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گزارش »سالمت« از بسیج 
ملی کنترل فشارخون باال

شروع پویش ملی 
مقابلـه بـا 

بیماری خاموش
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، بسیج ملی 

کنترل فشارخون باال از روز 27 اردیبهشت ماه 
1398 و همزمان با روز جهانی کنترل 

فشارخون در سراسر کشور آغاز می شود و تا 
15 تیرماه ادامه خواهد داشت... صفحه2

حرف های دکتر حسینعلی رونقی درباره 
پروژه مراکز بهداشت و درمان روستایی

خطر کنیم  و 
از چیزی نترسیم
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

دکتر محمدرضا درگاهی، 
رئیس سازمان حفظ نباتات 

خطر ملخ صحرایی 
جـدی است!

امسال با سیل شروع شد و به محض آرام شدن 
شرایط جوی بحث خسارت های محصوالت 

کشاورزی و باغی و حتی دامی مطرح شد و حاال 
هم صحبت از ملخ هایی است که مزارع کشور 

را تهدید می کنند. البته گویا هشدار فائو در مورد 
حمله ملخ از بهمن ماه شروع شده و از همان زمان 

هم سازمان حفظ نباتات مبارزه را بی سروصدا 
شروع کرده است اما شرایط سیالبی زمینه را برای 
تخم ریزی ملخ ها مساعدتر کرده است... صفحه7

بررسی محاسن و معایب 
احتمالی کراتینه کردن موها  

کراتینه کردن زیاد 
موها خطر سرطان 

را به دنبال دارد
یکی از اقدامات زیبایی که امروزه طرفداران 
زیادی پیدا کرده، کراتینه کردن موهاست که 

گرچه راهکار خوبی برای داشتن موهایی نرم، 
صاف و درخشان به نظر می رسد، بدون در نظر 
گرفتن شرایط خطر احتمالی می تواند تهدیدی 

برای سالمت باشد... صفحه31

بهترین سحری و افطارصفحه26
پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه درباره: 

+ 
پرهیزهای رمضانصفحه14

ما و روزه داران خانهصفحه15
سفره خارجی ماه رمضانصفحه24

توصیه به روزه داران ورزشکارصفحه11



شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت2 سالمت در ایران
خبــر

وزیر آموزش وپرورش گفت: »متاسفانه ریشه گرفتاری 
دانش آموزانی که دچار  هرگونه آسیب  اجتماعی به ویژه 

مواد مخدر می شوند در خانواده است.«
در  بطحایی  سیدمحمد  »سالمت«،  گزارش  به 

گفت وگو با ایلنا درباره میزان مصرف مواد مخدر 
و قرص های روانگردان بین دانش آموزان گفت: 
»خوشبختانه درصد آسیب های اجتماعی ازجمله 
اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در مدارس 
مانند جامعه نیست. اگرچه آسیب های اجتماعی 
در جامعه رو به تزاید است، در مدارس و میان 
دانش آموزان شیب کمتری به نسبت جامعه دارد 

و بسیار کنترل شده است.«
وی درمورد درصد دانش آموزانی که درگیر اعتیاد یا 
هرگونه آسیب های اجتماعی شده اند، تصریح کرد: 
»خوشبختانه از سال ۹۷ بر اساس برنامه ای که در 
حوزه متوسطه اول و دوم به اجرا درآوردیم، به طور 
مداوم نشانه های ابتالی دانش آموزان به آسیب های 
اجتماعی را رصد می کنیم و این رصد هم از طریق 

طرح نماد انجام می گیرد.«
بطحایی اضافه کرد: »برنامه دیگری هم داریم که 
برمبنای آن همه دانش آموزان رصد می شوند. از این 
 رو، قریب به 3میلیون دانش آموز در سال ۹۷ تحت 
پوشش این برنامه قرار گرفتند و به هیچ عنوان جای 

نگرانی از طرف والدین وجود ندارد.«
از  استفاده  درصد  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
مواد مخدر میان دانش آموزان گفت: »درصد استفاده 
از مواد مخدر میان دانش آموزان آنقدر نیست که 
بسیار  درصد  این  است.  رفته  باال  خیلی  بگوییم 
کم است اما من درصد آن را عمدا ذکر نمی کنم 
زیرا به هرحال برخی مسائل تربیتی در راستای این 

موضوع وجود دارد.«
وی با اشاره به ریشه  آسیب های اجتماعی و اعتیاد 

میان دانش آموزان اظهار داشت: »تاکید می کنم که 
مبتال  که  دانش آموزانی  گرفتاری  ریشه  متاسفانه 
مخدر  مواد  به ویژه  اجتماعی  آسیب   هرگونه  به 

می شوند، عموما در خانواده است.«
بطحایی ادامه داد: »نگرانی ما مربوط به دانش آموزانی 
با  که  آنهایی  نه  شده اند،  اعتیاد  درگیر  که  است 
 ۱۴ ما  می برند.  مدرسه  به  مخدر  مواد  خودشان 
میلیون دانش آموز در مدارس داریم و ممکن است 
از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ دانش آموز به دالیلی که 
این  درگیر  خانوادگی،  مشکالت  عموما  و  گفتم 
اختالالت شوند اما این وظیفه ماست که وضعیت 
دنبال  را  شده اند  اعتیاد  درگیر  که  دانش آموزانی 
این مورد  در  نیز  با دستگاه های ذی ربط  و  کنیم 

همکاری داشته باشیم.«

گزارش »سالمت« از آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون باال در سراسر کشور

شروع پویش ملی مقابله با بیماری خاموش
وزارت  اعالم  اساس  بر 
بهداشت، بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال از روز ۲۷ 
و   ۱3۹8 اردیبهشت ماه 
همزمان با روز جهانی کنترل فشارخون در 
سراسر کشور آغاز می شود و تا ۱۵ تیرماه 

ادامه خواهد داشت.
دچار  ایرانیان  درصد   3۰ آمار،  اساس  بر 
فشارخون باال هستند و این در حالی است 
که بیش از ۴۵ درصد آنها نمی دانند مبتال به 
این بیماری اند. از این  رو، بسیاری فشارخون 
اهمیتی  و  نمی گیرند  را چندان جدی  باال 
را  باال  فشارخون  امروزه  نمی دهند.  آن  به 
بیماری خاموش می نامند چراکه هیچ عالمت 
و مشخصه خاصی ندارد اما یکی از عوامل 
است،  قلبی  نارسایی های  ایجاد  در  اصلی 
می تواند کلیه ها را از کار بیندازد و موجب 

سکته های مغزی و قلبی شود.
از این  رو، وزارت بهداشت در اقدامی ملی و با 
هدف پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی 
و سکته ها درصدد اجرای بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال در ۲۰ میلیون ایرانی باالی 3۰ 
سال است. این طرح از ۲۷ اردیبهشت رسما 
کار خود را آغاز خواهد کرد و زمان بندی 
اجرای آن از ۲۷ اردیبهشت تا ۱۵ تیر ۹8 

خواهد بود.

نامه  به رئیس جمهور و رئیس رسانه 
ملی

فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  آغاز  نقطه 
باال نامه  وزیر بهداشت به رئیس جمهور و 
درخواست برای همکاری همه دستگاه ها با 
وزارت بهداشت در اجرای این طرح همگانی 
بود که با پاسخ مثبت رئیس جمهور همراه شد. 
وزیر بهداشت در این نامه از رئیس جمهور 
درخواست کرد دستور پشتیبانی اجرایی و 
همکاری سایر دستگاه ها را که متضمن توفیق 

این حرکت ملی است، صادر کند.
سعید نمکی در این نامه نوشت: »به یاری 
خداوند مقرر شده است بزرگ ترین اقدام ملی 
برای مراقبت و کنترل مهم ترین و اصلی ترین 
عامل مرگ و ناتوانی مردم؛ یعنی بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال را در کشور به اجرا 
درآوریم. انتظار مجموعه نظام سالمت کشور 
در  و  انجام گرفته  اقدامات  با  که  است  آن 
دست اجرا بتوانیم در دولت تدبیر و امید 
این بزرگ ترین عامل خطر سالمت مردم را 
در کنترل درآوریم. از این  رو، بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال از روز ۲۷ اردیبهشت ماه 
۱3۹8 منطبق با روز جهانی کنترل فشارخون 

در سراسر کشور شروع می شود.«
داد:  ادامه  رئیس جمهور  به  نامه  در  نمکی 
»دعای خیر شما و دستور پشتیبانی اجرایی 
و همکاری سایر دستگاه ها متضمن توفیق 
این حرکت ملی و پشتوانه ای بس محکم در 

اجرای این بسیج مردمی است.«
رئیس جمهور نیز ضمن ارزشمند خواندن 
اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون باال در 
کشور، گفت: »سایر ارگان ها نیز در اجرای این 
برنامه همکاری کنند.« از این  رو، در پی نامه 
درخواست وزیر بهداشت از رئیس جمهور 
مبنی بر دستور پشتیبانی اجرایی و همکاری 
سایر دستگاه ها برای اجرایی شدن این حرکت 
ملی، رئیس جمهور در پی نوشت این نامه 
تاکید کرد: »اقدام ارزشمندی است، با جدیت 
پیگیری و سایر ارگان ها هم همکاری نمایند.«

همچنین وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس 
سازمان صداوسیما همراهی این نهاد ملی را 
در اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون باال در 
کشور خواستار شد. نمکی در این نامه خطاب 
به علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما 
ضمن اعالم آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون 
باال در کشور از ۲۷ اردیبهشت، با اشاره به نقش 
تعیین کننده و بی بدیل رسانه ملی در این بسیج 
ملی برای حمایت از سالمت مردم، تصریح 
کرد: »الزم است موضوع کنترل فشارخون باال 
در اولویت کاری سازمان صداوسیما قرار گیرد 
تا با حمایت این سازمان و مشارکت سایر 
ذی نفعان نسبت به طراحی و اجرای مداخالت 

ابتکاری سازمانی و فرابخشی اقدام شود.«
کلی  سیاست های   ۲ بند  به  اشاره  با  وی 
سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر »تحقق رویکرد سالمت همه جانبه 
و انسان سالم«، بیان کرد: »بر همین اساس، 
اهداف سند برنامه ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر )۱۴۰۴-۱3۹۴(، در 
عالی سالمت  چهاردهمین جلسه شورای 
به  سال ۱3۹۴  اسفند  در  غذایی  امنیت  و 

تصویب رسیده است.«
وزیر بهداشت در این نامه فشارخون باال را از 
مهم ترین عوامل خطر و تهدیدکننده سالمت 
مردم و مرگ زودرس ناشی از سکته های 
قلبی و مغزی دانست و تصریح کرد: »افزایش 
آگاهی و سواد سالمت جامعه، شناسایی و 
کشف موارد فشارخون باال، کاهش مصرف 
نمک روزانه مردم )به حداقل ۵۰ درصد( با 
اطالع رسانی به جوامع مردمی و کنترل صنایع 
و ساختارهای مرتبط، از اهداف برنامه بسیج 

ملی کنترل فشارخون باالست.«
نمکی در این نامه بر اختصاص بخشی از 

پربیننده شبکه های سراسری و  برنامه های 
به  گزارش های خبری سازمان صداوسیما 
»بسیج ملی کنترل فشارخون باال« و تشریح 
اهداف آن و حضور برخی افراد صاحب نظر 
در برنامه های صداوسیما بر اساس معرفی از 

طرف وزارت بهداشت، تاکید کرده است.

شناسایی 2 میلیون ایرانی دارای 
فشارخون باال

وزیر بهداشت همچنین در جلسه شورای 
هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون باال 
قلبی-عروقی،  بیماری های  »امروزه  گفت: 
شیوه  تغییر  به سرطان ها،  ابتال  فشارخون، 
زندگی، حوادث ترافیکی، دیابت، چاقی و 
شیوه زندگی غلط، از معضالت نظام سالمت 

محسوب می شوند.«
خاموش  تهدیدکننده های  از  یکی  نمکی 
سالمت را فشارخون خواند و اضافه کرد: 
»۴۵ درصد از جمعیت مبتال به فشارخون، از 
فشارخون باالی خود اطالعی ندارند و زمانی 
متوجه مشکل فشارخون باالی آنها می شویم 
که بیمار را با مشکالت شدیدتر جسمی یا 
بروز حمله قلبی به بیمارستان منتقل کرده و 
در آی سی یو یا سی سی یو بستری می کنند.«
وی توضیح داد: »بیماری های مزمن کلیه که 
یکی از عالئم پیشرفته فشارخون باالست، 
نیاز سیستم درمانی کشور را به دستگاه های 
دیالیز افزایش داده بنابراین نیاز است به مقوله 
فشارخون به عنوان  صرفه جویی اقتصادی 

نیز نگریست.«
نمکی با اشاره به برگزاری بسیج ملی فشارخون 
ملی  بسیج  »در  کرد:  عنوان  در کشور  باال 
ما  هدف  بیشترین  باال،  فشارخون  کنترل 
افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات 

فشارخون باالست بنابراین مردم باید در این 
زمینه آگاه شوند و به فشارخون خود به عنوان 
یک عامل تهدیدکننده سالمت توجه ویژه ای 
داشته باشند. این موضوع در مردان ضرورت 
بیشتری پیدا می کند چراکه در کشورهایی 
ایران، مردان به بررسی های دوره ای  مانند 

کمتر از زنان اهمیت می دهند.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه برآورد شده در 
این پویش ملی، حدود ۲میلیون نفر دارای 
فشارخون باال شناسایی شوند، خاطرنشان 
کرد: »بعد از شناسایی موارد جدید ابتال به 
فشارخون باال، درمان و کنترل مستمر آنها 

نیز در دستور کار قرار دارد.«

بی اطالعی 45 درصد مبتالیان به 
فشارخون

آن طور که معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با  مقابله  همگانی  بسیج  اجرایی  مدیر  و 
 ۴۲ می گوید،  خون  پرفشاری  بیماری 
درصد مرگ ومیرها در کشور به علت ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی است و یکی 
از عوامل خطر ابتال به این بیماری ها ابتال 

به فشارخون باالست.
علیرضا رئیسی می افزاید: »متاسفانه بر اساس 
آمارها، در کشور ما ۴۵ درصد از افرادی که 
فشارخون باال دارند، از این عامل خطر سالمت 
آگاهی ندارند و برای پیشگیری از بیماری و 
درمان آن به موقع اقدام نمی کنند بنابراین بعد 
از مدتی با عوارض ناشی از پرفشاری خون 
مانند سکته های قلبی و مغزی و عارضه های 
قلبی و کلیوی به پزشک مراجعه می کنند.«

مدیر اجرایی بسیج ملی مقابله با فشارخون باال 
تصریح می کند: »متاسفانه ۵۰ درصد افرادی 
که از فشارخون خود مطلع هستند نیز دارو 

مصرف نمی کنند و تحت درمان مناسبی قرار 
ندارند و فشارخون آنها تحت کنترل نیست. 
به همین دلیل یکی از توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی در حوزه کنترل بیماری های 
غیرواگیر، کنترل فشارخون است و بر اساس 
آن وزارت بهداشت، در آستانه روز جهانی 
فشارخون، راه اندازی بسیج همگانی کنترل 
فشارخون در کشور را در دستور کار خود 

قرار داده است.«
ملی  پویش  راه اندازی  اینکه  بیان  با  وی 
فشارخون در کشور با هدف شناسایی، کنترل 
پزشک  به  موارد  ارجاع  و  اطالع رسانی  و 
برگزار می شود، توضیح می دهد: »بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال یک پویش بزرگ ملی و 
عمومی است و در گروه هدف افراد؛ یعنی 
انجام شده  افراد 3۰ سال به باالی جامعه 
و طبق پیش بینی ها، بیش از ۲۰ میلیون نفر 
تحت آزمایش اندازه گیری فشارخون قرار 
خواهند گرفت. انتظار داریم حدود ۲ میلیون 
نفر از افرادی که از مشکل فشارخون خود 
مطلع نیستند، شناسایی شده و برای دریافت 
خدمات درمانی به سطوح باالتر معرفی  شوند 

تا درمان مناسب دریافت کنند.«
اضافه  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
 ۲۷ روز  اینکه  به  توجه  »با  می کند: 
اردیبهشت ماه، با عنوان روز جهانی فشارخون 
نامگذاری شده، بسیج همگانی فشارخون 
نیز در این تاریخ در سراسر کشور آغاز شده 
و 6 تا 8 هفته تداوم خواهد داشت و تمام 
هموطنان از روستا تا شهر غربالگری خواهند 
این طرح در محل تجمعات  بنابراین  شد 
مردم ازجمله سازمان های دولتی و غیردولتی، 
مساجد، اماکن عمومی، ادارات، کارخانجات 

و سایر محل ها، عملیاتی خواهد شد.«

پاسخ معنادار وزیر آموزش وپرورش به یک سوال:
عمدا آمار مصرف مواد مخدر را بین دانش آموزان اعالم نمی کنم

بسیج ملی کنترل فشارخون باال 
روی 2۰ میلیون ایرانی باالی ۳۰ 
سال اجرا خواهد شد و از 2۷ 
اردیبهشت ماه و به مدت 6 تا 
8 هفته تداوم خواهد داشت و 
تمام هموطنان از روستا تا شهر 
غربالگری خواهند شد

 علی اکبر 
ابراهیمی

در  عضویت  دلیل  به  است  مدتی 
ملی سیالب ها«  گزارش  ویژه  »هیات 
در جلسات مختلف، از جمله جلسات 
بررسی کمک رسانی به سیل زدگان در 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و مشارکت های 
مردمی، شرکت می کنم. نکته ای در همه 
جلسات آزارم می دهد که باالخره مجبور 

شدم لب به اعتراض باز کنم. 
آقایان و خانم ها، مقامات و مسووالن 
مشارکت کننده  مردم نهاد  سازمان های 
مجری  و  خبرنگار  کمک رسانی،  در 
تلویزیون، همگی از عباراتی مانند »اقالم 
نیاز خانم ها« و مشابه  بهداشتی مورد 
آن استفاده می کنند. یکی از انسان های 
با هزار  شریف سازمان های مردم نهاد 
زحمت، عبارت »محصوالت سلولزی 
مورد استفاده خانم ها« را برای اشاره به 

»نوار بهداشتی« استفاده می کرد. 
شهروندان،  آیا  که  است  این  سوالم 
جامعه  این  در  خانم ها،  به خصوص 
باید برای نام بردن، خریدن و استفاده 
کردن از یک محصول ساده برای نیازی 
طبیعی، این گونه تحت فشار، خجالت 
کشیدن و معذب بودن باشند؟ سوالم 
و  خریدن  با  خانم ها  آیا  است؛  ساده 
به کسی  بهداشتی  نوار  استفاده کردن 
آسیبی می زنند یا کار زشتی می کنند؟ 
قصد مقایسه ندارم و رفتار همگان در 
اما  است  محترم  زندگی شخصی شان 
واقعا مردان و زنانی که سیگار می خرند 
و در مکان عمومی از آن استفاده می کنند، 
کار بد و زیان رسان به حال دیگران و 
به کار  اگر  نمی دهند؟  انجام  خودشان 
بردن واژه »نوار بهداشتی« خجالت دارد، 
استفاده از نام مواد مخدر، اسلحه ها و 
ناسزاهایی که عین نقل و نبات بر زبان 

جاری می شوند، زشت تر نیست؟
به  کمک رسانی  تدارکات  مسووالن 
سیل زدگان خجالت می کشند این واژه 
را به زبان بیاورند، درنتیجه نه می توانند 
به صراحت بگویند که چه موقع کمبود 
مثال  برای  نه  و  بهداشتی هست  نوار 
حاال می توانند به صراحت بگویند نیاز 
به این محصول رفع شده و مردم اقالم 

دیگری ارسال کنند. 
»نوار  کاربرد  از  کشیدن  خجالت 
طعنه  و  کردن  مسخره  و  بهداشتی« 
زدن به خانم هایی که این محصول را 
خرید می کنند و ...، بخشی از گفتمان 
ضد زن و زجرآوری است که میلیون ها 
زن جامعه ایران را می آزارد. عاقبت این 
گفتمان ضد زن همان می شود که بر 
اساس یکی از ویدئوهای منتشرشده، 
کمک رسان ها به سیل زدگان، پشت به 
زنان، فقط بسته های نوار بهداشتی را 
برای ایشان پرتاب می کنند. )شاید همه 
جا این رفتار نادرست انجام نشده باشد.( 
اسمش »نوار بهداشتی« است، برای رفع 
انسانی  جمعیت  از  نیمی  طبیعی  نیاز 
روی کره زمین، بسیار هم حساس و 
مهم است. محصولی است که یک زن 
تقریبا در یک چهارم عمر دوران باروری 

خود به آن نیاز دارد. 
از به کار بردن نامش خجالت نکشیم، 
هیچ زنی را برای آن مسخره نکنیم، در 
ادبیات کمک رسانی آزادانه و درست 
از آن استفاده کنیم. جامعه ای که زنان 
و مردانش از کاربرد نام چنین محصول 
در  باشند،  داشته  هراس  ضروری ای 
معرض آسیب های جنسی و جنسیتی 
و  جنسی(  خرد  )فقدان  بزرگ تر 

بدکارکردی های بیشتری است.

