، سخت است. والدينى كه هم در دوران سركشى و ستيز 
كودكان و هم در دورانى كه كودكان نوپا هستند و از شيرينى 
خاصى برخوردارند به آنها توجه مى كنند، در واقع پايه عزت نفس 

كودكان شان را مى سازند.
• كودكان به صرف زمان با كيفيت نياز دارند. آنها به شما نياز دارند 
تا در حياط مدرسه و بازى و حتى در برخى زمان هاى معمولى 
كنارشان باشيد. اين به اين معنا نيست كه بايد كامال در همه احوال 
مراقب كودكانتان باشيد. براى بيشتر كودكان فقط حضور والدين 

در خانواده كافى است. 
• گاهى مشغله كارى به قدرى زياد است كه هيچ چيز مشكل تر از 
اين نيست كه براى بودن با كودك زمان كافى پيدا كنيم ولى صرف 

اين زمان براى رشد كودك اهميت دارد. 
• يكى ديگر از اركان عزت نفس در كودكان «پذيرش» است كه انجام 
آن دشوار است. براى والدين طبيعى است كه نسبت به كودكانشان 
اميدوارى زيادى داشته باشند. همه ما دوست داريم كودكانمان 
داراى تحصيالت دانشگاهى يا بهترين شاگرد مدرسه باشند. ما 
از كودكانمان انتظارات زيادى داريم ولى آنها بيشتر انتظارات ما 
را برآورده نمى كنند. يكى از روش هاى مهم تقويت عزت نفس، 
پذيرش كودكان در همه شرايط است بنابراين بايد بدانيم هر كودكى 
مشخصه منحصربه فرد و نقاط ضعف و قوت دارد. بايد انتظار داشته 
باشيم كودكانمان تا آنجا كه مى توانند تالش كنند و چه در كارى به 
راحتى موفق شوند، چه به سختى، تشويق كارهايشان و تصديق 

قوه خودارزشى براى آنها بسيار ضرورى است. 
در آخر نيز به عنوان راهكارهايى براى افزايش عزت نفس مناسب 
فرزندان الزم است اين نكات را به خاطر داشته باشيد؛ فرزندان 
خود را تحسين و تشويق كنيد. با بچه هاى خود با احترام رفتار 
كنيد. به آنها مسووليت بدهيد. بچه ها را آزاد بگذاريد تا بعضى مواقع 
خطر كنند. به توانايى ها و عاليق فرزندان خود اهميت بدهيد. به 
حرف هايشان گوش كنيد و به آنها پاسخ بدهيد. به قول هايى كه به 
فرزندان خود داده ايد، عمل كنيد. عقب بايستيد و بگذاريد فرزندتان 
خودش تصميم بگيرد. بگذاريد كودك  خطر يا اشتباه هاى كوچك 
را تجربه كند. بگذاريد در كارهاى خانه كمك كند. فرزندانتان را 
تشويق كنيد تا عاليق شان را با اشتياق دنبال كنند. به آنها ثابت 
كنيد عشق و عالقه تان به آنها بى قيدوشرط است. مطمئن شويد 
اهداف  كودك  با توجه به توانايى هايش قابل دستيابى است. زمانى 
كه موفقيتى كسب كرد، از او تعريف و تمجيد كنيد. كارى كنيد كه 

احساس خاص بودن كند و هرگز به جاى او كار انجام ندهيد.