»نوار بهداشتی«
خجالت ندارد
 محمد فاضلی

عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید بهشتی

ساالنه ۷ هزار نفر به تعداد بیماران دیالیزی اضافه می شود
رئیس اداره پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: »هرساله به صورت ناخالص ۷ هزار نفر به بیماران دیالیزی اضافه می شوند و باید دنبال 
راه های جایگزین مانند دیالیز صفاقی و پیوند بود.« مهدی شادنوش افزود: »شاخص اهدای عضو در ۷ ماهه آخر سال گذشته، ۱۱/۲6 درصد بود که 
تقریبا میزان قابل قبولی است.« وی با بیان اینکه دانشگاه های یزد، کهگیلویه وبویراحمد، شهید بهشتی، چهارمحال وبختیاری و سمنان ۵ دانشگاه برتر در 
حوزه شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی هستند، ادامه داد: »میانگین نسبت بیمار دیالیز به تخت دیالیز در کل کشور ۴/6 درصد است و بیمارستان های 
اسدآباد، سمنان و خمین بهترین نسبت را در این شاخص دارند اما شاخص هدف برای سال جاری ۴/۴ بیمار به ازای هر تخت دیالیز است که برای 
رسیدن به شاخص مذکور، نیاز به ایجاد 6۴6 تخت جدید است.« شادنوش تاکید کرد: »عملکرد دستگاه های توزیع شده تولید داخل در حد مطلوب 

بوده و قرار بر ساخت ۲۰۰ دستگاه در ماه است. با ساخت این تعداد دستگاه، بسیاری از مشکالت درمان بیماران دیالیزی حل خواهد شد.«

تعیین مجازات حبس برای والدین در صورت فوت یا جراحت کودک به دلیل سهل انگاری
نمایندگان مجلس برای والدینی که به دلیل سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات حبس تعیین کردند. نمایندگان مجلس در 
جلسه علنی یکشنبه )۱۵ اردیبهشت( و در جریان بررسی جزییات الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان، تبصره ماده ۹ این الیحه را برای تامین نظر شورای 
نگهبان به این شرح اصالح کردند: »هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده )فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس 
یا منافع، قتل، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العالج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا باالتر، 
نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی( شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل 
مندرج در بندهای فوق، )حبس درجه ۵: حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، حبس درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا ۲ سال، حبس درجه ۷:حبس از ۹۱ روز تا 

6 ماه، حبس درجه 8: حبس تا 3 ماه( محکوم می شوند، به استثنای بند ت )جراحت سروصورت یا گردن( که در این مورد دیه پرداخت می شود.«
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کنیا، آنتی بیوتیک ارزانقیمت عامل اصلی مقاومت دارویی
داروها  از  بی رویه  استفاده 
کشورهای  مشکل  تنها 
ثروتمند نیست. این مساله 
حال  در  کشورهای  در 
توسعه متداول است و همین عامل معضل 
بزرگ بهداشتی را بر کل جامعه جهانی تحمیل 
کرده است. در این کشورها آنتی بیوتیک بدون 

نسخه پزشک فروخته می شود.

نایروبی، کنیا، خانم »شارون« 4روز پس از اینکه 
وضعیت بیماری فرزند 22 ماهه اش رو به وخامت 
گذاشت و عالئم تب، اسهال و استفراغ او شدیدتر 
شد، تصمیم گرفت داروهای کودک را عوض 
کند. از آنجایی که برای مراجعه به پزشک پولی 
نداشت، کودک خود را به مغازه ای که نزدیک 
خانه اش بود، برد. آقای »اوتینو« صاحب مغازه، با 
دقت به حرف های مادر درباره وضعیت بیماری 
فرزندش گوش کرد سپس کشوی پیشخوان مغازه 
را جلو کشید و دو داروی آنتی بیوتیک دیگر را 
از بین داروهای کشو به زن جوان داد و گفت: 
»ببین این داروها اثر می کنه؟ قیمت اینها 1500 
شیلینگ )حدود 15 دالر( میشه.«  مادر کودک 
با ناامیدی گفت: »هیچ کدام از 4 نوع دارویی را 

که 2 هفته پیش دادید، موثر نبود.«
آقای »اوتینو« مانند سایر مغازه دارانی که در همان 
محل فروشگاه کوچک خود به تشخیص و درمان 
تحصیالت  هیچ گونه  می پردازند،  بیماری ها 
پزشکی ندارد و ابدا آموزش دارویی ندیده است.
آنتی بیوتیک، این داروی معجزه گر که جان میلیون ها 
انسان را از مرگ نجات داده به لطف تولید انبوه 
داروهای ژنریک در چین و هند به سهولت در 

اختیار مردم کشورهای فقیر قرار می گیرد. در 
تمامی کشورهای در حال توسعه با چند دالر 
ناقابل می توان به عنوان مثال آموکسی سیلین تهیه 
کرد. این آنتی بیوتیک دارویی بسیار حیاتی برای 
از بین بردن عفونت های باکتریایی مانند پنومونی، 

سالمونال، کالمیدیا و استرپتوکوک است.
ساکنان نایروبی تعصب شدیدی نسبت به استفاده 
از آنتی بیوتیک دارند. در مطالعه ای معلوم شد  90 
درصد مردم این کشور در سال گذشته آنتی بیوتیک 
مصرف کرده اند، در حالی که در همین زمان تنها 17 
درصد مردم  آمریکا این دارو را مصرف کرده اند. 
تسهیل دسترسی به آنتی بیوتیک ها زنگ خطری 

را برای کل جامعه جهانی به صدا درآورده است. 
به تدریج داروها پتانسیل خود را برای از بین 
بردن میکروب ها به دلیل مقاوم شدن باکتری ها 
از دست می دهند. درواقع فقر بزرگ ترین عامل 
ایجاد مقاومت میکروبی است و از سوی دیگر، 
کشورهای فقیر هم بیشترین تاثیر را از این اتفاق 
می گیرند. در جایی که تراکم جمعیت باالست، 
کیفیت امکانات درمانی در پایین ترین حد قرار دارد، 
امکان دسترسی به آب پاکیزه و امکانات بهداشتی 
اولیه بسیار کم است و بر مصرف و توزیع دارو هم 
نظارتی نمی شود. همه این عوامل دست در دست 

هم آتش به خرمن مقاومت میکروبی می زنند.

هر ساله در سراسر جهان 700 هزار نفر جان خود 
را به دلیل بی اثر بودن آنتی بیوتیک ها از دست 
می دهند و در کشور فقیری مانند کنیا هم نبود 
سیستم درمانی مناسب و البته مقاومت میکروبی  
هر ساله چراغ زندگی هزاران انسان، به خصوص 

کودکان را خاموش می کند.
یکی از محققان دانشکده پزشکی کنیا می گوید: 
»70 درصد عفونت های سالمونالیی در این کشور 
نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شده است. این در 
حالی است که هر ساله سالمونال 45 هزار کودک 
کنیایی را به کام مرگ می فرستد. این میزان در 

کشوری مانند آمریکا نزدیک به صفر است.

دارو  فروشندگان  برخی  کشور  این  در 
آنتی بیوتیک های تقلبی می فروشند و این مساله 
ایجاد مقاومت دارویی را دوچندان کرده است. 
از سوی دیگر، حتی اگر دارو تقلبی نباشد افراد 
به دلیل صرفه جویی دوره درمان آنتی بیوتیک 
خود را کامل نمی کنند که عامل دیگری برای 

مقاوم شدن میکروب هاست.
یکی از فروشندگان دارو که درآمد خوبی از فروش 
آنتی بیوتیک دارد، می گوید: »مردم اغلب یک سوم 
دارویی را که باید مصرف کنند، می خرند. حتی 
زمانی که سعی می کنم یک جعبه دارو را بفروشم 
آنها با این تفکر که تعداد قرص ها خیلی زیاد است،  
یک جعبه کامل دارو را نمی خرند. داروخانه های 
کنیا هم معموال آنتی بیوتیک را در مقادیری کمتر 

از آنچه که تجویز شده،  می فروشند.«
 سطح بهداشت پایین به گسترش بیماری های 
میکروبی دامن می زند، درنتیجه نیاز به آنتی بیوتیک 
را افزایش می دهد و معضل بزرگ جهانی ایجاد 
می کنند. اغلب مردم و به خصوص کودکان دائم 
بیمار و مبتال به اسهال و تب هستند زیرا بچه ها 

در فضاهایی بازی می کنند که کامال غیربهداشتی 
است و میکروب را با دستان نشسته یا کفش 

خود داخل منازل می برند.
دولت کنیا طی سال های گذشته تالش کرده با 
گسترش واکسیناسیون و بهبود وضعیت بهداشتی  
بین کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 
درنتیجه کاهش مصرف آنتی بیوتیک به این معضل 
مراکز  بگذارد. طی 2سال گذشته  پایان  نقطه 
بهداشتی این کشور کمیته های نظارتی تشکیل 
داده اند و ظروف محتوی مواد ضدعفونی کننده 
دست در تمام اتاق ها و سالن انتظار بیمارستان ها 
نصب شده است. با این وجود دولت نه تنها موفق 
نشد قانون منع فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه 
پزشک را به تصویب برساند، حتی نتوانست 
جریان قاچاق دارو را در طول مرزهای خود با 

سومالی تحت کنترل دربیاورد.
یکی از مشاوران دولت در این زمینه می گوید: 
»ثابت شد کار مشکل تر از آن است که فکر 
می کردیم. افرادی که در کمیته نظارت مشغول 
به کار هستند از اینکه پیشرفت چندانی حاصل 
نشده، خسته شده اند. پرستارانی که بیش از توان 
خود بار مسوولیت به دوش می کشند حاضر 
نیستند دستورالعمل بهداشتی را رعایت کنند. 
صادقانه بگویم با توجه به فعالیت های گذشته، 
باور ندارم این معضل حل بشود. فکر نمی کنم 
دولت ما مساله را جدی گرفته باشد. من درباره 
کشورم احساس نگرانی می کنم اما در مورد 
خانواده خودم هم نگرانم. می دانم یک روز 
که به خانه برمی گردم میکروب را به کودکانم 

منتقل خواهم کرد.«
New York Times :منبع

سازمان جهانی 
بهداشت

 ترجمه: 
سیما اخالقی

هفته گذشته یکی از پزشکان غول بزرگ تکنولوژی، شرکت گوگل، 
در یک پست الکترونیکی اعالم کرد چند مورد سرخک بین کارکنان 

این شرکت در کمپ »سیلیکون ولی« دیده شده است.
این پزشک در پیام خود نوشت: »این فقط یک هشدار است، همین 
و بس.«  وی اضافه کرد: »مراکز بهداشتی منطقه خواستار توصیه های 
بهداشتی و اطالعات بیشتری درباره عوامل خطر ابتال به بیماری 

و نحوه درمان آن شده اند.«
هر چند شرکت گوگل مدعی شد این پیام را برای همه کارکنان 
شرکت فرستاده، 5تن از کارکنان اعالم کردند چنین پیامی را دریافت 
نکرده اند. سرانجام چند روز بعد این خبر توسط مرکز بهداشتی 
منطقه تایید شد و این مرکز اعالم کرد چند تن از مراجعه کنندگان 

به شرکت گوگل در آن منطقه به این بیماری دچار شده اند.
به تازگی شرکت گوگل به دلیل انتشار ویدئویی در حمایت از 
»نه به واکسیناسیون« شاهد واکنش های شدیدی از طرف مردم و 
مراکز درمانی بوده و آنها خواستار حذف این ویدئو شده بودند زیرا 
کارشناسان معتقدند با واکسینه نکردن افراد خطر شیوع بیماری های 

خطرناک بیشتر می شود.
در فوریه گذشته هم یکی از نمایندگان دموکرات طی نامه ای به 
شرکت گوگل  و فیس بوک نگرانی خود را نسبت به ترویج ایده 
»نه به واکسیناسیون« و تشویق غیرمستقیم والدین به تبعیت از آن 
اعالم کرد. او در این نامه خاطرنشان کرده بود این ایده خطری 
جدی برای سالمت عمومی جامعه است و تمامی تالش هایی 

را که دهه ها برای ریشه کنی بیماری ها انجام شده بی اثر می کند.

یوتیوب بالفاصله به این درخواست جواب داد و نمایش چنین 
مفاهیمی را ممنوع کرد.

در کشور آمریکا بیماری های میکروبی مسری امسال شیوع دوباره 
پیدا کرده است. تاکنون 500 مورد ابتال در 20 ایالت این کشور و 
در منطقه »سانتا کالرا« که شرکت گوگل در آن قرار دارد،4  مورد 
ابتال به سرخک اعالم شده است. مراکز بهداشتی نیویورک هم خبر 
از 250 مورد ابتال به ویروس سرخک در منطقه بروکلین دادند و از 
مردم خواستند برنامه های واکسیناسیون سرخک را جدی بگیرند.

در این اعالمیه مراکز بهداشتی نیویورک چند منطقه پستی را تعیین 
کردند تا افرادی که در این مناطق زندگی می کنند در صورتی که 
تاکنون واکسن MMR را نزده اند، ظرف 48 ساعت برای دریافت 
این واکسن به این مراکز مراجعه کنند، مگر اینکه فردی به دالیل 
نقص ایمنی و شرایط مورد تایید پزشک مجاز به واکسیناسیون نباشد.
سرخک یک بیماری خطرناک به خصوص بین بزرگساالن است 
و این اعالمیه برای وادار کردن افراد به واکسیناسیون این ترس را 
به وجود آورده که برخی ممکن است منطقه زندگی خود را به 

اشتباه اعالم کنند تا شامل واکسیناسیون نشوند.
در ماه گذشته بخش بهداشت شهر لس آنجلس آمریکا اعالم 
کرد فردی که از چین وارد فرودگاه لس آنجلس شده، آلوده 
به این بیماری بوده و از مسافرانی که در همان زمان در این 
فرودگاه بوده اند، خواست از نظر احتمال ابتال به بیماری تحت 

معاینه قرار بگیرند.
Newsweek :منبع

تغییرات آب و هوایی می تواند موجب گسترش بیماری هایی 
شود که نسبت به داروها و مواد کشنده ای که برای از بین 

بردن آنها ساخته ایم، مقاوم شده اند.
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده مصرف بیش از اندازه 
از آنتی بیوتیک ها در حیوانات و انسان ها خطر بزرگ ایجاد 
مقاومت میکروبی را  در بخش سالمت عمومی و صنایع 

غذایی در پی دارد.
در مقاله ای که در بیست و نهمین نشست »میکروبیولوژی 
و بیماری های عفونی« در اروپا ارائه شد، اعالم شد که گرم 
شدن زمین هم عامل دیگر ایجاد مقاومت میکروبی است. 
این مقاله در تایید مطلبی که در سال گذشته در مجله »نیچر« 
به چاپ رسید، ارائه شد که در آن نشان داده شده بود  در 
مکان هایی که درجه حرارت باالست و تراکم جمعیت بیشتر 

است، میزان مقاومت میکروبی افزایش می یابد.
به ازای هر 10 درجه دما، شاهد 4/2 درصد افزایش مقاومت 
»میکروب ای کوالی« خواهیم بود که  فاسد شدن مواد غذایی 
را در پی دارد، 2/7 درصد افزایش  مقاومت  »استافیلوکوک« 
را که عفونت های پوستی و فساد مواد غذایی را موجب 
می شود و 2/2 درصد مقاومت میکروب »کلبسیال« را  که 

عامل بیماری ذات الریه است.
در مقاله ذکرشده به مطالعه ای اشاره شده بود که محققان به 
ارتباط مستقیمی بین افزایش عفونت های »کلبسیال«، »ای کوالی« 
و »استافیلوکوک«  با فصول گرم سال دست پیدا کرده بودند.

این یافته نگرانی های جهانی را افزایش داده است. به همین 
دلیل سازمان ملل متحد خواستار کاهش گازهای گلخانه ای 
و کاهش گرمای زمین تا 1/5 درجه تا سال 2030 میالدی 
شده است. در صورت محقق نشدن این مهم جهان شاهد 
تغییرات شدید آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی خواهد 
شد که خود این عوامل امکان دسترسی به غذا و بهداشت 

را کمتر می کند.
نویسنده مقاله می گوید: »مطالعه اخیر ما در نوع خود اولین 
مطالعه ای است که پیرامون ارتباط مستقیم گرم شدن کره زمین 
و تغییرات آب و هوایی و مقاومت میکروبی انجام شده است. 
هرچند این مطالعه تنها در کشورهای اروپایی انجام گرفته، 
می تواند در سطح جهان دارای اعتبار باشد و موقعیت بعضی 
کشورها خطرناک تر از ماست.« وی اضافه می کند: »در حال 
حاضر مکانیسم این ارتباط را کامال نمی دانیم و دقیقا اطالع 

نداریم که این اتفاقی است یا نه؟«
مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آلمان می گوید: 
»مطالعات ما هنوز کامل نشده بنابراین هیچ توصیه ای برای 
آینده نخواهیم داشت.« اما این مطالعه اولین زنگ خطر را 
در مورد ارتباط با گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی 
و انتقال مقاومت های میکروبی به صدا درآورد. این خطر 
بزرگ تر گرم شدن زمین و گازهای گلخانه ای است که جهان 

را تهدید می کند.
NewsWeek :منبع

تغییرات آب و هوایی، عامل دیگر ایجاد مقاومت میکروبی کارکنان گوگل در کمپ »سیلیکون ولی« اسیر سرخک

هر ساله در سراسر جهان 700 هزار 
نفر جان خود را به دلیل بی اثر بودن 

آنتی بیوتیک ها از دست می دهند 
و در کشور فقیری مانند کنیا هم 

نبود سیستم درمانی مناسب و البته 
مقاومت میکروبی  هر ساله چراغ 

زندگی هزاران انسان، به خصوص 
کودکان را خاموش می کند.

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 2 سال ممنوع شد
سازمان جهانی بهداشت تماشای تلویزیون یا بازی با تلفن های هوشمند را برای کودکان زیر 2 سال ممنوع اعالم کرده و از خانواده ها 
می خواهد مراقب فعالیت و خواب کافی کودکان خود باشند. این سازمان به تازگی توصیه نامه خود را درباره میزان فعالیت های 
فیزیکی و خواب کودکان زیر 5 سال منتشر و تاکید کرد خانواده ها باید این توصیه نامه را برای سالم بودن کودکانشان در حد ممکن 
رعایت کنند. این توصیه نامه شامل هشدارهایی درباره استفاده از صفحه های نمایش به خصوص برای کودکان زیر 2 سال است. 
بچه های زیر 2 سال نباید به هیچ عنوان از صفحه های نمایش مثل تلفن همراه یا تلویزیون استفاده کنند. البته کودکان بین 2 تا 5 سال 
نیز حداکثر یک ساعت در روز اجازه استفاده از صفحات نمایش را دارند. دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای زمان استفاده 
کودکان از صفحات نمایش سختگیرانه تر از دیگر توصیه نامه های سازمان های عمومی بهداشت است. به عنوان نمونه در سال 201۶ 
میالدی آکادمی پزشکی اطفال آمریکا توصیه کرد هیچ صفحه نمایشی در اختیار کودکان زیر 18 ماه گذاشته نشود، در حالی که 

کودکان 2 تا 5 سال می توانستند 1 تا 2 ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده کنند. البته به نظر می رسد دستورالعمل های دیگر 
سازمان های بهداشت عمومی هم بر خطر مدت استفاده از صفحات نمایش توسط کودکان تاکید می کنند. به عنوان مثال آکادمی 
پزشکی اطفال آمریکا روی محتوای آنچه کودکان تماشا می کنند تاکید کرده و موارد آموزشی درباره کارتون های خشونت آمیز معرفی 
کرده است. این سازمان در عین حال تاکید می کند تعامل کودکان با والدینشان هنگام استفاده از صفحات نمایش، نقش مهم تری را 
نسبت به مدت استفاده از صفحات نمایش ایفا می کند. دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت تالش می کند عادت های تاثیرگذار 
در سالمت کودکان را تا آنجا که می تواند سریع تر بهبود ببخشد.به عنوان نمونه این دستورالعمل بیان می کند کودکان بیشتر از 1ساعت 
نباید بدون تحرک باشند و البته آن 1ساعت هم باید صرف قصه گفتن یا مراقبت از آنها شود. همچنین برای خواب کودکان پیشنهاد 
می کند بچه های 1 تا 2 سال 11 تا 14 ساعت در شبانه روز بخوابند و کودکان 3 تا 4 سال نیز10 تا 13 ساعت در روز استراحت 
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 داشته باشند و کودکان باالی 1سال باید 180 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.        
سازمان جهانی 

بهداشت



حرف های دکتر حسینعلی رونقی درباره پروژه مراکز بهداشت و درمان روستایی

خطر کنیم و از چیزی نترسیم 

: اگر اجازه بدهید از اول شروع کنیم.
من در سال1334 وارد دانشکده پزشکی شدم. 
ما حدود 890 نفر فارغ التحصیل دبیرستان های 
نفر   42 ما  بین  از  که  بودیم  ایران  و  شیراز 
توانستند وارد دانشکده پزشکی شیراز شوند. 
نظام آموزشی طوری بود که انگار عده ای برای 
دیپلم غربال شده بودند، عده ای برای دانشکده 
پزشکی و حتی با ورود به دانشکده باز هم 
غربال هایی بود که هر کسی نمی توانست از 
نفر   32 تنها  نفر،   42 این  از  کند.  عبور  آن 
پزشک شدند. غربال چهارم سفر این عده به 
آمریکا برای گرفتن تخصص و فوق تخصص 
بود. از این 32 نفر، 24 نفر به آمریکا رفتند 
این 24  از  بودم.  این عده  که من هم جزو 
نفر، 9 نفر به کشور خود برگشتند که 7 نفر 
بقیه  نفر   2 و  دانشگاه  در  تدریس  مشغول 
مشغول طبابت شدند. بعد از یکی-دو سال 
2 نفر دیگر از آمریکا بازگشتند. به این ترتیب، 
از عده ای که به آمریکا رفته بودند، 17 نفر 
به ایران برگشتند. سال ها گذشت و با وقوع 
انقالب اسالمی، همه پزشکان متخصصی که 
از آمریکا بازگشته بودند، دوباره کشور را ترک 
کردند؛ یعنی درنهایت می بینیم از 890 نفری 
که در آن موقع در کنکور شرکت کردند و 
می توانم بگویم از درسخوان ترین بچه های آن 
زمان بودند، 12 پزشک در ایران و 20 نفر در 

خارج از کشور ماندند.  
به  پزشکان  جمعی  مهاجرت  موضوع  این 
آمریکا فکرم را مشغول کرد و خواستم بدانم 
مبتالبه  یا  بوده  ما  کالس  مختص  فقط  این 
همه فارغ التحصیالن پزشکی است. در سال 
1350 شروع به تحقیق در این باره کردم. به 
کمک دانشگاه جان  هاپکینز که تحقیقات را 
آنجا شروع کرده بودم، فهرست تمام پزشکان 
ایرانی ساکن آمریکا دراختیارم قرار گرفت و 
از  آمارها فهمیدم، 90درصد  بررسی  از  بعد 
40درصد  و  شیراز  پزشکی  فارغ التحصیالن 
به  تهران  دانشگاه  فارغ التحصیل  پزشکان  از 
آمریکا مهاجرت می کنند. در مورد دانشگاه های 
حدود  نسبت  این  تبریز،  و  اهواز  اصفهان، 

12-10درصد بود.
آمارها شوکه ام کرد. در جریان تحقیقم برای 
دلیل  و  فرستادم  پرسشنامه  زیادی  پزشکان 
ماندنشان در آمریکا را پرسیدم. نتایج تحقیقات 
را اول در ایران در سال 1351 در اولین و 
دومین شماره از نشریه نظام پزشکی منتشر 
کردم. طبعا کسی مطلب را نخواند و به آن توجه 
نکرد. بعد از آن، دانشگاه جان هاپکینز از من 
خواست همان مقاله را در نشریه پزشکی آمریکا 
چاپ کنم. به محض انتشار این مقاله در نشریه 
پزشکی آمریکا، روزنامه شیکاگوتریبیون مقاله 
تحقیقم  ماحصل  درواقع  کرد.  را چاپ  من 
این بود که تقریبا تمام پزشکانی که به خرج 
آمریکا  از  آخر  در  می خوانند،  درس  ایران 
سر درمی آورند. پس چرا دانشگاه های ایران 
باز است؟ خب، روزنامه نگاران هم  درشان 
کمی به قول معروف نعناع  داغ مطلب را زیاد 
ایران؛  دانشگاه  استاد  یک  قول  از  و  کردند 
ایران  دانشگاه های  که  زدند  تیتر  من  یعنی 
ایران  سفارت  موقع ها  آن  باشند!  باز  نباید 
در واشنگتن بریده همه روزنامه های درباره 
ایران را جمع آوری می کرد. بریده گزارش من 
به ساواک  به وزارت خارجه و سپس خبر 
رسید. ساواک بدون تحقیق درباره آنچه نوشته 
بودم، به دانشگاه شیراز دستور داد من را که 
به جرم  بودم  استاد رشته پزشکی  آن موقع 
انتشار مطالب علیه امنیت کشور اخراج کنند. 
دستور اخراج که می رسد، آقای دکتر فرهنگ 
مهر، رئیس وقت دانشگاه شیراز، درباره من 
از معاونش، دکتر قوامی، پرس وجو می کند. 
دکتر قوامی هم جواب داده دکتر رونقی از 
نظام آموزش پزشکی ایران انتقاد کرده که چرا 
همه محصوالت این نظام باید راهی آمریکا 
شوند. ظاهرا حرف من از نظر دکتر فرهنگ 
می کند  عالقه  اظهار  و  نداشته  اشکالی  مهر 
صحبت هایم را گوش کند. خالصه اینکه در 
یکی از جلسات سخنرانی من حاضر شد و آخر 
سخنرانی در آغوشم کشید و پرسید حاضری 
همین حرف ها را در حضور شاه هم بگویی؟ 

من خود را پژوهشگر می دانستم و اطمینان 
داشتم کارهایم مبنای علمی دارد، پس دلیل 
بترسم. مدتی بعد شاه  آنها  ابراز  از  نداشت 
به شیراز آمد و موقع حضور او در دانشگاه 
تکرار  را  قبلی ام  حرف های  دوباره  پهلوی 
کردم. این را هم بگویم که من در زمانی که 
هنوز دانشجو نشده بودم، به دلیل ایراد یک 
سخنرانی در طرفداری از دکتر مصدق، 6 ماه 
زندان انفرادی افتاده بودم؛ یعنی می بینید که 
پرونده مناسبی از نظر امنیتی نداشتم. فراموش 
نمی کنم وقتی داشتم به شاه گزارش می دادم، 
چند نفر محافظ او از ترس اینکه گزندی به 
جان شاه برسد، دوره ام کرده و هر حرکتم 

را مراقب بودند. 

: فکر می کنید این فرار مغزها در 
آن سال ها به چه علت بود؟ 

شاه هم دقیقا همین را از من پرسید. برایش 
توضیح دادم که اختالف درآمد زیاد متخصصان 
در ایران و آمریکا خیلی زیاد است. آن موقع 
یک پزشک متخصص در ایران 700 تومان 
آمریکا  در  او  درآمد  اما  می گرفت،  حقوق 

7هزار دالر بود. 
مهاجرت  عوامل  از  دوره سربازی  همچنین 
دسته جمعی فارغ التحصیالن پزشکی پیش از 
انقالب بود. البته به شاه گفتم بعضی دالیل 
اجتماعی هم وجود دارد چون نمی توانستم به 

او بگویم »از شما خوششان نمی آید!« 

: بعد از آن تغییری هم ایجاد شد؟
به هویدا دستور بررسی و پیگیری داده شد. 
قرار شد به شاه گزارش بدهند. سربازی 2 ساله 
تبدیل به 13 ماه شد. دستور داده شد زمین های 
اوقاف دراختیار فارغ التحصیالن پزشکی قرار 
آنها  به  بانک هم وام هایی  از طرف  گیرد و 
داده شد. حقوق هم از 700 تومان به 4هزار 

تومان رسید.

مبتکران گسترش شبکه  از  : شما 
سالمت و درمان در روستاها و شهرهای 
مثبت  آثار  هنوز  که  بودید  ایران  کوچک 
آن را می توان مشاهده کرد. لطفا در این باره 

برایمان توضیح دهید.
14هزار  فقط  ما  ایران  کل  در   ،53 سال  در 
پزشک و 50هزار واحد روستایی داشتیم، از 
این 14هزار پزشک تقریبا 12هزار نفر در تهران 
و شهرستان های بزرگ ساکن بودند. 70درصد 
مردم آن موقع روستایی بودند و این به این معنی 
بود که 70درصد از جمعیت ایران تنها از خدمات 

10درصد پزشکان برخوردار می شدند. واضح 
بود اگر می خواستیم برای همه این مناطق پزشک 
تربیت کنیم، 40-30 سالی طول می کشید. 2 
مساله اینجا مهم بود؛ اول اینکه دانشجویان 
دانشکده های پزشکی شهرهای بزرگ مانند 
تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز، تماما از 
دانش آموزان دبیرستان های درجه اول مثل البرز 
و انوشیروان دادگر و خوارزمی بودند. طبیعی 
است این افراد بعد از فارغ التحصیلی حاضر 
کوچک  شهرهای  یا  روستاها  در  نمی شدند 

مشغول درمان شوند.
به نظر من که همان موقع هم گفتم، پزشکی 
نه شغل روستایی،  یک شغل شهری است، 
پس باید تغییری در این نظام ایجاد می شد. 
دلیل اینکه هیچ کدام از ما پزشکان به روستاها 
نمی رفتیم این بود که همه ما زاده و ساکن 
چنین  است  طبیعی  بودیم.  بزرگ  شهرهای 
افرادی نه از نظر اجتماعی و امکانات زندگی و 
نه از نظر اقتصادی تاب محیط های روستایی را 
ندارند و نه اینکه در محیط های کوچکی مانند 
روستا به چنین تخصصی نیاز بود. بیماری های 
روستایی اغلب بسیار شایع و مشترک هستند 
و با برخی آموزش ها می توان این بیماری ها 
را تشخیص داد بنابراین راه حل این بود که 
افراد بومی با برخی آموزش های خاص برای 
درمان و سالمت شهرهای کوچک و روستاها 

به خدمت گرفته شوند.
در آن موقع به نظرم بهترین کار تغییر آموزش 
برای  سال ها  بود.  ما  دانشکده های  پزشکی 
موفق  اما  کردم  کوشش  نظر  این  قبوالندن 
نشدم. برنامه های درسی دانشکده های پزشکی 

عوض شدنی نبودند و نیستند.

: زمان این برنامه ها کی بود؟
قبل  سال   5 حدود   ،1352-1353 سال های 

از انقالب.

: یعنی به نظرتان چه تغییراتی باید 
در این برنامه ها داده می شد؟

فکر می کردم و هنوز هم فکر می کنم، دانشجوی 
پزشکی به جای اینکه مدام با تخت بیمارستانی 
در بیمارستان های دانشگاه و استادان خود در 
ارتباط باشد باید از همان ابتدای ورود به این 
رشته، به درمانگاه های شهر و روستا برود و آشنا 
بشود. دانشجوها باید بفهمند مشکل مردم و 
کشور کجاست، نه اینکه تمام مدت آموزششان 
در بیمارستان های لوکس یا دانشگاهی بگذرد. 
من گفتم بچه های پزشکی از همان اول باید 

بروند به روستاها اما موفق نشدم.

: فکر می کنید دلیل این عدم موفقیت 
چه بود؟

گروه های جراحی و تخصصی اطفال و زنان 
بودند  نظام قوی  این  و رشته های دیگر در 
به  اجازه نمی دادند دانشجویانشان  و طبیعتا 
نظرم  به  موقع  آن  بنابراین  بروند  روستاها 
در  پزشکی  دانشکده های  که  بود  این  چاره 
شهرستان های کوچک بسازیم که فقط از همان 
افراد بومی دانشجو بپذیرند، مثال پیشنهاد دادم 
در شهرستان فسا دانشکده پزشکی بسازیم که 
فقط از همان اطراف مثال فسا، داراب، استهبان 
و جهرم دانشجو بپذیرند و هیچ دانشجویی که 
متولد شیراز باشد یا حتی در شیراز درس خوانده 
باشد، مجاز به تحصیل در آن دانشکده ها نباشد. 
این کار با کلنجار زیاد با وزارت علوم پیش 
رفت و من درواقع نظرم این بود که این افراد 
از طریق کنکور سراسری هم پذیرفته نشوند. 
البته این دانشکده ها امتحانات ورودی خاص 
خود را داشتند اما دانشجو از شهرهای بزرگ 
نمی گرفتیم. بعدها این ترتیبات به هم ریخت 
و پذیرش دانشجو در این دانشکده ها هم از 

طریق کنکور سراسری انجام شد.
و  دادم  انجام  گفتم  که  تحقیقاتی  همان  در 
برای  که  پزشکانی  فهمیدم  شد،  هم  چاپ 
اغلب  کرده اند،  مهاجرت  آمریکا  به  همیشه 
ساکنان شهرهای بزرگ بوده اند، مثال آن موقع 
اغلب از کالج البرز آمده بودند. خاطرم هست 
دکتر مجتهدی، مدیر دبیرستان البرز پیش از 
انقالب، برای بازدیدی به لس آنجلس آمده 
مراسم  برایش  البرز  فارغ التحصیالن  و  بود 
بزرگداشتی گرفتند. بسیاری از برگزارکنندگان 
از دانش آموزان البرز بودند. همان موقع به این 
فکر افتادم که باید دانشکده هایی بسازیم که 
از مردم بومی دانشجو بپذیرند. پیشنهاد دادم 
در همه شهرستان های کوچک دانشکده هایی 

با  درسی شان  برنامه  که  شوند  ساخته 
و  باشد  داشته  تفاوت  بزرگ  دانشکده های 
متناسب با نیاز جوامع محلی آموزش داده شوند.
یکی از مسائل کشورهای درحال توسعه این 
است که همه درباره مشکل صحبت می کنند 
به  زده می شود.  راه حل  از  کمتر صحبتی  و 
باید  توسعه  ما کشورهای در حال  نظر من 

فکر کنیم و راه حل ها را بیابیم.
از بحث خارج نشویم، قرار ما در دانشکده های 
کوچک این بود که دانشجو را از لحظه ورود به 
دانشکده با بیمار و بیماری آشنا کنیم و او را باالی 
سر بیمار ببریم. این کار کمک می کرد دانشجو 
بتواند درباره مشکالت درمان روستایی فکر 
چندنفره  گروه های  در  را  دانشجویان  کند. 
در روستاهای مختلف تقسیم می کردیم و از 
آنها می خواستیم ببینند گرفتاری آن روستاها 

چیست. 

پزشکی  به  صحبت هایتان  در   :
اجتماعی اشاره کردید. منظورتان از پزشکی 

اجتماعی چیست؟
هستم،  حافظ  شاگردان  و  معتقدان  از  من 
خواستم طرحی نو دراندازم و طرح نو این 
بود که با جامعه شروع کنیم. این یک تخصص 
بین رشته ای است؛ یعنی هم پزشکی است و 
هم سیاست گذاری. منظور مدیریت پزشکی 
مسائل  درباره  هنوز  اجتماعی  پزشکی  بود. 
این  اول  از  برنامه  می کند.  پژوهش  ایران 
بود که پزشکی اجتماعی با بررسی اجتماع 
پیدا  اجتماعی  برنامه های  برای  راه حل هایی 
بهداشت  وزارت  امروز  متاسفانه  ولی  کند 
را  اجتماعی  پزشکان  متخصصان  این  خود 

مشکل می  داند.

: در این برنامه از کشورهای دیگر 
مثال کشورهای سوسیالیستی که نظام های 
سالمت گسترده و فراگیر دارند هم الگویی 

گرفتید؟
بله، آن موقع که این برنامه در ایران تدوین 
شد، سازمان جهانی بهداشت عالقه مند شد و از 
شانس ما رئیس سازمان در آن موقع ایرانی بود. 
شادروان دکتر علی اکبر طبا به برنامه عالقه مند 
شدند و مراکز آموزش روستاپزشکی که ایجاد 
شدند، ایشان قبول کردند که شیراز مرکز این 
برنامه ها باشد و افرادی از کشورهایی مانند 
سودان و سومالی به شیراز آمدند تا الگو را 
ببینند و خود من هم ماموریت پیدا کردم در 
کشورهای  و  سومالی  و  سودان  کشورهای 

خاوردور الگو را ارائه کنم.

من این ایده را از 2 جا گرفته بودم؛ اول اینکه در 
زمان جنگ دوم جهانی، اتحاد شوروی افرادی 
را برای درمان سربازانش به جبهه می فرستاد. 
جنگ که تمام شد، اینها دیگر کاری نداشتند. 
اتحاد شوروی آن موقع این افراد را که به آنها 
»پلچر« می گفتند به روستاها فرستاد و مدرسه 

پلچری هم ساختند که تجربه موفقی بود.
به عالوه سفری به چین کردم و در این سفر 
با پزشکان پابرهنه چینی آشنا شدم.] پزشکان 
پابرهنه که از عناصر خاص تاریخ بهداشت و 
درمان چین هستند، پزشکان غیررسمی بودند 
تا 80 قرن  که عمدتا در سال های دهه 60 
بیستم فعالیت می کردند و با دانش اندک خود 
دست به کار درمان روستاییان چینی شدند.[ 
به نظرم کار بسیار جالبی آمد. ایده درواقع 
اما  آمد  کشور  دو  این  موفق  تجربه های  از 
خوشبختانه اشتباه همیشگی را نکردیم؛ یعنی 
الگو را دربست قبول نکردیم و آن را مطابق با 
شرایط خودمان تغییر دادیم. برای بومی سازی 
از  آماری  به روستاها رفتیم و  برنامه ها  این 
از  بیماری های شایع تهیه کردیم. 90درصد 
بیماری ها در زمستان ها سرماخوردگی و در 
تابستان ها اسهال و درصد کمی استخوان درد 

یا زانودرد یا ناراحتی های پوستی بود.

: در حال حاضر یکی از مشکالت 
نظام سالمت ما بیماری های مزمن ناشی از 
تغذیه اشتباه و کم تحرکی مانند دیابت و 
بیماری ها  این  فشار خون است. وضعیت 

در آن موقع چطور بود؟
می توانم بگویم تقریبا وجود نداشت.

آن موقع، بیماری ها همان ها بود که گفتم و طبعا 
افراد غیرپزشک با برخی آموزش های خاص 
می توانستند برای این بیماری ها درمان هایی 

توصیه کنند.

: یعنی به چه صورت؟
برای امتحان، از راننده جیپی که ما را در روستا 
این طرف و آن طرف می برد، خواستم به کار 
پزشکان روستا دقت کند که چطور بیمار را 
مداوا می کنند. بعد از 5-4 ماه از آنها خواستم 
این کار را یاد بگیرند تا خودشان بتوانند این 
مداوا را انجام دهند. تصمیم بر این شد که 
این راننده ها با دیده ها و تجربیاتشان شروع 
به کار کنند و بیمار ببینند تا کار آنها با کار 

پزشکان مقایسه شود. 
همکاران خودم مانند دکتر قوامی، دکتر نصر 
و دکتر رستگار را بردم تا نتیجه را ببینند. آنها 
دانشکده  معاونان  و  رئیس ها  و  متخصصان 
بودند. قرار شد این آقایان در روستا بیمار ببینند 
و تجویزهای خود را گزارش کنند. در مرحله 
را  تجویزهایشان  باتجربه  راننده های  بعدی 
باورنکردنی  نتایج عجیب و  دادند.  گزارش 
بود. 95درصد از تجویزهای استادان دانشگاه و 
راننده های جیپ درباره بیماری های معمول و 
شایع روستا با هم همخوانی داشتند. 5-4درصد 
بیمار هایی بودند که باید برای درمان به شهر 
می رفتند. نتیجه همه اینها که گفتم این شد 
که چرا برای 90درصد بیماری هایی که یک 
فرد با تحصیالت متوسط و آموزشی چندماهه 
می تواند درمان کند، نیروهای پزشک ماهرمان 
امتحان  این  ماحصل  کنیم؟  روستا  روانه  را 

و نتیجه گیری آموزش روستاپزشک ها بود.
امروز خوشحالم که دانشکده پزشکی در فسا 
مشغول آموزش است. این دانشکده حاصل 

عمر من است. به گفته سعدی؛ 
نام نیکی گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای ماندگار

در آخر می خواهم شعری از اقبال الهوری 
بخوانم؛

»زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
مذهب زنده دالن خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است.« 
باید خطر کنیم و جلو برویم و از اشتباه کردن 
رفتن  همان  روستاپزشک  آموزش  نترسیم. 
درون شعله بود. با تجربه اندوزی و بررسی 
از  گداختن  بدون  می توانیم  خطر پذیری  و 

شعله بیرون بیاییم.