عزت نفس در كودكان

زندگى سالم

كالم نو

دوستى مى گفت در روزهايى كه خبر سيل، زلزله و بالياى 
طبيعى را مى شنوم، نوعى نگرانى با من است كه زنان چه 
بارى را متحمل مى شوند؟ چه نقشى ايفا مى كنند و چگونه 
با وضعيت بحرانى كنار مى آيند؟ اما سوال من اين است 
كه منظور از زن، در كدام نقش اوست؟ زن به عنوان يك 

انسان؟ يك مادر؟ زن به عنوان يك زن يا همسر؟
هر انسانى از حوادث و بالياى طبيعى متاثر مى شود و 
زن هم از اين قاعده مستثنى نيست ولى نقش مادرى و 
همسرى در اين اتفاق ها بسيار مهم است زيرا زنان مدير 
خانه هستند. در اغلب خانواده ها از زنان توقع دارند صبورى 
و حمايت روانى همسر و فرزندان را برعهده بگيرند. در 
اين ميان زن مجبور است دردها، نگرانى ها و خشم هاى 
خودش را سركوب كند و به فرزندانش بپردازد. شريك 
شدن در نگرانى هاى همسر و حمايت روانى از فرزندان 
كار آسانى نيست بنابراين زنان در چنين مواقعى با چند 

چالش مواجه هستند.
چالش اول: نگرانى نسبت به سالمت خود و شرايط 

اجتماعى و اقتصادى پس از حادثه
چالش همسرشان: نگرانى درباره وضعيت جسمانى، روانى 

و اقتصادى همسر
چالش فرزندان: نگرانى درباره وضعيت سالمت و اوضاع 

جسمى و روانى فرزندان و چگونگى تامين آنها

اين وقايع به قدر كافى باعث ترس، وحشت و اضطراب 
مى شوند و شوربختانه در كشور ما زنان براى كنار آمدن 
با اين وضعيت و رد شدن از درياى بحران، حمايت هاى 
روانى و مالى كمى از دولت دريافت مى كنند. در هر 
جامعه اى با توجه به وضعيت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
و سياسى جامعه افراد به گونه اى تاثير مى پذيرند. اگر 
حمايت هاى اجتماعى و روان شناختى بيشتر باشد، زنان 
بهتر مى توانند با وضعيت كنار بيايند و از آنجا كه نقش 
مهمى در وضعيت روانى فرزندانشان دارند، مى توانند به 
آنها نيز كمك كنند ولى هرگز نبايد فراموش كرد اگر 
زنان را به قدر كافى حمايت نكنيم، به نوعى خانواده را 
حمايت نكرده ايم بنابراين متخصصان روان بايد خود را 

براى چنين شرايطى آماده  كنند. 
حال تصور كنيد در اثر چنين حوادثى زنى همسر و فرزند 
خود را از دست بدهد. سوگ در چنين شرايطى به شدت 
سالمت روان او را تهديد مى كند. ممكن است خودش 
و ساير اعضاى خانواده دچار معلوليت شوند و شرايط 
زندگى شان كامال تغيير كند. چنين تغييرات ناگهانى و 
بدون حمايت هاى اجتماعى اى مى تواند منجر به آسيب هاى 
ماندگار شود. در اين مواقع، روان شناسان با روش مداخله 
در بحران، درمان هاى حمايتى و ساير درمان ها مى توانند 
اختالل در سازگارى يا اختالل استرس پس از حادثه را 

درمان و به سازگارى بيشتر كمك كنند. يادمان باشد كمك 
به هر زنى كمك به يك يا چند خانواده است.

گاهى پيشگيرى از بالياى طبيعى ممكن نيست ولى مى توان 
خود را براى چنين شرايطى آماده كرد. برنامه ريزى در 
سطح كالن با محوريت زنان يكى از توصيه هاى من است. 
برنامه ريزى با محوريت زنان نياز به شناخت روان و شرايط 
زنان آن منطقه و فرهنگ دارد. نبايد منتظر حادثه شويم و 
سپس اقدام كنيم. متخصصان روان در سطح كشور بايد 
مطالعات ميدانى انجام دهند و شناخت كافى از شرايط 
روانى و معيشتى زنان به دست بياورند. تصور كنيد خانه و 
فرزندتان را از دست داده ايد و فرزندان ديگرى هم داريد. 
سوگوارى كنيد يا از فرزندانتان حمايت كنيد؟ حتى لحظه اى 
انديشيدن به اين موضوع مى تواند ما را مملو از نگرانى 
و اضطراب كند. حاال تصور كنيد پس از بالياى طبيعى، 
وضعيت خيلى از زنان بدتر از اين است. متاسفانه گاهى 
رسيدگى به آنها دير انجام مى شود و با چالش بقاى خود 
و خانواده شان مواجه هستند. در سال هاى اخير خوشبختانه 
گروهى از متخصصان راهى مناطق بحران زده مى شوند تا 
كنار ساير امدادجويان و همكاران پزشك و پرستار به كمك 
مردم بشتابند. اميدوارم مسووالن و دولت گام موثرترى در 
اين زمينه بردارند تا اندكى درد اين قشر را كاهش دهند و 