پروفسور حسینعلی رونقی را در تهران مالقات کردم. در 86 سالگی با امید و انرژی از 
 مرجان 
یشایایی

کارهای انجام داده و انجام نداده می گوید و افقی امیدبخش از سالمت و درمان جلوی 
چشمان مخاطب ترسیم می کند. حرف ها و انتقاداتی هم از نظام فعلی درمان به خصوص 
در زمینه آموزش دارد و آنقدر به این آموزش اهمیت می داده که نیمی از اموال خود را 
دراختیار دانشکده پزشکی فسا که خود بنیانگذار آن بوده، گذاشته است. مختصری از آنچه دکتر حسینعلی 
رونقی در ایجاد و گسترش شبکه سالمت و درمان روستایی انجام داده، به گزارش دانشگاه شیراز از این 
قرار است: »در سال 1350 به همت دکتر حسینعلی رونقی، متخصص بیماری های کلیه و استاد بالینی بخش 

داخلی، برنامه ریزی برای مرکزی که پروژه های بهداشت و درمان روستایی را اجرا و نظارت کند، آغاز 
شد. برای موفقیت این برنامه ها الزم بود این مرکز با چارچوبی آکادمیک و در تشکیالت رسمی دانشکده 
پزشکی ایجاد شود تا بتواند از پشتوانه الزم علمی برخوردار باشد و به صورت یک بخش آموزشی– پژوهشی 
همطراز با سایر بخش های دانشکده عمل کند. از این جهت گروه پزشکی اجتماعی با هدف ارتقای آموزش 
علوم بهداشتی و طب پیشگیری در دانشکده پزشکی، تربیت نیروی انسانی بهداشتی- درمانی از سطح 
تخصصی تا رده های میانی و سطوح اولیه، انجام پژوهش های میدانی و جامعه گرا و کال سوق آموزش و 

پژوهش کالسیک به سمت نوعی جامع نگر و مبتنی بر نیازهای مردم شکل گرفت.« 

فکر می کردم و هنوز هم فکر می کنم، 
دانشجوی پزشکی به جای اینکه مدام 
با تخت بیمارستانی در بیمارستان های 
دانشگاه و استادان خود در ارتباط 
باشد باید از همان ابتدای ورود 
به این رشته، به درمانگاه های 
شهر و روستا برود و آشنا بشود. 
دانشجوها باید بفهمند مشکل مردم 
و کشور کجاست، نه اینکه تمام مدت 
آموزششان در بیمارستان های لوکس 
یا دانشگاهی بگذرد
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در راستای سالمتی مادر و نوزاد، بزرگداشت مقام ماما  و افزایش آگاهی عمومی

روزی برای یکی از زیباترین مشاغل دنیا
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

میالدی،   1980 سال  در  بار  نخستین  برای 
پنجم ماه مه به عنوان »روز جهانی ماما« از 
طرف سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون 
سال  از  اما  شد  پیشنهاد  مامایی  بین المللی 
تقویم سالمت جهانی  به صورت رسمی در  1992میالدی، 

جا گرفت. 
گرچه این حرفه یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مشاغل 
در حوزه بهداشت و سالمت محسوب می شود، هنوز بسیاری 
از مردم اطالعات درستی در مورد آن ندارند. این مناسبت 
واسطه  که  باشد  کسانی  از  قدردانی  برای  فرصتی  می تواند 

ورود فرشته ای به دنیای انسان ها هستند.

فعالیت»ماما«فقطمحدودبهزایماننمیشود!
با اینکه مهم ترین و بارزترین مسوولیت »ماما«، کنترل وضعیت 
سالمت خانم باردار تا زمان زایمان، همچنین مراقبت های الزم 
تنها به  پس از تولد نوزاد است، نمی توان تخصص آنها را 
این امر خالصه کرد. در واقع آنها از طریق آموزش شیردهی 
دارند  نوزادان  تاثیرگذاری در سالمت  نقش  مادران  درست 
و از طرفی مشاوران خوبی در زمینه فرزندآوری مادران و 
سرطان  مانند  جدی  بیماری های  به  ابتال  احتمال  تشخیص 

پستان و رحم هستند.
 در صورتی که خانمی  از نظر سالمت عمومی در وضعیت مطلوب 
و بدون سابقه ابتال به بیماری های مزمن مانند پرفشاری خون، 
دیابت و... نباشد، ماما به خوبی می تواند سالمت ژینکولوژی 
وی را بررسی کرده و بسیاری از نیازهای بهداشت و سالمت 
را برطرف کند. از جمله مهم ترین این اقدامات می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
 ارائه آموزش های الزم دوران عادت ماهانه، مراقبت های 

پس از زایمان، آموزش شیردهی و کنترل وضعیت یائسگی
 تجویز روش های جلوگیری از بارداری از قبیل آی یودی

 تجویز دارو در مراحل اولیه بیماری هایی مثل عفونت مثانه، 
التهاب مثانه و...

 انجام معاینات تشخیص سرطان پستان
 انجام آزمایش پاپ اسمیر؛ آزمایش تشخیص زودهنگام 

سرطان دهانه رحم
 تجویز و انجام واکسیناسیون ضروری برای مادر و نوزاد

همراهیدوستداشتنی»ماما«کنارمادرونوزاد
نتایج مطالعه ای در 16 مرکز درمانی روی بیش از 16 هزار 
خانم باردار نشان می دهد همراهی ماما حین بارداری تا زایمان 
برای مادر و جنین سودمند خواهد بود. در واقع کنترل مرتب 
خطر تولد زودهنگام جنین را کاهش می دهد، ماما می تواند 
وضعیت اورژانس مادر را تشخیص دهد و در صورت نیاز 
خانم باردار را به بیمارستان ارجاع دهد. همچنین روند زایمان 
توسط ماما در شرایط طبیعی کامال مطلوب است و حداکثر 

30دقیقه بیشتر از زمان حضور جراح زنان طول می کشد. 
از آنجا که ماما نسبت به جراح زنان و زایمان کمتر با موارد 
اورژانس مواجه می شود، فرصت بیشتری برای همراهی مرتب 

خانم باردار خواهد داشت. 
خانم هایی  زایمان  روند  حتی  مطالعه،  این  براساس  گرچه 
طور  به  گرفت،  انجام  خوبی  به  نیز  باالتر  خطر  احتمال  با 
کلی توصیه می شود در شرایط ابتال به بیماری های زمینه ای، 
از 35 سال و دیگر عوامل خطر، حتما خانم  بارداری پس 
باردار با پزشک متخصص زنان و زایمان مشورت کند و تحت 

معاینات دقیق قرار گیرد.

نقشاساسی»ماما«درتامین
مراقبتهایمطلوبمادرونوزاد

زایمان  زمان  در  خانم ها  همه  است  الزم  گرچه 
آنچه  باشند،  به خدمات  درمانی دسترسی داشته 
اهمیت بیشتری پیدا می کند اینکه این مراقبت ها 
باید در حد معقول کیفیت خوبی داشته باشند تا 
تجربه شیرین زایمان در نهایت اطمینان، احترام 

و عزت انجام گیرد.
بر این اساس سازمان بهداشت جهانی از سال گذشته 
برنامه ای را تبیین کرده تا ماما تمامی مراقبت ها 
و نیازهای خانم باردار را در طول این دوران تا 

زمان زایمان و پس از آن، پیگیری کند. 
این طرح به عنوان یکی از انتظارات خانم های 
طرفی  از  و  شد  روبرو  خوبی  اقبال  با  باردار 
مراقبت های منظم موجب کاهش 24درصد آمار 
تولدهای زودرس نوزادان، کاهش 16درصد زمینه 
خطر فوت نوزاد و رضایت مندی بیشتر مادران از 
روند زایمان است که شاخص مهمی در بهبود 

سالمت نوزادان محسوب می شود. 
تحقق این هدف مستلزم بهره مندی ماماها از 
از  استفاده  برای  الزم  مقررات  و  آموزش ها 
مهارت ها و تکنیک های تعریف شده از سوی 
»انجمن بین المللی مامایی« خواهد بود. نتایج 
مطالعات به خوبی نشان می دهد ماماهایی که 
از آموزش تکنیک ها و خدمات مناسب بهره مند 

و  مادران  نیازهای  87درصد  پاسخگوی  می توانند  شده اند، 
نوزادان باشند. این آموزش ها به عنوان یکی از برنامه های اصلی 
سازمان بهداشت جهانی در جهت سالمت بانوان، کودکان و 

نوجوانان تا سال 2030 میالدی مطرح است.
با اجرای این طرح نه تنها اطمینان از حیات مادران و نوزادان 
و  بلکه ضامن حفظ سالمت  می رسد،  به صددرصد  تقریبا 

پویایی آنها در جامعه نیز خواهد بود. 
با این حال، بسیاری از ماماها در مناطق مختلف دنیا به دلیل 
کمبود تجهیزات اولیه و حتی آب، امکان ارائه خدمات مطلوب 
به خانم های باردار را ندارند، به نحوی که در 38درصد مراکز 
درمانی امکان دسترسی به منابع آب بهداشتی وجود ندارد، 
19درصد مراکز با کمبود وسایل ضروری بهداشت و درمان 
روبرو هستند و در 35درصد موارد ماما حتی آب و صابون 

برای شستشوی دست ها در اختیار ندارد.
تجهیزات ضروری  و  آب  کمبودهای جدی  این  واقع  در   
محسوب  عفونت ها  انتقال  علل  مهم ترین  از  یکی  پزشکی 
می شود که زمینه ساز بیماری های عفونی 3 میلیون نوزاد شده 
که می تواند حیات 500 هزار نفر از آنها را تهدید کند و عامل 

مرگ یک مادر از هر 10 نفر باشد.
بهبود کیفیت مراقبت های مادر و نوزاد و نقش انکارناپذیر »ماما«

بی شک یکی از مهم ترین اقدامات در جهت حفظ سالمت 

ارتقای  باید  را  دنیا  در  نوزادان  و  مادران 
مراقبت های اساسی بهداشتی و پزشکی دانست. با توجه به 
گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ساالنه 3 هزار و 30 
مادر حین بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهند، 
2/6 میلیون نوزاد مرده به دنیا می آیند و 2/7 میلیون نوزاد 

طی 28 روز نخست زندگی، فوت می کنند. 
توجه به اصول ابالغ شده از طرف سازمان بهداشت جهانی در 
رابطه با سالمت مادران و نوزادان در جهت ارتقای خدمات 
بهداشتی، راهکار موثر کاهش آمار مرگ ومیر مادران و نوزادان، 
پیشگیری از ابتال به عفونت های مختلف، شیردهی مطلوب 
و... خواهد بود که طبیعتا تاثیر طوالنی مدت بر سالمت جامعه 

خواهد داشت.
امکان دسترسی به خدمات  درمانی بارداری در بهترین زمان

سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند خانم های باردار حداقل 
8 نوبت طی دوران بارداری به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و 
نسبت به زمینه های خطر احتمالی برای خود و جنین توسط ماما 
معاینه شوند. طی این معاینات دوره ای ماما می تواند اطالعات 
الزم در زمینه شیوه زندگی مادر، پیشگیری از بیماری ها و 

آمادگی های زایمان را نیز ارائه کند.
مراقبت های درمانی فوری برای نوزاد پس از زایمان

همواره توصیه می شود نوزاد بالفاصله پس از تولد، در کوتاه ترین 
زمان ممکن با پوست مادر تماس داشته باشد و بتواند شیر 
بمکد. همچنین ماما پس از زایمان باید نوزاد را تمیز کند، او 
را گرم نگه دارد و وضعیت  بند ناف را کنترل کند. البته حمام 

تا 24 ساعت نباید انجام شود. 
بدن،  دمای  کنترل  تولد،  بدو  واکسن های  تزریق  طرفی  از 
توجه به عوارض احتمالی حین زایمان و مراقبت های کلی 
سالمت طی 24 ساعت اول تولد، از دیگر اقدامات ضروری 

برای نوزاد خواهد بود. 

نوزادان  برای  جدی تر  مراقبت های  ضرورت 
نارس و بیمار

دنیا  به  پایین  بسیار  وزن  با  یا  موقع  از  زودتر  که  نوزادانی 
می آیند، بیشتر در معرض خطر فوت طی دوران نوزادی و 
بود.  در طوالنی مدت خواهند  بیماری های جدی تر  به  ابتال 
این نوزادان باید به طور مداوم در محیط گرم مناسب باشند 
و روند تغذیه با شیر مادر نیز حتما ادامه یابد. همچنین ماما 
را خواهد  نوزاد  کنار  مادر  برای حضور  الزم  همراهی های 
داشت و وضعیت نوزاد به طور منظم توسط متخصص کنترل 
می شود تا بروز هر گونه مشکلی به موقع تشخیص داده شود.

خدمات مطلوب پیشگیری از عفونت های بیمارستان
ابتال به عفونت های بیمارستانی زمینه بروز بیماری های جدی 
است که احتمال مرگ ومیر مادران و نوزادان را افزایش می دهد 
و هزینه های درمانی سنگین و بستری طوالنی مدت را در پی 
دارد. در این زمینه رعایت اصول بهداشتی ضروری است که در 
وهله اول باید ماما دست ها را کامال با آب و صابون یا محلول 
ضدعفونی قبل و بعد از هر نوع معاینه و اقدام درمانی شستشو 
دهد. همچنین نگهداری و از بین بردن بی خطر آلودگی های 
بیمارستانی، استریل وسایل و اتاق زایمان و نوزادان نیز دیگر 

اقدامات ضروری در این باره خواهد بود. 
البته عالوه بر این موارد، خدمات بهداشتی و درمانی باید در 
شرایطی انجام گیرد که احترام و شخصیت افراد کامال حفظ شود.

رفتار شایسته و پاسخگویی به نیازهای خانم باردار
خانم های باردار باید طی دوره های معاینه، تمامی اطالعات 
مورد نیاز راجع به مراقبت های بارداری و زایمان، همچنین 
تصمیم های احتمالی در مورد روند زایمان را از ماما دریافت 
کنند. ارتباط دوستانه با ماما باعث کاهش اضطراب های بی دلیل 
خانم باردار می شود و به او کمک می کند زایمان را تجربه ای 

شیرین و تکرارنشدنی در زندگی خود بداند.
عالوه بر این خانم های باردار باید امکان دسترسی به خدمات  
درمانی را در تمامی ساعات شبانه روز در مراکز 
و  مجرب  ماماهای  توسط  و  بیمارستانی 

آموزش دیده داشته باشند.
آسیب های  برابر  در  مادر  مصونیت 

درمانی
هیچ خانمی  نباید در دوران بارداری 
تحت اقدامات خطرناک و بی دلیل 
حین معاینه، زایمان و پس از آن 
کارهایی  چنین  واقع  در  شود. 
می تواند منجر به بروز عوارض 
مادر  برای  جدی  صدمات  و 
چنین  جمله  از  شود.  جنین  و 
به  می توان  آسیب زایی  اقدامات 
معاینات بی دلیل داخل رحمی مادر 
حمام  زایمان،  نزدیک  روزهای  در 
فوری نوزاد پس از زایمان در شرایط 
مادر،  از  نوزاد  نگه داشتن  نامناسب، دور 
تبلیغات جایگزینی شیر خشک به جای شیر 

مادر و... اشاره کرد.
ثبت پرونده پزشکی برای خانم باردار و نوزاد

کنترل  و  درمانی  مرکز  به  مراجعه  از  پس  باردار  خانم  هر 
توسط ماما، باید دارای پرونده دقیق پزشکی باشد که طی 
برای  هشدار  وضعیت  یا  مشکل  نوع  هر  ماهیانه  معاینات 
زایمان در آن ذکر شود. این روال پس از زایمان نیز باید ادامه 
یابد و تمامی شرایط نوزاد شامل وزن، قد، اندازه دور سر، 
واکسیناسیون، آزمایش های احتمالی، عوارض حین زایمان 

و... در آن ثبت شود.
www.OMS.fr:منابع
www.Santé Magazine.fr

 در صورتی که خانمی  از نظر سالمت عمومی 
در وضعیت مطلوب و بدون سابقه ابتال به 
بیماری های مزمن مانند پرفشاری خون، دیابت 
و... نباشد، ماما به خوبی می تواند سالمت 
ژینکولوژی وی را بررسی کرده و بسیاری از 
نیازهای بهداشت و سالمت را برطرف کند
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 به گفته 
معاون مرکز 

تحقیقات نقص 
ایمنی دانشگاه 

علوم پزشکی 
تهران، در 

دنیا 70 تا 90 
درصد بیماران 

نقص ایمنی 
اولیه شناخته 

نمی شوند 
بنابراین الزم 

است در 
این زمینه 

اطالع رسانی 
در سطح باالیی 
انجام شود که 

همایش های 
هفته جهانی 
نقص ایمنی 

یکی از همین 
برنامه های 

اطالع رسانی 
است.

: ایران در هفته جهانی نقص ایمنی 
ميزبان همایشي با این عنوان بود. درباره این 

همایش توضيح مي دهيد؟
هرسال 22 تا 29 آوریل هفته جهانی نقص 
و  چهارم  هم  امسال  که  دنیاست  در  ایمنی 
پنجم اردیبهشت ماه این همایش ها را برگزار 
کردیم. امسال یازدهمین دوره این همایش ها 
در مرکز طبی کودکان برگزار شد. همچنین 
ششم اردیبهشت ماه چهارمین مدرسه بهاری 
نقص ایمنی برای محققان و پژوهشگران جوان 
توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی با همکاری 
شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی یوسرن 
تشکیل شد. این همایش عالوه بر اینکه کادر 
داده  قرار  را مورد هدف  پزشکی و درمانی 
برنامه های متنوعی  نیز  بود، برای خانواده ها 
را در جهت افزایش آگاهی برای پیشگیری و 
درمان و البته تشخیص به موقع این بیماری ها 

در نظر گرفته بود. 

: هدف از برگزاری این همایش ها 
چيست و در کل این بيماری ها چه ویژگی  
آنها  برای  را  هفته  یک  که  دارند  خاصی 

نامگذاری کرده اند؟
افزایش  همایش  این  برگزاری  از  هدف 
درمورد  پزشکان  آگاهی  و  اطالعات 
بیماری های نقص ایمنی اولیه است  چراکه 
بیماران  این  موقع  به  شناخت  و  تشخیص 

اهمیت زیادی دارد. 
در سطح جهانی گفته می شود از هر 2هزار تا 
هر 10هزار نفر،1 نفر می تواند به بیماری های 
نقص ایمنی اولیه مبتال شود. مشکلی که در 
کل دنیا وجود دارد این است که 70 تا 90 
شناخته  اولیه  ایمنی  نقص  بیماران  درصد 
نمی شوند. به همین دلیل مهم است که هم 
آگاهی عموم مردم و هم آگاهی کادر پزشکی 
و سیستم درمانی درباره بیماری های نقص 

ایمنی اولیه بیشتر شود. 

: عوارض ایجاد نقص در سيستم 
ایمنی بدن چيست یا به عبارت دیگر این 
بيماری ها را چگونه باید بشناسيم و چطور 

به وجود می آیند؟
یک سیستم دفاعی در بدن ما وجود دارد که نقش 
آن محافظت بدن علیه عوامل بیماری زاست. این 
سیستم خود می تواند دچار بیماری های مختلف 
شود. برخی بیماری هایی که درگیر آن می شوند 
و ناشی از نقص سیستم دفاعی هستند ممکن 
است به دو صورت اولیه یا ثانویه باشند. نقایص 
ایمنی اولیه نقایص ژنتیکی هستند که حدود 
400 نوع متفاوت از این بیماری ها شناخته  شده 
است. این نقص باعث می شود یکی از اجزای 
سیستم ایمنی از نظر کمیت یا کیفیت مشکل 
پیدا کند و درنتیجه فرد مستعد عالئم و عوارض 
مختلفی  شود که از جمله آنها عفونت های مکرر 
و شدید است. بیماری های خودایمن و سرطان 

هم در این بیماران دیده می شود. 

: بيماری های مربوط به نقص ایمنی 
اوليه چه عالئمی با خود دارند؟

بیماران  برای  هشدار دهنده  عالمت  تعدادی 
نقص ایمنی وجود دارد که یکی از مهم ترین 
آنها عفونت های مکرر است اما مهم است بدانیم 
شناخت؟  باید  را چطور  مکرر  عفونت های 
عفونت مکرر در کودک؛ یعنی برای مثال بیمار 4 
بار در سال دچار عفونت گوش میانی می شود. 
2 یا 4 بار در سال عفونت سینوسی دارد،  2 
بار یا بیش از 2بار در سال دچار عفونت های 
در  2بار  از  بیش  یا  بار   2 و  می شود  ریوی 
سال دچار هر عفونت جدی شود. در واقع 
این کودک ممکن است بیماری نقص ایمنی 
این عالئم  از  دیگر  یکی  باشد.  داشته  اولیه 
عفونت های شدید است. هر سرماخوردگی 
را هم به عنوان عفونت محسوب نمی کنیم. 
عفونت شدید به این معناست که بیمار به پزشک 
مراجعه می کند و در بیمارستان بستری می شود 

و عفونت به راحتی از بین نمی رود. عفونت 
با میکروب های غیرمعمول هم از دیگر عالئم 
این بیماری است. هر میکروبی هم به عنوان 
نشانه ای برای بیماری نقص ایمنی محسوب 
نمی شود. میکروب هایی که خیلی در بیماران 
شایع نیستند یا عفونت های قارچی می توانند 
عالمتی برای نقص ایمنی بیمار باشند. یکی 
دیگر از عالئمی که می توان به عنوان نشانه ای 
برای نقص ایمنی در نظر گرفت، واکنش کودک 
به واکسن است. در واقع کودکانی که بعد از 
تزریق واکسن واکنش شدیدی نشان می دهند 
می دهند  بروز  خود  از  شدیدی  عوارض  یا 
ایمنی  نقص  بیماری  نیز ممکن است دچار 
فوت  در خانواده  اگر  شده  باشند. همچنین 
ما  باشد  داشته  وجود  مکرر  عفونت های  یا 
برای  ایمنی شک می کنیم.  بیماری نقص  به 
این بیماران گاهی آنتی بیوتیک های خوراکی 

جواب نمی دهد. 

در  بيماری  این  شيوع  وضعيت   :
ایران چگونه است؟ 

در ایران بیش از 4هزار بیمار شناخته شده در 
بانک اطالعاتی بیماران نقص ایمنی اولیه ثبت 
کردیم ولی باز هم تخمین می زنیم تعداد این 
بیماران شاید تا 5 برابر این عدد هم باشد. به 
همین دلیل هرچقدر اطالع رسانی بیشتری داشته 
باشیم و عالئم این بیماری ها را اطالع رسانی کنیم، 
احتمال تشخیص این بیماری ها بیشتر می شود. 
: علت بروز بيماری های نقص ایمنی 
اوليه کامال ژنتيکی است یا به عوامل دیگری 

هم بستگی دارد؟
این بیماری ها به طور کامل ژنتیکی هستند. در کشور 
ما ازدواج فامیلی بیش از کشورهای غربی شایع 
است و یکی از مهم ترین عوامل بروز این بیماری ها 
همین ازدواج های فامیلی است بنابراین فرض بر 
این است که در کشور ما بیماری های نقص ایمنی 

اولیه در کودکان شایع تر از کشورهای دیگر است. 

نیما رضایي، معاون مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

70 تا 90 درصد بیماران نقص ایمنی اولیه از بیماری خود خبر ندارند 

سازمان های مختلف درکشورها هرساله باهدف افزایش 
آگاهی سطح جامعه، به ارائه اطالعاتی درباره بیماری های 
 نقص ایمنی اولیه می پردازند و اجرای همایش های مختلف 
در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل 
اهمیت آگاهی بخشی در این مورد این است که در 
صورت وجود اطالعات کافی می توان برای پیشگیری، 
تشخیص به موقع و درمان مناسب اقدام کرد و گام موثری 
در این زمینه برداشت. در ایران هم برای تحقق این امر 
مرکزی به نام مرکز تحقیقات نقص ایمنی وجود دارد 
و به غیر از فعالیت های خود هرسال همایش هایی در 

این زمینه برگزار می کند.

تاریخچه فعالیت ها در ایران
شیوع  آمریکا،  و  اروپا  در  انجام شده  مطالعات  طبق 
بیماری های نقص ایمنی اولیه دارای عالئم بالینی ک درهزار 
است که یک چهارم شیوع بیماری سیستیک فیبروزیس 1 
در2500 هزار و نصف شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی 
1 در 5هزار است و شایع تر از بیماری فنیلکتونوری 1 
در14هزار است. شیوع بیماری های نقص ایمنی ذکرشده 
بر اساس مطالعات انجام شده در اروپا و آمریکاست. از 
آنجا که بیشتر بیماری های نقص ایمنی به طریق اتوزومال 
مغلوب به ارث می رسند، میزان بروز بیماری های نقص 
ایمنی با وراثت اتوزومال مغلوب در کشور های آسیایی 
به خصوص منطقه خاورمیانه ازجمله ایران که میزان 
ازدواج های فامیلی حدود ۶0درصد است، بسیار بیشتر 
از میزان ذکرشده در کشورهای غربی تخمین زده می شود 
بنابراین کشور ایران در 3دهه اخیر با تمرکز بر درمان این 
بیماری ها پیشرفت زیادی در این زمینه کسب کرده است 
که به 4 دوره تقسیم می شود. دوره اول )13۶7-1357( این 
دوره با بازگشت مرحوم استاد دکتر ابوالحسن فرهودی 
بعد از طی کردن دوره آموزشی در زمینه ایمونولوژی 
بالینی و آلرژی در انگلستان به ایران آغاز می شود. در 
این زمان به همت و تالش دکتر ابوالحسن فرهودی 
بخش ایمونولوژی بالینی و آلرژی کودکان در مرکز طبي 

کودکان تاسیس و راه اندازی  شد. 
دوره دوم )13۶7-1377( در این دوره تربیت و آموزش 

دستیاران رشته فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی  
کودکان به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی رسید و تربیت دستیاران فوق  در 3دانشگاه 

علوم پزشکی تهران، مشهد و شیراز آغاز شد.
دوره سوم )-13۸9ا( در این دوره گروه علمی بیماری های 
نقص ایمنی ایجاد و مرکز ثبت بیماران مبتال به نقص ایمنی 
اولیه راه اندازی و تاسیس شد. در این دوره همکاری های 
علمی بسیاری بین گروه علمی و مراکز معتبر علمی داخلی 
و بین المللی آغاز و منجر به انتشار مقاالت متعددی در 
مجالت معتبر بین المللی شد. در این دوره همچنین 
فعالیت های زیادی برای باالبردن سطح آگاهی پزشکان 
و عامه مردم در ارتباط با بیماری های نقص ایمنی از 

طریق رسانه های عمومی انجام گرفت. 
دوره چهارم )13۸9-1395( در این دوره با تاسیس 
مرکز تحقیقات نقص ایمنی، انسجام هرچه بیشتر در 
جهت آموزش و پژوهش در زمینه نقص ایمنی آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد. در آغاز این دوره با وجود 
 پیشرفت های  ایجادشده در سال های پیش از 13۸9، 
مشکالت متعددی در فراهم آمدن زیرساخت های الزم 
برای توسعه پژوهش های پایه و بالینی در زمینه بیماری 
نقص ایمنی اولیه و بهبود سالمت بیماران وجود داشت 
بنابراین مرکز تحقیقات نقص ایمنی برای برطرف کردن 
مشکالتی مانند پایین بودن آگاهی جامعه پزشکی در 
زمینه بیماری های نقص ایمنی اولیه، کافی و مناسب 
نبودن برنامه آموزشی در بیماری های نقص ایمنی اولیه 
در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، وجود نداشتن 
تسهیالت و امکانات کافی تشخیصی در مراکز آموزشی 
درمانی در سطح کشور، کمبود همکاری و تعامل علمی 
میان محققان علوم پایه و بالینی در زمینه بیماری های نقص 
ایمنی اولیه، وجود نداشتن راهنما و دستورالعمل های 
تشخیصی درمانی در زمینه بیماری های نقص ایمنی 
اولیه، نبود مراکز تحقیقاتی با تمرکز روی بیماری های 
نقص ایمنی اولیه، نبود بودجه مناسب برای تحقیق های 
پایه و کاربردی در زمینه بیماری های نقص ایمنی اولیه 
و فقدان آزمایش های غربالگری برای تشخیص اولیه 
فرم های سخت و شدید بیماری های نقص ایمنی اولیه 

تاسیس شد و در  ۶سال گذشته اقدامات موثری در این 
زمینه ها انجام داده است. الزم به ذکر است این مرکز 
افتخارات بسیاری هم در سطح جهانی داشته و توانسته 
ضمن تالیفات بسیاری که در رابطه با نقص ایمنی دارد و 
پژوهش های گسترده ای که انجام می دهد، جوایز بسیاری 

در سطح بین المللی و داخلی کسب کند.

انواع بیماری های نقص ایمنی را بشناسید
نقص  ایمنی  به دو گروه نقص ایمنی اولیه و نقص ایمنی 
ثانویه تقسیم می شود. نقص ایمنی اولیه، ارثی است 
و عالئم آن از دوران کودکی ظاهر می شود اما نقص 
ایمنی ثانویه در صورت ابتال به بیماری هایی مانند ایدز 
به وجود می آید. در بیماری های نقص ایمنی ژنتیکی 
سیستم ایمنی معیوب است و به دلیل همین عیب ذاتی 
و ژنتیکی نمی تواند فعالیت درستی انجام دهد. همین 
نقص موجب بروز عفونت های مکرر در بدن می شود. 
در شکل های اکتسابي دستگاه  ایمنی به طور ذاتی معیوب 
نیست اما به دلیل ابتال به بعضی  ویروس ها و بیماری های 

غیرویروسی دستگاه ایمنی را منهدم می کند. برای مثال 
در سرطان خون مغز و استخوان سلول های سرطانی 
پرکرده و به دلیل اینکه محل استقرار سیستم ایمنی یکی 
از محل های اصلی مغز و استخوان است، سیستم  ایمنی 
به طور اکتسابی دچار عیب می شود. هرچند هر عفونتی 
عالمت نقص ایمنی نیست، چنانچه بیش از یکی از عالئم 
10گانه یادشده در فردی وجود داشته باشد، ضروری  
است برای بررسی دستگاه های ایمنی به پزشک مراجعه 
کند. متخصصان توصیه می کنند با مشاهده  یکی از این 
عالئم حتما به پزشک مراجعه شود، عالئمي که کمتر 
فردی از آنها اطالع ندارد ولی در برخی موارد حتي 
پزشکان و متخصصان نسبت به آن بی توجه هستند 
بنابراین افزایش سطح آگاهی جامعه پزشکی درمورد 
بیماری های نقص ایمنی اولیه، نه تنها نقش مهمی در 
تشخیص به موقع بیماران دارد، بلکه با شناخت ماهیت 
بیماری و عوارض عفونی و غیرعفونی بیماری و انجام 
اقدامات درمانی و پیگیری روند بیماری می تواند از 
میزان بروز آسیب های پایدار در بیماران جلوگیری کند.

پژوهش های نقص ایمنی، گام موثری در درمان
یکی از مهم ترین فعالیت های مرکز تحقیقات نقص ایمنی، 
فعالیت های پژوهشی این مرکز در این مورد است. براساس 
تحقیقات این مرکز، بیماری های نقص ایمنی اولیه گروه 
متنوعی از بیماری های مادرزادی هستند که درنتیجه یک یا 
چند اختالل در سیستم دفاعی بدن انسان به  وجود می آیند 
و منجر به افزایش استعداد ابتال به عفونت های مکرر 
و همچنین بیماری های خودایمنی و بدخیمی  می شوند. 
از زمان تشخیص و معرفی اولین فرم کالسیک بیمار 
نقص ایمنی در سال1395 تاکنون بیش از300 نوع بیماری 
نقص ایمنی اولیه شناخته و شرح داده شده است و اساس 
ژنتیکی بیش از150بیماری نیز شناخته شده است. بنابراین 
با توجه به عوارض متعدد وگوناگون بیماری های نقص 
ایمنی و ضرور تتشخیص و درمان به موقع بیماری ها 
جهت کاهش عوارض بلندمدت و مرگ آفرینی بیماری ها 
و بهبود کیفیفت زندگی بیماران، تحقیقات در زمینه نقص 
ایمنی ضرورت به دنبال یافتن روش های دقیق تر و سریع تر 
تشخیصی و بهبود تکنیک های درمانی برای این بیماران 
است. همچنین پژوهش بر روی بیماری های نقص 
ایمنی اولیه به طور مستقیم دانش ایمونولوژی بالینی 
در خصوص مسیر های پیام رسانی وسیستم های دفاعی 
بدن انسان را ارتقا می بخشد. در همین راستا مرکز 
تحقیقات نقص ایمنی با انجام پروژه های متعدد در زمینه 
بیماری های مختلف نقص ایمنی اولیه و همچنین انجام 
پایان نامه های دانشجویی و تخصصی وفوق تخصصی  در 
زمینه این بیماری ها جهت نیل به اهداف اشاره شده اقدام 
کرده است. همچنین این مرکز موفق به انتشار مقاالت 
و کتب مرجع در زمینه این بیمار ها شده است. براي 
انجام پروژه های  بین المللی  در سطح جهانی با برترین 
مراکز تحقیقات دانشگاه های معتبر سراسر دنیا درزمینه 

بیماری های نقص ایمنی اولیه همکاری دارد.
الزم به ذکر است که این مرکز افتخارات بسیاری هم 
در سطح جهانی داشته و توانسته است ضمن تالیفات 
بسیاری که در رابطه با نقص ایمنی دارد و پژوهش های 
گسترده ای که انجام می دهد جوایز بسیاری را در سطح 

بین المللی و داخلی کسب کرده است.

سابقه فعالیت های علمی  درباره نقص ایمنی در ایران

شناخت یک بيماری اولين گام برای کنترل آن در سطح جامعه 
است. در واقع زمانی که مردم یک کشور از همه زوایای یک 
بيماری اعم از عالئم، عوامل هشداردهنده و به وجودآورنده 
و... آگاه باشند می توان به راحتی با آن بيماری مبارزه و 
برنامه هایی برای پيشگيری از آن طراحی و عملياتی کرد. بيماری های ناشی 
از نقص ایمنی هم در زمره بيماری هایی قرار دارند که افراد عموما اطالعات 
درستی درباره آن ندارند و اتفاقا تشخيص زودهنگام این بيماری ها می تواند 
سرنوشت بيمار را به طور کلی عوض کند و حتی در مواردی او را از مرگ 
حتمی نجات دهد. این بيماری ها در سطح جهان شایع هستند و آگاهی در این 
مورد مطلوب نيست. به همين منظور در تمام دنيا و از جمله ایران هفته ای را 
برای این بيماران نامگذاری کرده اند. این هفته با شعار »ارتقای دستيابی بيماران 

نقص ایمنی اوليه به مراقبت های الزم« انتخاب شده  است. 
علت اصلی این بيماری نقص ژنتيکی هنگام تولد است. این بيماری ها معموال 
ارثی هستند و مانند سایر بيماری های ارثی در نتيجه یک جهش ژنی به وجود 
می آیند که از والدین به کودکان منتقل می شود. این بيماری با توجه به الگوی 
ژنتيکی پدر و مادر ایجاد می شود. با انجام مشاوره های ژنتيک پزشکی می توان 
از ابتال به این بيماری پيشگيری کرد. عالوه بر این به گفته معاون مرکز 
تحقيقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دنيا 70 تا 90 درصد 
بيماران نقص ایمنی اوليه شناخته نمی شوند بنابراین الزم است در این زمينه 
اطالع رسانی در سطح باالیی انجام شود که همایش های هفته جهانی نقص 
ایمنی یکی از همين برنامه های اطالع رسانی است. آنچه در ادامه می خوانيد 
گفت و گو با دکتر نيما رضایی، معاون مرکز تحقيقات نقص ایمنی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران درباره ضرورت اطالع رسانی درباره نقص ایمنی اوليه، 

عوارض و عالئم این بيماری است. 

 ریحانه 
تهرانی



دکتر محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات در نشست خبری اعالم کرد: 

خطر ملخ صحرایی جدی است!
امسال با سیل شروع شد و به محض آرام شدن شرایط جوی بحث خسارت های محصوالت کشاورزی و 
باغی و حتی دامی مطرح شد و حاال هم صحبت از ملخ هایی است که مزارع کشور را تهدید می کنند. البته 
گویا هشدار سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( در مورد حمله ملخ از بهمن ماه شروع 
شده و از همان زمان هم سازمان حفظ نباتات مبارزه را بی سروصدا شروع کرده است اما شرایط سیالبی 
زمینه را برای تخم ریزی ملخ ها مساعدتر کرده است. از سوی دیگر، هجوم این تعداد ملخ به گفته مقامات سازمان حفظ نباتات، 

طی 40 سال گذشته بی سابقه گزارش شده و نگرانی از خسارت بر محصوالت کشاورزی و مرتعی، این شائبه را ایجاد کرده 
که شاید این اقدام عمدی بوده است. هرچند این ادعا ثابت نشده، آنچه مهم است حفاظت از محصوالت کشاورزی و دامی 
در برابر این ملخ هاست. چندی پیش دکتر محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات با برگزاری نشستی در زمینه ملخ 
صحرایی و راه های مبارزه با آن اطالع رسانی کرد و در پایان در مورد وضعیت سموم مورد استفاده در محصوالت کشاورزی 

توضیح هایی ارائه داد که در صفحه »دیده بان تغذیه« این شماره به مشروح آن اشاره کرده ایم. 

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوده  بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

رئیس سازمان حفظ نباتات درنشست خبری که 
برای توضیح وضعیت ملخ های صحرایی و مبارزه با 
آفات کشاورزی ترتیب داده بود، ابتدا در مورد ملخ 
صحرایی توضیح داد: »ملخ صحرایی به عنوان یک 
آفت بسیار خطرناک است که 20 درصد خشکی های 
دنیا و 50 درصد کشورهای دنیا را مورد تهدید قرار 
داده است. ملخ های صحرایی می توانند بین 200 
تا ۴00 کیلومتر راه را پرواز کنند.« به گفته دکتر 
محمدرضا درگاهی، ملخ صحرایی خطرناک ترین 
گونه ملخ است چرا که همه چیزخوار است و حتی 
پوست درختان را می خورد و این مساله نشان 
می دهد جنس این ملخ ها با سایر ملخ هایی که در 
کشور بوده اند، تفاوت دارد.« وی کانون ملخ های 
صحرایی را شمال و شرق آفریقا اعالم کرد و گفت: 
»کشور ما از هر دو جهت مورد تهدید بوده است 
زیرا در برخی موارد، ملخ های صحرایی از شمال 
آفریقا به سمت شبه جزیره عربستان و همچنین از 
غرب پاکستان و شرق هندوستان به کشور حمله ور 
می شوند که امسال برخی گروه ها از شمال آفریقا 
در شبه جزیره عربستان ظاهر شده اند. براساس 
آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، 
در بهمن ماه سال 1397 گروه های ملخ از حالت 
انفرادی خارج و حالت تهاجمی پیدا کرده اند و 

در مواقعی که ریزش می کنند، جابجا می شوند.«

چرا باید نگران ملخ های صحرایی 
باشیم؟

کنوانسیون »سواک« زمانی که کشور قرار است از 
سوی ملخ های صحرایی مورد حمله قرار گیرد، 
اطالعات الزم را به کشورها می دهد. هفتم بهمن 
اولین گزارش ریزش ملخ های صحرایی در منطقه 
نخیلو بندر هرمزگان داده شد. رئیس سازمان حفظ 
نباتات با اشاره به این موضوع و اینکه اولین ریزش از 
طریق دریا اتفاق افتاده، ادامه داد: »ملخ های صحرایی 
از شبه جزیره عربستان و پس از پرواز 200 کیلومتر 
از طریق دریا به کشور ما آمدند. این ملخ ها در 
برخی سال ها تا ۴ هزار کیلومتر روی آب پرواز 
می کنند و به مقصد می رسند و در هر ریزش 
ممکن است 50 میلیون ملخ وارد کشور شود. به 
طور کلی این رقم بین 30 تا 100 میلیون متغیر 
است.« درگاهی با بیان اینکه ملخ های صحرایی در 
هر مرحله بیش از 90 تا 1۸0 تخم ریزی دارند، 
تصریح کرد: »ملخ های صحرایی بالفاصله پس 
از ورود به مناطق ساحلی و دارای رطوبت الزم 
و تغذیه در شنزار ها تخم ریزی می کنند و ممکن 
است تعداد تخم ها به 300 مورد هم برسد.« وی 
با اشاره به اینکه وزن هر ملخ صحرایی بالغ بر 2 
گرم است، توضیح داد: »این ملخ روزانه به  اندازه 
وزن خود یا 2برابر آن، زمانی که از تخم بیرون آمد، 
تغذیه می کند. این موضوع نشان می دهد 50 میلیون 
ملخ که در ریزش وارد کشور می شود، برابر 1 تن 
است که این میزان در روز به   اندازه 2 هزار و 500 
نفر انسان تغذیه می کند بنابراین اگر با این ملخ ها 
مبارزه نشود، خسارت چشمگیری به عرصه های 
زراعی، باغی و جنگلی کشور وارد خواهد شد.«

مبارزه با ملخ ها چگونه انجام گرفته 
است؟

این سطح از حمله ملخ ها در کشور طی ۴0 سال 
اخیر بی سابقه بوده است. در سال 13۴0 با هجوم 
ملخ های صحرایی جنوب کشور آلوده شد، به 
طوری که براساس آمار ها، سطح مبارزه در آن 
مقطع زمانی در 2 هزار هکتار انجام گرفت. به 
گفته دکتر درگاهی، طی ۴ تا 5 سال اخیر بحث 
مبارزه با ملخ های صحرایی در کشور را داشته ایم اما 
تنها سطح مبارزه در 2 تا 3 هزار هکتار بوده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: »تا پایان تیر ملخ ها 
در کشور ریزش خواهند داشت و همواره تا 3 
سال آینده باید روند مبارزه با ملخ های صحرایی 
ادامه داشته باشد چون ملخ ها تخم ریزی می کنند 
و 5 تا 6 نسل را طی می کنند تا بالغ شوند و وارد 
فاز تهاجمی شوند.« رئیس سازمان حفظ نباتات 
با بیان اینکه تاکنون در 6 استان جنوبی، 51 هزار 
هکتار مبارزه انجام شده، خاطرنشان کرد:  »500 
نفر از همکاران سازمان حفظ نباتات برای مبارزه 
در این استان ها مشغول فعالیت شبانه روزی هستند 
تا خسارتی به مزارع و باغات وارد نشود. سطح 
آلودگی تا پایان فروردین 200 هزار هکتار است 
و پیش بینی می شود تا پایان ریزش ملخ ها با ۴00 
هزار هکتار سطح آلودگی باید مبارزه انجام  گیرد.« 
به گفته وی، 10 هواپیمای سمپاش در این استان ها 
مستقر هستند و سموم الزم را در اختیار دارند، به 
طوری که در صورت صعب العبور بودن و تراکم 

در مسیر ها سمپاشی هوایی انجام می گیرد.
 رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به این نکته نیز 
اشاره کرد که تا امروز بیش از 21 درصد محصوالت 
زراعی و باغی در 6 استان جنوبی مورد تهدید 

هستند و بیش از 36 درصد تولید محصوالت 
کشاورزی، بیش از 3۸ درصد جنگل ها و بیشه ها 
و بیش از 21 درصد مراتع درجه 1 و درجه 2 در 
این استان ها درگیر ملخ های صحرایی شده اند اما 
تاکنون گزارشی از خسارت ملخ های صحرایی 
به مزارع و باغات نداشته ایم زیرا سازمان حفظ 
نباتات، وزارت جهاد کشاورزی و دولت به صورت 
جدی با این آفت مبارزه می کنند و همواره این 
اطمینان را به مردم و کشاورزان می دهیم که به سبب 
فعالیت های شبانه روزی سازمان حفظ نباتات به 
هیچ عنوان امنیت غذایی کشور در معرض خطر 

قرار نخواهد گرفت.