باعث التيام افراد آسيب ديده شوند.

در آسيب ها، زنان را حمايت كنيم

زندگى مثبت

 دكتر مهرداد اخوان بهبهانى
پزشك و متخصص علوم اعصاب  شناختى

س
فار

ى 
زار

رگ
خب  

 كتايون خانجانى
درمانگر فردى و زوج درمانگر

قدرت پشتكار
چند بار تا به حال براي كاهش وزنتان اقدام كرده ايد؟ چند بار تالش 
كرده ايد عادتى را ترك كنيد  يا تصميم گرفته ايد در تحصيل، حرفه و 
پروژه تان بهترين باشيد؟ چقدر كارهاي نيمه تمام داريد؟ آيا اهداف تان 
سخت و زمان بر هستند يا انگيزه و اشتياق تان به اندازه روزهاى اول 
نيست؟ اين سوال به ذهن خطور مي كند كه دانشمندان، محققان، 
ورزشكاران و افراد موفقى كه نامدار هستند، چه ويژگي هايى دارند 

كه به اهداف شان تا حصول موفقيت پايبند هستند؟
 اين افراد ويژگى مشتركى دارند و آن پشتكار است. پشتكار براى 
رسيدن به آنچه كه برايشان خوشايند است و دنبال محقق كردن آن 
هستند. در اين كتاب كه از پرفروش ترين هاي نيويورك تايمز است 
درباره راز اين افراد كه داشتن «پشتكار» است، مواردى مي آموزيم 
و اينكه موفقيت هاي ما در زندگي به ميزان پشتكار ما بستگي دارد 
 ،(IQ) و نه استعداد ما. پشتكار و سرسختى با تحصيالت، هوش
ظاهر خوب، سالمت جسمانى، استعداد و... مرتبط نيست، بلكه با 
اشتياق و عزم ما براي هدفى خاص در طوالني مدت رابطه دارد.

اولين بار به طور جدي آنجال داك ورث، نويسنده و روان شناس، 
تحقيقات طوالنى مدتى انجام داد كه مجموعه اين تحقيقات و نتايج 
آنها در اين كتاب منتشر شده است. او زمانى كه معلم دبيرستان 
بود، متوجه شد بهترين عملكرد تحصيلى مربوط به بااستعدادترين 
دانش آموزانش نيست، بلكه مربوط 
به آنهايي است كه با داشتن ميزان 
پشتكار  با  استعداد  از  متوسطى 
مي خوانند.  باال درس  اشتياق  و 
همچنين او دريافت تاثير پشتكار 
در به دست آوردن موفقيت، 2 برابر 
استعداد است. اين كتاب نوشته 
آنجال داك ورث، ترجمه گيتي 
شهيدي و در 330 صفحه توسط 

نشر آرايان منتشر شده است.