آیا ملخ ها قحطی نیز به دنبال 
خواهند داشت؟

رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این سوال 
این گونه توضیح داد: »همکاران ما از ابتدای هجوم 
ملخ های صحرایی در بهمن ماه، به صورت جهادی 
مبارزه با ملخ های صحرایی را آغاز کرده اند و به 
وظایف خود با دقت در این زمینه عمل کرده 
و می کنند بنابراین جای نگرانی مبنی بر احتمال 
خسارت بر جنگل ها و مراتع ما وجود ندارد.« 
درگاهی با بیان اینکه قحطی در دنیای امروز معنا 
و مفهوم ندارد، گفت: »مرجع ما در این زمینه 
سایت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 

است که تاکنون اظهارنظری دراین باره راجع به 
ایران نداشته است.«

به نظر شما حمله ملخ ها به ایران 
عمدی بوده است؟ 

برخی معتقدند حمله ملخ ها به ایران عمدی بوده و 
برخی آن را به بیوتروریسم نسبت می دهند. آیا این 
قضیه صحت دارد؟ رئیس سازمان حفظ نباتات 
با بیان اینکه کشور های منطقه مانند سال های 
گذشته به وظایف خود در مورد مبارزه با ملخ ها 
عمل نکرده اند، افزود: »با توجه به مشاهده حجم 
انبوه ریزش ملخ به کشور نامه ای را به نمایندگان 

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ارسال 
کرده ایم و آنها در حال پیگیری این موضوع هستند. 
نمایندگان این سازمان  همواره به کشور های 
همسایه از جمله ایران سفر می کنند تا از نزدیک 
این مناطق را بازدید کنند و ببینند آیا علت رخداد 
حمله ملخ ها کشورهایی هستند که به وظایف 
خود در مقابله با ملخ ها عمل نکرده اند یا شرایط 
اقلیمی در وقوع چنین شرایطی تاثیرگذار بوده 
است؟« وی با تاکید بر اینکه نمی توان عمدی 
این  »من  کرد،گفت:  تایید  را  اتفاق  این  بودن 
موضوع را تایید نمی کنم و سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد پس از بازدید باید در 
این زمینه اظهارنظر کند ولی می توانم بگویم در 
سال های گذشته کشور های منطقه به وظایف 
خود درمورد مبارزه با ملخ های صحرایی بهتر 
عمل می کردند.« درگاهی ادامه داد: »با توجه به 
شیطنت رسانه های خارجی درباره اطالع رسانی 
در زمینه ملخ تقاضا داریم مردم تنها اطالعات 

الزم را از رسانه های داخلی دریافت کنند.«

آیا اعتبارات الزم برای مبارزه با 
ملخ های صحرایی وجود دارد؟

رئیس سازمان حفظ نباتات درباره آخرین وضعیت 
تخصیص اعتبار برای مبارزه با ملخ های صحرایی 
و امکاناتی که الزم دارد، توضیح داد: »در پایان 
سال 97 طی نامه نگاری های انجام شده تخصیص 
اعتبار به تعویق افتاد که با توجه به آغاز سال جدید 
و مذاکرات به زودی اعتبارات دریافت می شود 
و در اختیار استانداران این 6 استان قرار می گیرد. 
تا امروز بیش از 7 میلیارد تومان از محل سازمان 
حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی اعتبار 
در اختیار 6 استان قرار گرفته است. ضمن آنکه 
تجهیزات لوجستیک مانند سمپاش، هواپیما و ... 
از سوی سازمان برای مبارزه با این آفت خطرناک 
در اختیار این 6 استان قرار گرفته است.« به گفته 
وی، به زودی 10 میلیارد تومان اعتبار در اختیار 
سازمان حفظ نباتات قرار می گیرد که سازمان این 
میزان اعتبار را در اختیار استان های درگیر مبارزه 

با آفت ملخ صحرایی قرار می دهد.

ملخ صحرایی می تواند تغذیه دام شود؟
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پاسخ به 
این سوال تاکید کرد: »در شرایط عادی که ملخ ها 
می توان  می کنند،  زندگی  انفرادی  به صورت 
آنها را صید و برای مصارفی استفاده کرد اما 
اوال در کشور ما به ندرت جزو سبد غذایی 
مردم قرار می گیرد و در ثانی برای استفاده دام 
و طیور، در برخی از موارد به کشاورزان مدت 
می دهیم  زمان  ظهر  تا  صبح  از  مثال  کوتاهی 
ملخ ها را صید کنند و بعد سمپاشی می کنیم.« 
وی توصیه کرد: »اگر مردم و کشاورزان جایی 
تلفات ملخ ها را مشاهده کردند، نه برای دام و 
طیور و نه برای مصارف دیگر از این ملخ ها 
استفاده نکنند زیرا این ملخ ها دارای سم هستند 

و قابل استفاده نیستند.«

این ملخ روزانه 
به  اندازه وزن 

خود یا دو برابر 
آن، زمانی که از 
تخم بیرون آمد، 

تغذیه می کند. 
این موضوع 

نشان می دهد 
۵۰ میلیون ملخ 

که در ریزش 
وارد کشور 

می شود، برابر 
۱ تن است. این 
میزان در روز به 
 اندازه ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر انسان 

تغذیه می کند

مبارزه با آفات در زمان سیل چگونه انجام شده است؟
رئیس سازمان حفظ نباتات در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین 
اقدامات درمورد کنترل آفات و بیماری ها، گفت: »با توجه به بارش های 
اخیر و شیوع آفات و بیماری ها در مزارع اقدامات مناسبی درمورد مبارزه 
با آفات و بیماری ها انجام شده است.« این مقام مسوول با بیان اینکه 
روش مبارزه با آفت سن گندم به عنوان یکی از آفات مهم تغییر کرده، 
افزود: »با توجه به بارندگی های اخیر و افزایش شیوع بیماری، تاکنون 
در بیش از 120 هزار هکتار از مزارع گندم مبارزه با آفت سن گندم و 
16 هزار هکتار زنگ گندم انجام گرفته که این سطح مبارزه روز های 
آتی افزایش پیدا می کند.« به گفته وی، به رغم تحریم های آمریکا، حرکت 
جهادی در جهت تامین آفت کش ها انجام گرفت، به طوری که از خرداد 
ماه سال 97 همزمان با آغاز تحریم تا امروز حدود 3۸ هزار تن انواع 
آفت کش ها برای مبارزه با انواع آفات و بیماری ها تدارک دیده شده 
که با احتساب موجودی مغازه و فروشگاه های سم، موجودی کشور 
به بیش از ۴5 هزار تن می رسد. به این ترتیب دغدغه ای از حیث تامین 
سم برای کشاورزان وجود ندارد چرا که بر اساس آمار، ساالنه بین 25 

تا 30 هزار تن سم در کشور مصرف می شود. آمار تولید سموم آماده 
مصرف نسبت به واردات ۴ درصد کاهش یافته است. از این رو، در 
نظر داریم واردات در بحث سموم تکنیکال را کاهش دهیم و در مقابل 

ظرفیت تولید سموم تکنیکال داخل را باال ببریم.
وی با اشاره به اینکه 15 تا 20 درصد سموم آماده به مصرف از 
کشور های چین، هند و آلمان وارد کشور می شود، ادامه داد: »سیاست 
کلی در بخش سبد سموم مصرفی کشور این است که به سمت و 
سوی مصرف سموم  کم خطر و بیولوژیک حرکت کنیم. همچنین 21 
درصد سموم مصرفی کشور پرخطر است. با توجه به اینکه بسیاری 
از موش کش ها در این سبد قرار گرفته اند، مصرف این میزان سموم 
پرخطر اجتناب ناپذیر است.« وی در پایان صحبت هایش این را 
هم گفت که 79 درصد سموم مصرفی کشور جزو سموم متوسط، 
کم خطر و بیولوژیک هستند و سازمان به دنبال آن است که سبد 
سموم کشور را به سمت سموم کم خطر و بیولوژیک ببرد. به همین 
دلیل از ابتدای امسال سم بوتاکلر را که جزو سموم پرخطر بوده از 

سبد مصرفی حذف کرده است.

برای مقابله با سرمازدگی محصوالت 

با توجه به باال بودن حساسیت اندام های گل و 
میوه های تازه تشکیل شده باغات نسبت به یخبندان 
احتمالی، وقوع خسارت ناشی از سرمازدگی در 
برخی محصوالت  باغی، بسیار جدی است بنابراین 

الزم است باغداران و بهره برداران راهکارهایی 
برای مقابله با سرمازدگی در نظر بگیرند. 

ابتدا باید بدانید، چنانچه سامانه بارشی 
در ارتفاعات منجر به برف شود، با 
گذر سامانه و پایدار شدن شرایط 

جوی، یخبندان تشعشعی با صاف شدن 
هوا در شب و بدون ابر بودن آسمان و توقف 

وزش باد افزایش پیدا می کند. شب های بدون ابر 
و بدون باد که آسمان کامال صاف است، منجر به 

وارونگی دما می شود و امکان بروز سرمازدگی 
تشعشعی وجود دارد و هرگونه اقدامی برای مقابله با 

شب تا طلوع صبح انجام سرمازدگی باید از نیمه 

شود. سامانه هوای سرد که به صورت جبهه هوای 
سرد  و بارشی وارد کشور می شود، همراه بادهای 
سرمازاست و به محض گذر این سامانه و سکون 
باد و صاف شدن آسمان در شب های بدون ابر 
بسیار  که  می افتد  اتفاق  تابشی  یخبندان  باد،  و 
خطرناک است. کشاورزان در این شرایط آرام، 
غروب  محض  به  و  می شوند  غافلگیر  معموال 
آفتاب با تشعشع گرما از سطح زمین، دمای هوا 
شروع به کاهش می کند. کاهش دما در تمام طول 
شب تا صبح ادامه دارد و کمترین دما در لحظه 

طلوع آفتاب؛ یعنی 7 صبح رخ می دهد.
روش  های نوین زیادی برای مدیریت 
سرما وجود دارد اما برای باغداران 
سنتی تنها راه مقابله با سرمازدگی 
جبران گرمای ازدست رفته است که با تهیه 
آتش از طریق هیزم یا کلش های پرس شده، 
بقایای هرس و علف های خشک که مخلوط با 
کود دامی  باشد، انجام می گیرد. این توده ها باید 

به تعداد کافی در کناره  و داخل قطعات گذاشته 
شوند، مانند ایجاد چاله های کوچک در سطح باغ 
و ریختن چوب های حاصل از هرس همراه علف 
خشک و کود دامی، به تعداد زیاد و روشن کردن 

آنها، از اواخر نیمه شب تا طلوع آفتاب.
 به عالوه، در گذاشتن بخاری های باغی  در سطح  
باغات به چند نکته باید توجه کرد؛ اول آنکه تعداد 
چشمه های گرما، یعنی همان بخاری های باغی 
یا توده های مشعل باید زیاد و شعله کم باشد. 
دوم آنکه شعله های بزرگ کارساز نخواهد بود 
و سوم اینکه گذاشتن الستیک دور باغ و ایجاد 

دود موثر نیست. 
با توجه به بارش انجام گرفته و وجود رطوبت 
خطر  و  شبنم  نقطه  آمدن  پایین  احتمال  کافی، 
می کند.  پیدا  کاهش  حدودی  تا  سرمازدگی 
علف های هرز نیز مانع انتقال گرما می شوند و 
احتمال خسارت دیدن باغاتی که علف های هرز 
زیادی در کف باغ دارند، بیشتر است. نکته بعدی 

این است که آبپاشی روی درختان خطرناک است 
و انجام آن به صورت خودسرانه، خسارت را 
آبپاشی  سیستم  مثال،  طور  به  می دهد.  افزایش 
اورهد باید برای مقابله با سرمازدگی تعبیه شده 
وجود  سیستمی   چنین  باغی  هیچ  در  که  باشد 
سیستم  که  است  این  آبپاشی  از  منظور  ندارد. 
باالی درختی از زمان غروب که هوا 2 درجه 
باالی صفر است، روشن شود و بی وقفه تا صبح 
فردا آبپاشی کند. به این نکته نیز باید توجه کنید 
نیست،  به گیاه  آبیاری، آب دادن  از  که منظور 
بلکه جنبه فیزیکی دارد. به طور کلی، آبیاری در 
زراعت اصال توصیه نمی شود زیرا خسارت را 
بیشتر می کند اما در باغبانی فقط آبیاری غرقابی 
مطرح است. آب هم باید از چاهی نزدیک باغ 
باشد زیرا دمای آب چاه حدود 20 درجه است 
و با وارد شدن به سطح باغ، گرمای خود را به 
محیط پس می دهد بنابراین آبیاری قطره ای هیچ 

تاثیری ندارد.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر عباس یداللهی
متخصص بیوتکنولوژی و عضو 

هیات علمی  دانشگاه تربیت مدرس 



یک کلیه اهدایی برای نخستین بار با استفاده 
از پهپاد به جراحان در بیمارستانی در آمریکا 

تحویل داده شد.
به گزارش بی بی سی، بسیاری از کارشناسان توان 
بالقوه باالیی را برای استفاده از »سیستم های 
هوایی بدون سرنشین« )UAS( برای انتقال 
فراورده های پزشکی قائل هستند و هم اکنون 
در برخی  کشورهای آفریقایی از پهپادها برای 

این منظور استفاده می شود.
در انتقال کلیه اهدایی از یک پهپاد با طراحی 

ویژه استفاده شده بود که امکان نگهداری و 
پایش اندام پیوندی را دارد.

امید بر این است که این انتقال با پهپاد مقدمه 
پروازهای طوالنی تر و حل مشکالت روش های 

انتقال فعلی باشد.
گیرنده این کلیه یک فرد ۴۴ ساله اهل بالتیمور 

بود که 8 سال در انتظار پیوند بود.
آمار سال ۲۰۱8 میالدی نشان می دهد حدود 
۱۱۴ هزار نفر در آمریکا در فهرست انتظار 
پیوند هستند و ۱/5 درصد از اندام های اهدایی 

به مقصد نمی رسند و حدود ۴ درصدشان با 
تاخیری ۲ساعته یا بیشتر به مقصد می رسند.

پهپادی که برای انتقال کلیه در مسافتی حدود 
5 کیلومتری استفاده شد، پهپادی با طراحی 
خاص بود که توانایی حمل وزن اضافی اندام 
اهدایی را داشت. همچنین دارای دوربین 
و سایر ابزارهای ردیابی اندام و تجهیزات 
پرواز  برای  ایمنی  سیستم های  و  ارتباطی 
باالی  تراکم  با  منطقه شهری  فراز یک  بر 

جمعیت بود.
یک سیستم چتر نجات در پهپاد برای موارد 

نقص فنی نیز در آن تعبیه شده بود.

نقشه سالمت

تجاری شدن 
برداشت گیاهان 

دارویی خودرو در 
استان البرز نگران کننده 

است/ ایسنا

اعتیاد عامل ۶۲درصد 
از طالق ها در خراسان 

شمالی است/ ایسنا

دوربين سالمت

هوش مصنوعی همدم 
سالمندان می شود

نوعی  سوئدی،  شرکت  یک 
هوش  بر  مبتنی  نرم افزار 
مصنوعی ارائه داده که می تواند 
صوتی  دستیار  یک  کمک  با 
کاربران  خانگی، صحبت های 

سالمند را بشنود و ثبت کند.
به گزارش ایسنا، یک شرکت 
سوئدی فعال در حوزه انرژی 
موسوم به »استکهلم اکسرجی، از 
نخستین نمونه یک برنامه صوتی 
موسوم به »مموری لین« رونمایی 
کرده است. این برنامه، با استفاده 
از یک دستیار خانگی صوتی 
گوگل کار می کند تا کاربر بتواند 
مکالمه طبیعی داشته باشد. پس 
از پایان یافتن صحبت های کاربر، 
یک فایل صوتی از آنها در برنامه 
وجود دارد که می توان آن را 
در اختیار افراد خانواده نیز قرار 
داد. هدف سازندگان »مموری 
نرم افزاری  که  است  این  لین« 
ارائه دهند که به جای پاسخ به 
سواالت بدیهی مانند وضع آب 
و هوا، بتواند مکالمه پویایی با 
کاربر برقرار کند و به سواالتی 
بیش از سواالت ساده و روزمره 

پاسخ دهد.

تازه ها

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

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

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

منیره عبدا... که در سال ۱۹۹۱ میالدی پسر 
۴ ساله اش عمر را از مدرسه برداشته بود و 
تازه داشت با اتومبیلش به سمت خانه شان در 
العین امارات می راند، هیچ گاه فکر نمی کرد تا 

۲۷ سال دیگر او را نمی بیند.
به نوشته وب سایت نشنال امارات، اتومبیل 
آنها با اتوبوس مدرسه تصادف کرد و خانم 
عبدا... دچار آسیب مغزی شدید شد. عمر که 
در آغوش مادرش بود با کبودی مختصر روی 

سرش از تصادف جان  به در برد.
خانم عبدا... که در آن زمان ۳۲ ساله بود در 
حالت اغما باقی ماند و پزشکانش معتقد بودند 
او احتماال هیچ گاه چشم هایش را باز نخواهد 
کرد اما سال پیش او در بیمارستانی در آلمان 
به طور معجزه آسایی دوباره هوشیاری اش را 
به دست آورد. خانواده او اکنون بیدار شدن 
او در دنیایی کامال متفاوت را علنی کرده اند.

عمر وبیر، پسر اکنون ۳۲ ساله او می گوید: »من 
هیچ گاه امیدم را از دست ندادم و همیشه این 
احساس را داشتم که او روزی دوباره هوشیار 

خواهد شد.«
اکنون خانم عبدا... می تواند به پرسش ها اما با 
مشکل پاسخ دهد و آیه ای از قرآن را به یاد 
می آورد. او اخیرا به بازدید مسجد بزرگ شیخ 

زائد در ابوظبی هم رفته است.

خانم عبدا... پس از تصادف به بیمارستان برده 
و از آنجا به بیمارستانی در لندن منتقل شد. او 
کامال ناهوشیار بود و به هیچ تحریکی پاسخ 
نمی داد. پزشکان تشخیص »حالت با هوشیاری 
حداقل« را دادند. او بعدها به بیمارستانی در 
العین امارات منتقل شد و چند سالی در آنجا 
بستری بود. خانم عبدا... از راه لوله تغذیه 
و برای پیشگیری از تحلیل رفتن عضالتش 

فیزیوتراپی می شد.
او در انتها به بیمارستانی در آلمان منتقل شد تا 
برای درمان عضالت ضعیف شده اندام هایش 
جراحی شود. پزشکان در مدت بستری او در 
کلینیک شوئن در 5۰ کیلومتری جنوب شرق 
مونیخ بر فیزیوتراپی و کنترل حمالت تشنجی 

او متمرکز شدند.
دکتر احمد ریل، متخصص مغز و اعصاب 
در آلمان و دکتر معالج خانم عبدا... دراین باره 

می گوید: »هدف اصلی ما این بود که به هوشیاری 
شکننده او فرصتی برای ترمیم شدن و شکوفایی 
دوباره در بدنی سالم را بدهیم، مانند گیاه ظریفی 
که برای رشد کردن به خاکی غنی نیاز دارد.«
باالخره در ماه ژوئن سال پیش در هفته نهایی 
بستری منیره عبدا... در آلمان او هوشیاری اش 
را به دست آورد. ابتدا صداهای نامفهومی از 
خود بیرون می داد و ۳ روز بعد نام پسرش 

را به زبان آورد.
او در طول زمان بیشتر به محیط اطراف واکنش 
نشان می دهد. او که اکنون به بیمارستانی در 
امارات منتقل شده می تواند بگوید درد حس 
می کند و می تواند با دیگران صحبت کند. 
بیمارستان،  این  بر اساس گزارش پزشکان 
خانم عبدا... در حال حاضر به خصوص در 
موقعیت های آشنا می تواند به شیوه ای بسیار 

معقول ارتباط برقرار کند.

انتقال کلیه اهدایی با پهپاد

زن اماراتی پس از تقریبا ۳۰ سال از اغما بیدار می شود

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-55۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰۹۱۲5۷۲5۷۴۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳8۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

کالس درس در روستای سیل زده چم مهر لرستان
  ایرنا/ عابد میرمعصومی

شیر نر آسیایی به نام کامران در باغ وحش ارم تهران
  ایرنا/ اصغر خمسه

زندگی پس از سیل در استان گلستان
   خبرگزاری مهر/ راحله تامی حصاری



يادداشت مهمان

ما  و 
روزه داران خانه
)15(

پرهیزهای رمضان
)14(

وقتی محیط کار شما 
را بیمار می کند
)12(

ورزش با شدت کم 
اما مستمر
)11( صفحات 9 تا 16

ا خواننـد گـان ـب
تنــاسب و اندام
سالمت محیط کار
بهداشت شخصی
ایـرانـی طــب 
دیـن و سـالمت
محیـط  زیــست سال پانزدهم  شماره 710  شنبه 21 اردیبهشت 1398

سال پانزدهم  شماره 709  شنبه  7 اردیبهشت 1398  32 صفحه  5000 تومان

www.sa lamat . i r

خالق باشید 
حتی  در تهیه نیمرو! 

خالقیت کودکان
همه ما بارها راجع به »خالقیت« مطالب مختلفی 

شنیده ایم و همواره آرزوی داشتن فرزندی 

خالق را داشته ایم اما آیا تا به حال اندیشیده ایم 

که می توانیم خالقیت را در وجود خود و 

فرزندمان تقویت کنیم؟! اگر بخواهیم تعریفی 

ساده و ملموس در مورد »خالقیت« بیان کنیم این 

است که مسائل روزمره و همیشگی را از زاویه 

جدیدی بنگریم و سعی در تغییر مطلوب شرایط 
داشته باشیم... صفحه14

گفت وگو با حسین رفیعی
بازیگر و مجری تلویزیون

آدم ها تا بچه هستند 
باید بازیگوشی کنند
صفحه6

24 روش برای 
کاهش 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. 

اغلب به افراد دارای اضافه وزن، رژیم های 

سختی برای از دست دادن وزن در کمترین زمان 

ممکن پیشنهاد می شود، روشی که ممکن است 

برای سالمتشان خطرناک باشد و به نتیجه نرسد. 

تغییر روش تغذیه و شیوه زندگی یکی از راه های 

عملی و مفید برای داشتن بدنی سالم به نظر 
می رسد... صفحه20

آیا تغذیه و چاقی 
با بلوغ زودرس 

رابطه دارند؟
یکی از نگرانی هایی که این روزها برخی 

والدین با آن مواجه هستند، پایین آمدن 

سن بلوغ در فرزندان، خصوصا دختران 

است. برخی متخصصان، عوامل ژنتیکی و 

بیماری های مختلف را کنار شرایط جغرافیایی 

محل زندگی، به عنوان عوامل بلوغ زودرس 

مطرح می کنند... صفحه26

به غذای ارزان 
رستوران ها 

شک کنید

سال چهاردهم  شماره 688  شنبه  21 مهر 1397  32 صفحه  4500 تومان

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

www.sa lamat . i r

صفحه  17-24

افزایش سن نباید مانع زندگی جنسی رضایت بخش شود

فعال نگه داشتن زندگی 
جنسی در سالمندان
صفحه 15

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

صفحه 7

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

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

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

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

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

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

اين 1٠ جمله جايگزين 
را بیاموزيد

آقاي مهندس هنوز پس از گذشتن ۳ ماه از شروع 
کارش، حقوق خود را تعیین نکرده بود و عقیده  داشت 
اولویت من منافع شرکتی است و نه منافع خودم! اما 
واقعیت این است که کسی که توانایی تشخیص منافع 
خودش را ندارد نمی تواند منافع سازمانش را هم 
تشخیص بدهد. این فرد ویژگي هاي دیگري هم دارد، 
مثال نظر مثبت دیگران برایش اهمیت بسیاری دارد، 
اگر از او انتقاد کنید، تالش می کند شما را به صورتي 
متقاعد کند. او فردی وابسته است و استقالل فکری 
ندارد. در واقع به این افراد »مهرطلب« مي گوییم. آنها 
استاد ایجاد حس تقصیر هستند. آدم هایي غمگین اند 
و انتظار دارند بقیه آنها را بفهمند. روضه خوانی از 
گذشته از خصیصه های این افراد است. مهرطلب ها به 
راحتی اظهارنظر نمی کنند. با ابهام صحبت می کنند و به 
محض مخالفت دیگران سریع تغییر موضع می دهند. 
مالک خوب و بد، درست و نادرست و مفید و مضر 
آنها، قضاوت، گفته و نظر دیگران است. اگر شما 
آقا یا خانم مهرطلبي هستید احتماال »نه گفتن« در 
مقابل درخواست دیگران برایتان سخت است. در 
ادامه جمالتي را به شما مي آموزم که مي توانید به 

جاي »نه گفتن« به کار ببرید.
١- من در حال حاضر نمي توانم جوابي بدهم. اگر 
ممکن است وقت دیگري در این مورد حرف بزنیم.

٢- مي خواهم کمك کنم ولي نمي توانم.
۳- االن نمي توانم هیچ قولي بدهم.

٤- من متشکرم که از من درخواست کردي ولي 
واقعا نمي توانم.

٥- من مي فهمم که تو واقعا به کمك نیاز داري 
ولي واقعا نمي توانم جوابي بدهم.

٦- االن جواب من »نه« است ولي اگر تغییري در 
برنامه ام داشتم به تو اطالع خواهم داد.

٧- جواب من »نه« است ولي مي توانم بخشي 
ازدرخواستت را عملي کنم.

٨- به من چند دقیقه اي اجازه بده تا برنامه هایم 
را بررسی کنم.

٩- من تا چند دقیقه دیگر به تو خبر خواهم داد. 
١٠- من نیاز به هماهنگي با خانواده، همسر، محل 

کار و... دارم و بعد به تو اطالع مي دهم.

 دكتر آذر متين
روانشناس

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(
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مراقبت های درست 
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در دستان شما!
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جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
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جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
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مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
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توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(



پرسش اول: فرزند 4 ماهه ای دارم که دچار 
ریفالکس است و دائم شیری که خورده را 
باال می آورد. برای بهبود این وضعیت چه 

باید بکنم؟ 009****0916
 

پرسش دوم: فرزند 10 ساله ای دارم که تاکنون 
به هیچ یک از بیماری های سرخک، اریون و 
آبله مرغان مبتال نشده است. آیا این مساله 

جای نگرانی دارد؟033****0919

پرسش سوم: پسری 3 ساله دارم که 89 
آیا کوتاه قد محسوب  سانتی متر قد دارد. 

می شود؟ 538****0914

پاسخ

دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و دانشیار 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی

بهبود  برای  نکته  مهم ترین  اول:  پاسخ 
به  معده  محتویات  برگشت  یا  ریفالکس 
مری، توجه به رژیم غذایی مادر و کودک 
است. اگر کودک شیرمادرخوار است، مادر 
باید به غذاهایی که می خورد توجه داشته 
باشد؛ یعنی باید تمام تنقالت یا غذاهایی که 
حاوی افزودنی ها، طعم دهنده ها و رنگ ها 
هستند از رژیم غذایی مادر حذف شود. ورود 
این مواد داخل شیرمادر می تواند ریفالکس 

کودک را تشدید کند. 
غذایی  مواد  خرید  از  باید  مادر  همچنین 
فله ای و مصرف آنها بپرهیزد. مصرف ماهی، 
مواد حساسیت زا  حاوی  که  و...  بادمجان 
یا آلرژن هستند یا میوه هایی مانند کیوی، 
و  خربزه  هندوانه،  توت فرنگی،  آناناس، 
نارنگی  و  پرتقال  به خصوص  مرکبات 
برای مادران شیردهی که کودکشان دچار 
ریفالکس معده شده، ممنوع است زیرا مواد 
حساسیت زای موجود در این خوراکی ها از 
راه شیر وارد بدن کودک می شود و مشکلش 

را تشدید می کند. 
استفاده از ادویه باید در غذاها محدود یا 
حذف شود. به طور کلی خوردن هر غذا 
و فراورده ای که حاوی ادویه فراوان باشد 
برای مادران شیرده کودکان مبتال به ریفالکس 

مناسب نیست.
در مورد لبنیات تا زمانی که کودک به پروتئین 
شیرگاو حساسیت نشان نداده، مادر می تواند 
است  بهتر  اما  کند  لبنیات مصرف  و  شیر 
مادر از خوردن شیر و لبنیات رنگی مانند 
شیرکاکائو، شیرقهوه، شیرتوت فرنگی، انواع 
ماست میوه ای یا بستنی های رنگی بپرهیزد 

و از انواع سفید آنها استفاده کند.
اگر کودک با شیرخشک تغذیه می شود باید 
حتما شیرخشکش تعدیل شود. بیشتر اوقات 
شیرخشک های رگوالر یا معمولی با کودکانی 
سازگاری  هستند  مبتال  ریفالکس  به  که 
این  شیرخشک  است  بهتر  بنابراین  ندارد 
قبیل کودکان با نظر پزشکشان عوض شود. 
اگر با انجام این توصیه ها مشکل حل نشد 
می توان از درمان های دارویی کمک گرفت.

گسترش  به  توجه  با  امروزه  دوم:  پاسخ 
بدن،  ایمنی  قدرت  افزایش  و  بهداشت 
بدون  مواقع  بسیاری  بیماری ها  این  بروز 

عالمت بالینی است. 
این  به  می تواند  کودک  دیگر،  عبارت  به 
بیماری ها مبتال شده باشد، بدون اینکه عالمت 
بیرونی خاصی از خود نشان دهد. نکته دوم 
اینکه ما سال هاست برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری های اریون و سرخک، واکسن تزریق 
می کنیم و خوشبختانه پوشش واکسیناسیون 
در کشور ما بسیار باالست و یکی از مواردی 
است که ما به آن افتخار می کنیم بنابراین 
کودک اصال نباید به این بیماری ها یا سایر 
بیماری هایی که تحت پوشش واکسیناسیون 

هستند، مبتال شود.
خیلی  آبله مرغان  فرزندتان  است  ممکن 
اصال  شما  که  باشد  گرفته  هم  خفیفی 
متوجه آن نشده اید. با این حال حتی اگر 
باشد  مبتال شده  هم  آبله مرغان  به  کودک 
جای نگرانی ندارد زیرا آبله مرغان بیماری 
ویروسی خوش خیمی است، مگر اینکه فرد 
کند  درگیر  باال  به  میانسالی  سنین  در  را 
بیمار  برای  می تواند  صورت  این  در  که 

خطرناک باشد.

سالگی   3 ابتدای  کودک  اگر  پاسخ سوم: 
باشد، کوتاه قد نیست زیرا کودک باید در 24 
ماهگی یا پایان 2 سالگی به طور متوسط 87/5 
سانتی متر قد داشته باشد اما اگر کودک اواخر 
3 سالگی باشد؛ یعنی در حال حاضر حدود 
36 ماه داشته باشد، طبعا کمی کوتاه قد است. 
باشید در سال سوم زندگی،  داشته  توجه 
کودک حدود 7 تا 8 سانتی متر قد می کشد 
بنابراین در پایان 3 سالگی حدود 95 سانتی متر 

قد دارد.

با خوانندگان شماره هفتصدوده  بیست ویک اردیبهشت نودوهشت10

پرسش اول: دختری 7 سال و 11 ماهه دارم 
که 17 کیلوگرم وزن و 105 سانتی متر قد دارد. 
آیا این میزان قد و وزن برای این سن طبیعی 
است؟ در ضمن تنگی دریچه قلب هم دارد 
که پزشکش می گوید خفیف است. دشت گلی 

از خوزستان

پرسش دوم: مردی 37 ساله هستم. 1سالی هست 
که گیاهخوار شده ام. لطفا راهنمایی کنید چه 
گیاهانی را می توانم جایگزین گوشت کنم تا 
دچار کمبود آهن نشوم و پروتئین بدنم تامین 

شود. صادق از شیراز

پرسش سوم: فرزندم عالقه چندانی به خوردن 
غذا ندارد اما شیر و ماست را خیلی دوست 
دارد و آنها را بیش از هر ماده دیگری مصرف 
می کند. آیا این نوع رژیم غذایی می تواند برایش 

مضر باشد؟ 623****0913
 

پاسخ

دکتر کوروش جعفریان
متخصص تغذیه و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

پاسخ اول: وزن و قد این کودک بسیار کم است. 
از نظر وزنی، حداقل 6 تا 7 کیلوگرم کمبود وزن 
دارد و قدش در حد یک کودک 4/5 ساله است. 
این شرایط نشان دهنده وجود یک مشکل مزمن 
است بنابراین باید حتما کودک زیرنظر متخصص 
کودکان بررسی شود. از مهم ترین عواملی که 
می توانند روی قد و وزن کودک تاثیر سوء بگذارند 
می توان به آلودگی انگلی، کم خونی فقر آهن، 
کمبود روی شدید، دریافت نکردن به اندازه 
مواد غذایی یا سوءجذب، اشتهای کم، کاهش 
قدرت جویدن و... اشاره کرد. همه این موارد 
باید در کودک مورد ارزیابی قرار بگیرد تا هرچه 

سریع تر تشخیص داده شده و اقدامات درمانی 
برایش انجام شود. نکته مهمی که باید یادآور 
شوم این است که گاهی می توان از مکمل های 
غذایی کنار غذاهای مفید و متنوع برای کودکانی 
که دچار سوءتغذیه شده اند، استفاده کرد. مکمل ها 
معموال 20 تا 30 درصد از نیازهای کودک را 
جبران می کنند اما مکمل ها باید حتما پس از 
معاینه و آزمایش های تکمیلی و توسط پزشک 
متخصص کودکان یا متخصص تغذیه تجویز 
شوند و مصرف خودسرانه آنها به هیچ وجه کار 

درستی نیست.

پاسخ دوم: خوشبختانه مشکل چندانی از نظر 
کم خونی ندارید، مگر اینکه از قبل بیماری خاصی 
مثل کم خونی شدید فقر آهن داشته باشید. تنها 
کمبودی که ممکن است با گیاهخواری به آن 
دچار شوید، فقر ویتامینB12 است زیرا 99/9 
درصد این ویتامین در غذاهای حیوانی یافت 
می شود و مصرف نکردن این غذاها قطعا فرد 
را دچار کمبود ویتامین B12 خواهد کرد. یادتان 
باشد کمبود شدید ویتامین B12 خطر مرگ را 
به دنبال دارد که این مشکل را هم می توان با 
مصرف مکمل برطرف کرد. از نظر پروتئین، 
حبوبات بهترین منبع پروتئین هستند بنابراین 
می توانید انواع حبوبات از جمله سویا را در 
رژیم  غذایی تان وارد کنید. اگر در گیاهخواری 
سختگیر نیستید می توانید از شیر و لبنیات و تخم 
 مرغ یا سایر پرندگان هم استفاده کنید. اگر لبنیات 
و تخم پرندگان را استفاده کنید هیچ مشکلی از 
نظر پروتئین نخواهید داشت اما اگر گیاهخوار 
مطلق هستید و شیر و لبنیات و تخم پرندگان 
را هم مصرف نمی کنید باید مصرف حبوبات 
را جدی بگیرید. قطعا با دریافت کافی حبوبات 
می توانید تمام نیازهای پروتئینی خود را تامین کنید. 
گیاهخواری رژیم غذایی خوبی است، به شرط 
اینکه هدفمند باشد اما پیروی از این رژیم بدون 
هدف در طوالنی مدت توصیه نمی شود. گاهی 

برخی افراد به دلیل ابتال به بعضی بیماری های مزمن 
مجبورند از رژیم گیاهخواری پیروی کنند زیرا 
گیاهخواری میزان خطر بسیاری از بیماری های 
مزمن را کاهش می دهد. گیاهخواری از نظر 
اقتصادی هم مقرون به صرفه تر است اما پیروی 
اگر  به خصوص  این رژیم   ها  از  طوالنی مدت 
گیاهخواری مطلق باشد و از شیر و لبنیات و تخم 
پرندگان استفاده نشود، می تواند به شدت به بدن 
آسیب برساند و مشکالتی مانند پوکی استخوان 
را به دنبال داشته باشد. در نتیجه هزینه هایی که 
در آینده صرف پوکی استخوانی و مشکالت 
آن خواهد شد بسیار بیشتر از هزینه های خرید 
مواد غذایی مفید از جمله شیر و لبنیات یا انواع 
گوشت هاست بنابراین رژیم گیاهخواری را در 
کوتاه مدت و حتما زیرنظر متخصص تغذیه دنبال 
کنید و هر چند وقت یکبار از نظر سالمت مورد 

ارزیابی قرار بگیرید.

پاسخ سوم: خوردن لبنیات عادت بسیار خوبی 
است و اگر ما بتوانیم به کودکان روزی 2 لیوان 
و به نوجوانان روزی 4 لیوان شیر یا مشتقاتش 
را بدهیم به رشدشان کمک بسیار خوبی خواهد 
کرد اما این دلیل نمی شود که کودک فقط شیر و 
ماست بخورد و از مواد دیگر کمتر استفاده کند. 
وقتی لبنیات قوت غالب می شود الگوی غذایی 
کودک آسیب می بیند و دیگر از الگوی طبیعی 
و متنوع بهره مند نخواهد شد. نکته دوم اینکه 
مصرف زیاد لبنیات جذب آهن سایر مواد را 
مختل می کند. در نتیجه کودک دچار کم خونی 
فقر آهن خواهد شد و این مساله به خصوص در 
دخترها بسیار حائز اهمیت است و به رشدشان 
آسیب می زند. نکته سوم اینکه مصرف زیاد لبنیات 
تشدیدکننده یبوست است و ما امروزه با پدیده 
یبوست در کودکان مواجه هستیم. متاسفانه تعداد 
بسیار زیادی از کودکان از یبوست رنج می برند 
بنابراین اگر قوت غالبشان لبنیات باشد مشکلشان 

تشدید می شود و جای نگرانی دارد.