معرفى كتاب

دانش آموزانش نيست، بلكه مربوط 
به آنهايي است كه با داشتن ميزان 

نام كتاب: « مهارت كالس دارى»
نوشته: جيمس دانهيل، ترجمه رحيم دولتى 

ژنرال «گورت» در نوشته اى راجع به رهبرى در زمان جنگ 
جهانى دوم، عقيده صريح خود را چنين شرح داده است: 
«هيچ افسرى نبايد بدون داشتن معلومات كافى درباره كار 

خود رهبرى عده اى را برعهده بگيرد.»
معلم، رهبر جامعه است و اين گفته ژنرال گورت درباره 
حرفه معلمى نيز صدق مى كند. همه ما مواردى را به خاطر 
مى آوريم كه به اجبار موضوعى را تدريس كرده ايم و از آنجا 
كه آشنايى قبلى با آن نداشته ايم، در عذاب شديد بوده ايم.

نداشتن معلومات، از استحكام و نيروى تدريس مى كاهد. 
وقتى معلمى با شاگردان مسابقه مى گذارد؛ يعنى هميشه فقط 
يك فصل از شاگردان خود جلوتر است، معموال تدريسش 
رضايت بخش نيست و تاثير احاطه نداشتن او به مطالب درسى 
در شاگردان منعكس مى شود. عالوه بر اين، شاگردان توانا به 
سرعت تشخيص مى دهند معلومات معلمشان سطحى است 

و نتيجه اين تشخيص، از بين رفتن حس احترام نسبت به 
او است. اگر از جواب دادن به سوالى طفره برويد و مثال 
بگوييد: «به اين موضوع در درس ديگر خواهيم رسيد»، به 
ندرت اتفاق مى افتد كودكان گول حرف شما را بخورند.

براى تدريس خوب، بايد معلومات معلم به مراتب بيشتر از 
درس ساده اى باشد كه مى خواهد به شاگردان خود بدهد. 
موضوع درس بايد مناسب سن و سال شاگردان باشد و 
در عين حال از يك منبع وسيع و بزرگ معلومات سيراب 
شده باشد. زمانى كه معلم برنامه را پيش روى خود دارد، 
مسلما بايد قبال در مورد موضوع آن به مطالعات وسيع و 
عميق پرداخته باشد. نكته ديگرى كه در اين زمينه به ايجاد 
مناسبات نيك ميان شاگرد و معلم كمك مى كند، قدرت 
تحريك معلومات است. آيا شما درباره عقايد و افكار تازه 
مطالعه مى كنيد؟ پيشرفت ها و نوشته هاى جديد مربوط به 
موضوع درس را به ذهن مى سپاريد؟ مثال قضاوت شما 
درباره تاريخ و جغرافيا كهنه و پوسيده است يا زنده و 

مترقى؟ آيا در تدريس رياضى به مسائلى مى پردازيد كه 
با زندگى شخصى روزمره كودكان سروكار داشته باشد؟ 

در تدريس نبايد فقط به معلومات خود متكى باشيد. شايد 
وقتى جوان تر بوديد، موفق شده باشيد رضايت ممتحنان 
را در برخى موضوعات جلب كنيد ولى اگر حس مى كنيد 
حاال هم آنقدر معلومات داريد كه تا آخر عمر درس بدهيد، 
در اشتباه محض هستيد. من معتقدم فقط تعداد معدودى 
از معلمان مثال هفته اى يك شب، زمانى را براى افزودن به 
معلومات عمومى و اختصاصى خود صرف مى كنند. اگر 
هنگام خواندن اين جمالت، اين حقيقت را به خود اعتراف 
كنيد، خوشوقت خواهم بود. معلم واقعى در تمام عمرش 
محصل است و كسى كه عالقه اى به دنبال كردن و به 
دست آوردن معلومات جديد نداشته باشد، به ندرت مى تواند 
ديگران را به كشف حقايق تشويق كند. معلم خوب هميشه 
با شاگردانش در راه تحقيق و كشف و درك زيبايى ها و تمييز 

آنها از اشتباه ها و زشتى ها، همكارى و همراهى مى كند.

معلم واقعى تا آخر عمرش محصل است

برگى از يك كتاب

 مونا فلسفى
دانشجوى دكتراى روان شناسى سالمت
درمانگر كودك وبازى درمانگر
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