پرسش: آیا درست است که سن شیوع سرطان پستان در کشور 
ما پایین تر از سایر کشورهاست؟ علت این مساله چیست؟ 
چگونه می توان جلوی پیشرفت سرطان پستان را گرفت؟ 

0910****903
 

پاسخ

دکتر لعبت گرانپایه
متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: بله، هر چه سن خانمی باالتر برود شیوع سرطان پستان 
بیشتر می شود. در واقع سن شیوع این بیماری دهه چهارم 
و پنجم زندگی است ولی متاسفانه در کشور ما سن ابتال به 
سرطان پستان 5 تا 10 سال پایین تر است و علتش هم این 
است که جامعه ما جوان تر از سایر کشورهاست. البته ممکن 
است عوامل محیطی دیگری هم در کاهش سن ابتال به سرطان 

پستان در کشور ما دخالت داشته باشند. 
آمارها نشان می دهند در کشور ما از بین هر 6 تا 7 زن، 1نفر 
در طول زندگی اش به سرطان مبتال می شود و با توجه به اینکه 
سن ابتال هم پایین تر از سایر کشورهاست، همه خانم ها باید 
هم به عالئم و هم به پیگیری های مختلفی که برای سرطان 

پستان وجود دارد، دقت کنند. 
یکی از این پیگیری ها غربالگری  یا بیماریابی است، به این 
مطمئن  و  می کنند  سالمت  احساس  خانم ها  وقتی  که  معنا 
هستند هیچ مشکلی ندارند، با روش هایی مانند معاینه شخصی، 
سونوگرافی و ماموگرافی پستان هایشان را از نظر وجود هر 

گونه تومور یا ضایعه ای بررسی کنند.
یک  زیر  ضایعه   حتی  می توان  ماموگرافی  و  سونوگرافی  با 
سانتی متر را که بیمار خودش هم از آن اطالع ندارد، کشف 
کرد. تشخیص در این مرحله بسیار به نفع بیمار است زیرا 
هم نیازی به برداشتن پستان نیست و هم در بسیاری مواقع 
ممکن است به شیمی درمانی و انجام درمان های تکمیلی هم 
نیاز نباشد. درنتیجه فرد پس از مدت کوتاهی به زندگی عادی 
خود برمی گردد، بدون اینکه دچار نقص عضو شده باشد یا 

مشکل خاصی برایش پیش بیاید. 
این  توصیه  رسید،  طالیی  هدف  این  به  بتوان  اینکه  برای 
است که همه خانم ها از 20 سالگی به بعد تا پایان عمر هر 
ماه خودشان، پستان هایشان را معاینه کنند. برای انجام بهتر و 
صحیح تر معاینه، باید این کار را در دفعات اول نزد متخصص 

زنان یا جراح عمومی یاد گرفت. 
پس از گذشت چند ماه و انجام معاینه ماهانه به تدریج خانم ها 
اگر حین  بعد  آ شنا می شوند و  پستان خود  بافت طبیعی  با 
معاینه به سفتی یا تغییراتی برخورد کنند خیلی زود متوجه 
آن خواهند شد، به خصوص اینکه بافت پستان در خانم های 
جوان حالت پشته پشته دارد و این ویژگی در دوران بارداری 
و شیردهی تشدید می شود. در نتیجه ممکن است معاینات 
پستان در این دوران برای خانم ها سخت به نظر برسد. ما 
توده یک  بتوانند  معاینه دست  با  نداریم خانم ها  انتظار  هم 
سانتی متری پستان را کشف و پیدا کنند اما همین که متوجه 
تغییراتی در پستان شوند و احساس کنند بافت پستانشان این 
ماه نسبت به ماه پیش کمی سفت تر شده یا تغییر شکلی اتفاق 
افتاده یا پستان ها با هم تقارن ندارند، کمک می کند تا زودتر 

به پزشک مراجعه کنند.
بهترین زمانی که فرد می تواند خود، معاینه پستان را انجام 
بدهند روز هفتم تا دهم پس از شروع دوره عادت ماهانه است. 
در این زمان کمترین درد، تورم و سفتی در بافت پستان ها 
وجود دارد و فرد به راحتی می تواند این معاینه را انجام بدهد. 
خانم هایی که سن باالتری دارند و یائسه شده اند یا خانم هایی 
که رحمشان را به هر دلیلی جراحی کرده و برداشته اند و عادت 
ماهانه ندارند، بهتر است معاینات پستان را اول هر ماه انجام 

و آن را تا پایان عمر ادامه بدهند.
عالوه بر معاینه فردی بهتر است خانم  ها بین سنین 20 تا 30 
سالگی، سالی یکبار و از 30 سالگی به بعد هر 6 ماه یکبار به 
پزشک جراح مراجعه کنند. چنانچه خانمی در خانواده اش 
سابقه پستان فیبروکیستیک یا سرطان پستان زیر 40 سال یا 
انواع سرطان های تخمدان، روده و... داشته باشد باید از 20 
سالگی به بعد هر 6 ماه یکبار به پزشک مراجعه کند و مورد 
ارزیابی قرار بگیرد زیرا بافت پستان هایی که فیبروکیستیک 
هستند پر از کیست ها و توده های ریز و درشت است و بافت 
بسیار متراکمی دارند. از این رو، معاینات این قبیل افراد توسط 
خودشان یا جراح مشکل تر از سایرین است. در نتیجه الزم 
است حتما از سونوگرافی و به فواصل از ام آر آی کمک گرفته 
شود تا اگر ضایعه ای وجود داشت بتوان هرچه سریع تر آن را 

تشخیص داد و درمان کرد.
پایه سوم تشخیص که در واقع تشخیص ما را بیش از 90 درصد 
تکمیل می کند، استفاده از امکانات سونوگرافی، ماموگرافی و 
ام آر آی براساس سن بیمار، شرایط بافت پستان  و تراکم آن 
و سابقه جراحی قبلی است. انجام ماموگرافی معموال برای 
خانم های زیر 35 سال الزامی نیست و برای تشخیص، بیشتر 
از سونوگرافی و ام آر آی کمک گرفته می شود. البته یک استثنا 

در این زمینه وجود دارد. 
اگر خانمی در 35 سالگی دچار سرطان پستان شده باشد، 
خواهرانش باید 10سال زودتر از شروع سرطان خواهرشان، 
کنند  بیماریابی شروع  یا  به عنوان غربالگری  را  ماموگرافی 
و بعد هر 1 تا 2 سال یا حتی سالی یکبار ماموگرافی انجام 
دهند. علت حساسیت ما در مورد افراد پرخطر این است که 
سلول های سرطانی معموال با سرعت و طی مدت کوتاهی 

تکثیر و منتشر می شوند. 
از این رو، گفته می شود اقدامات تشخیصی زودبه زود انجام 
شود تا تشخیص دیر نشود ولی در سایر موارد معموال اولین 
ماموگرافی بعد از 35 سالگی انجام و هر 2 تا 3 سال یکبار 

تکرار می شود. 
از 50 تا 60 سالگی هم باید هر سال ماموگرافی انجام داد. اگر 
هر 10 نوبت ماموگرافی طی این سنین طبیعی بود و مشکلی 
نشان نداد، از 60 سالگی به بعد تا آخر عمر باید هر 3 سال 

یکبار ماموگرافی را تکرار کرد.

پرسش اول: چطور می توانیم بفهمیم به زگیل 
تناسلی مبتال شده ایم یا نه؟ 873****0901

پرسش دوم: خانم 55 ساله ای هستم که 10 
سال پیش همسرم را از دست دادم. با توجه به 
اینکه طی این مدت رابطه زناشویی نداشته ام، 
آیا الزم است تست پاپ اسمیر انجام بدهم؟ 

0912****101
 

پاسخ

دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، 
فوق تخصص طب مادر و 

جنین و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: زگیل ها ضایعات پوستی هستند که 
می توانند در قسمت های مختلف بدن ایجاد 
شوند. مهم ترین نوع زگیل ها، زگیل تناسلی 
نام دارد که توسط ویروس HPV یا ویروس 
پاپیلومای انسانی ایجاد می شود و از فردی به فرد 
دیگر قابل سرایت است. گاهی در خراش هایی که 
در این ناحیه ایجاد می شود، چند زگیل تناسلی 
هم دیده شود. زگیل ها ممکن است به تدریج و 
بعد از گذشت مدتی خودبه خود برطرف شوند.

زگیل ها به صورت ضایعات برجسته روی 
پوست دیده می شوند که گاهی بزرگ می شوند 
و حالت گل کلمی پیدا می کنند. اگر فردی متوجه 
این ضایعات در بدنش شود باید هر چه سریع تر 
به پزشک مراجعه کند. ضایعات زگیل تناسلی 
معموال با معاینه و دید مستقیم توسط پزشک 
تشخیص داده می شوند. انواع ریز زگیل های 
تناسلی را هم می توان با دستگاهی مانند کرایو 
که سرما ایجاد می کند فریز کرد و از بین برد 
و هم می توان آنها را لیزر کرد و سوزاند. مایع 
سوزانده ای هم وجود دارد که داروخانه ها آن 
را درست می کنند. این مواد روی زگیل ها زده 
می شوند تا آنها را از بین ببرند. در صورتی که 
اندازه زگیل ها بزرگ باشد، ممکن است حتی 
به جراحی نیز نیاز داشته باشد. گاهی اوقات 
اندازه زگیل تناسلی به قدری بزرگ می شود 
که برای زایمان طبیعی مشکل ایجاد می کند اما 
در بیشتر اوقات زگیل ها ریز و متعدد هستند. 
برای نوع دیگری از ویروس HPV  که پرخطرتر 
است و در بعضی خانم ها باعث سرطان دهانه 
رحم می شود، واکسن تهیه شده است. این واکسن 
در داروخانه ها موجود است و در 3 نوبت تزریق 
می شود. توصیه ما هم این است که خانم ها قبل 
از ازدواج این 3 دوز واکسن را دریافت کنند تا 

به این نوع ویروس مبتال نشوند.

پاسخ دوم: انجام تست پاپ اسمیر باید بعد از 
ازدواج شروع شود و تا پایان عمر ادامه پیدا 
کند. برخی پزشکان توصیه می کنند این تست 
هر سال انجام شود و بعضی دیگر معتقدند اگر 
پاسخ تست پاپ اسمیر 3 سال پشت سر هم 
مشکلی را نشان ندهد می توان از آن به بعد هر 
3 سال یکبار این  کار را انجام داد. توجه داشته 
باشید بعضی ضایعات تا عالمت دار شوند و آن 
عالمت بیمار را نزد پزشک بکشاند، ممکن است 
دیر شود، در حالی که معاینه دهانه رحم و گرفتن 
تست پاپ اسمیر به تشخیص زودتر ضایعات 
کمک می کند. جالب اینکه با کولپوسکوپی 
و نمونه برداری از دهانه رحم می توان حتی 
10 سال قبل از آنکه ضایعات بدخیم دهانه 
رحم ایجاد شوند، آنها را تشخیص داد. فرقی 
هم نمی کند که خانمی رابطه زناشویی دارد 
یا ندارد، در هر حال بهتر است این تست را 
انجام بدهد. بعد از یائسگی هم خانم ها باید 
هر سال به متخصص زنان مراجعه داشته باشند 
و معاینه شوند. اصوال برخی بیماری ها بعد از 
یائسگی ایجاد می شوند و خطر بسیاری از 
سرطان ها و تومورها بعد از یائسگی افزایش 
می یابد بنابراین هرچه سن باالتر می رود ادامه 
مراجعات و انجام پاپ اسمیر بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرد و الزامی تر می شود.

پرسش اول: عالوه بر مرکبات که حاوی ویتامین
C هستند چه غذاهای دیگری می توانند سطح 
ایمنی بدن را باال ببرند و باعث پیشگیری از ابتال 

به انواع بیماری ها شوند؟ 792****0912

پرسش دوم: بهترین روش برای کباب کردن 
مواد غذایی چیست؟ 187****0902

پرسش سوم: آیا مصرف گیاه جینسینگ یا 
کپسول های حاوی آن برای بدن مضر است؟ 

0937****861
 

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: اگر به هرم غذایی دقت کنید، متوجه 
تاکید مصرف روزانه حداقل 6 واحد نان و غالت 
پرسبوس در آن خواهید شد. در سبوس غالت 
انواع ویتامین ها و مواد معدنی مختلف وجود دارد 
که مصرف آنها می تواند ایمنی بدن را تامین و 
تضمین کند. در گذشته بسیاری از مردم کشورهای 
آسیایی از جمله ژاپن به بیماری »بری بری« مبتال 
می شدند. در این بیماری که نوعی فلج عصبی 
است به علت کمبود ویتامین B1 یا تیامین، اعصاب 
حرکتی افراد به طور کامل از کار می افتاد. علتش 

هم این بود که برنج سفید غذای اصلی بسیاری 
از مردم ژاپن را تشکیل می داد و نان سبوس دار 
در رژیم غذایی شان یافت نمی شد اما به تدریج 
علت اصلی این بیماری که فقر غذایی بود، کشف 
شد بنابراین امروزه یکی از رازهای سالمت این 
است که نان و غالت سبوس دار به حد کفایت 

مصرف کنیم تا ایمنی بدنمان تامین شود.
گروه دوه هرم شامل انواع میوه ها و سبزی است 
که بهتر است میوه هایی که پوستشان قابل خوردن 
است را پس از شستشوی کامل با پوست و 
سبزی ها را تازه و تا حد امکان خام مصرف کنیم. 
در غیراین صورت می توان سبزی ها را بخارپز 
و مصرف کرد. الزم به ذکر است میزان مصرف 
انواع سبزی ها 3 واحد و انواع میوه ها 2 واحد 
در روز است. هر واحد سبزی هم تقریبا شامل 
یک لیوان است. در میوه ها و سبزی ها هم انواع 
ویتامین ها و امالح معدنی وجود دارند که در 
افزایش سطح ایمنی و سالمت بدن موثر هستند.

پاسخ دوم: بیشتر مردم برای کباب کردن مواد 
غذایی به خصوص انواع گوشت از زغال استفاده 
می کنند. وقتی قطرات چربی گوشت روی زغال 
می چکد دودی از آن متصاعد می شود. همین 
دود، هیدروکربن های نسوخته ای در خود دارد 
که بسیار مضر هستند و هنگام متصاعد شدن از 
زغال به گوشت می چسبند و ما آنها را هنگام 
صرف کباب وارد بدنمان می کنیم. حین کباب 

کردن هم ممکن است قسمت هایی از گوشت 
بسوزد. مصرف غذای سوخته هم به شدت برای 
سالمت مضر است. هرچند بهترین روش پخت، 
آبپز یا بخارپز کردن مواد غذایی است، اگر افراد 
تمایل به خوردن کباب در خارج از منزل یا 
در پیک نیک دارند بهتر است از کباب پزهای 
گازی استفاده کنند و مراقب باشند غذای کبابی 
را نسوزانند، آن را پردود درست نکنند و فاصله 
بین کباب و آتش را رعایت کنند تا کم نباشد. 
در خانه هم بهترین روش برای کبابی کردن 
غذاها استفاده از کباب پز برقی است. مطالعات 
خارجی که روی نقش کباب پز برقی و میکروویو 
بر سرطان کبد انجام شده نشان می دهند، بهترین 

روش برای پخت کباب، کباب پز برقی است.

پاسخ سوم: مصرف کپسول های جینسینگ بیشتر 
نقش دارویی دارد تا غذایی بنابراین این طور نیست 
که فرد هر چقدر دلش خواست از آن استفاده 
کند. کپسول جینسینگ دوز درمانی دارد که برای 
بهبود برخی بیماری  ها تجویز می شود. دم کرده 
گیاه جینسینگ یا مصرف یک عدد کپسول آن 
با دوز پایین می تواند تقویت کننده بدن و قوای 
جنسی باشد اما مصرف بیش از حد این گیاه؛ چه 
به صورت مستقیم و چه به صورت دارویی قطعا 
عوارضی برای بدن خواهد داشت بنابراین نباید 
آن را خودسرانه و با توصیه افراد غیرمتخصص 

مصرف کرد.
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ورزش با شدت کم اما مستمر
اول، ورزش هوازی

فعالیت زیاد فرد روزه دار در ماه رمضان، به صرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق طی روز منجر می شود که می تواند موجب 
عطش فراوان و افت فشارخون فرد شود. به همین دلیل برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی در ماه رمضان باید از 
انجام حرکات سنگین ورزشی اجتناب کرد. با کاهش شدت برنامه ورزشی، می توانید فعال بمانید و در عین حال انرژی 
خود را از دست ندهید. به عنوان مثال اگر همیشه می دویدید، آن را به پیاده روی سریع تبدیل کنید یا اگر همیشه به مدت 
یک ساعت ورزش می کردید، زمان آن را )باتوجه به قدرت جسمانی خود( به 30 تا 45 دقیقه کاهش دهید.  اگر ورزش 
می کنید، سعی کنید در این ماه به ورزش خود ادامه دهید. ثبات و تداوم فعالیت بدنی، عنصری کلیدی برای حفظ سالمت 
و تناسب اندام است که نباید فراموش شود. با اینکه شاید در ماه مبارک رمضان، فرصت زیادی برای ورزش و انجام 
تمرینات بدنی نباشد، همین 20 دقیقه فعالیت هم کمک زیادی به حفظ سالمت و حفظ وزن مناسب می کند و این گونه 
پس از ماه رمضان، برگشتن به برنامه ورزشی عادی ساده تر خواهد بود. الزم نیست یک ساعت تمام و به همان شدت سابق 
ورزش کنید، فقط همان قدر که می توانید تالش کنید تا در طول این ماه نیز تداوم برنامه ورزشی تان را حفظ کرده باشید. 
ورزش های هوازی، بهترین نوع ورزش در طول ماه رمضان هستند. همچنین ورزش های تفریحی، مالیم و بانشاط موجب 
تسریع گردش خون و رفع خستگی می شوند. به این ترتیب خون و در نتیجه اکسیژن بیشتری به مغز می رسد و شادابی و 
نشاط را در ورزشکاران روزه دار به دنبال دارد و ذهن را برای یادگیری و تمرین، خالق تر می کند. این حالت تنها منحصر 
به نوجوانان و جوانان نمی شود، بلکه در بزرگساالن نیز صادق است. به انواع ورزش هایی که به طور مستمر و طوالنی مدت 
)بیش از 2 دقیقه( طول می کشند و ضربان قلب هنگام تمرین، کمتر از 70 درصد حداکثر ضربان قلب است، »تمرینات 
هوازی« گفته می شود. پیاده روی، دوی نرم، دوی استقامت، شنا و دوچرخه سواری و دوچرخه ثابت جزو ورزش های هوازی 
هستند. نتایج تحقیقات نشان داده، ورزش در حالت گرسنگی باعث می شود اعصاب سمپاتیک بدن، کنترل چربی سوزی 
را در دست بگیرند و بدن شروع به سوزاندن چربی کند. حین گرسنگی )روزه(، هورمون انسولین که وظیفه اصلی آن 
سوخت وساز قند در بدن است، قند را از جریان خون به سوی کبد و عضالت هدایت می کند تا بدن مجبور به استفاده از 
چربی شود که  اتفاق بسیار خوبی برای کمک به سوخت وساز چربی در بدن است. در نقطه مقابل، پرخوری و خوردن به 
دفعات زیاد باعث می شود سلول ها کم کم نسبت به این اثر بسیار مفید انسولین، مقاوم شوند و روند سوزانده شدن چربی ها 
در بدن با خطر مواجه شود. این چربی ها در بروز بیماری های قلبی و نیز افزایش خطر ابتال به سرطان تاثیر مستقیم دارد. 
دومین اثر ورزش حین روزه داری به تاثیر آن بر روند ساخت عضله، چربی، بهبود کیفیت استخوان سازی و فعالیت بدنی 
مربوط می شود. تحقیقات حاکی از آن است که ورزش هوازی مستمر و خواب مناسب کنار روزه بهترین روش تولید 
هورمون رشد در بدن است . به بیان دیگر، تحقیقات جدید حاکی از بروز آثار شگرف ورزش کردن با معده خالی است. 
ورزش با معده خالی به تولید هورمون هایی در سراسر بدن منجر می شود که سوخت چربی و حتی ساخت عضله را در 
پی دارد. نکته اساسی برای ورزش هنگام روزه، حفظ سطح شدت ورزش است. بهترین روش کنترل، بررسی نظم تنفس 

حین ورزش است. به بیان دیگر باید طوری ورزش کنید که همچنان بتوانید به راحتی صحبت کنید.

روزه اولی ها، 2 روز درمیان ورزش کنید
مانند بزرگساالن فعالیت زیاد نوجوانان روزه دار در ماه رمضان، منجر به صرف انرژی بیشتر و 
افزایش تعریق طی ساعات روز است، با این تفاوت که در نوجوانان و روزه اولی ها می تواند 
زمینه ساز سوءتغذیه خفیف یا شدید شود. توصیه می شود روزه اولی ها و نوجوانان پس از صرف 
افطار ورزش کنند چون از گرفتگی عضالت و بروز یبوست نیز پیشگیری می کند. از آنجا که بدن 
این افراد با این سیستم آشنایی ندارد بهتر است، فعالیت های ورزشی را 2 روز در میان انجام دهند، 
تا ضمن انجام استراحت کافی  فرصت مناسبی برای بازسازی منابع انرژی برای بدن فراهم شود.

نکاتی برای تامین آب بدن
نوشیدن آب معمولی سبب نفخ، افزایش تشنگی، عدم احساس کم آبی در بدن و تحریک ادرار 
می شود بنابراین ذخیره آب در بدن کافی به نظر نمی رسد. سعی کنید به جای نوشیدن آب در 
فاصله بین افطار تا سحر از سبزیجات و میوه ها به عنوان میان وعده استفاده کنید زیرا این گروه از 
مواد غذایی آب را در خودشان نگه می دارند و به تدریج در طول روز آزاد می کنند. عالوه بر آن 
می توانید نوشیدنی ای درست کنید که دارای آب، کربوهیدرات و الکترولیت باشد. همچنین می توانید 
از ترکیب شربت تخم شربتی و خاکشیر در وعده سحر بهره مند شوید زیرا به دلیل جذب آب در 
دانه های خود باعث می شود در طول روز آب بدن را دیرتر از دست بدهد و کمتر تشنه شوید.

زمان مناسب ورزش کردن
هر زمان که راحت هستید ورزش کنید، 
بیشترین  کنید که  انتخاب  را  زمانی 
میزان انرژی را دارید و ورزش لطمه ای 

به روزه شما نمی زند. 
شاید راحت تر باشید اگر 20 دقیقه 
زودتر از خواب بلند شوید و قبل از 

خوردن سحری ورزش کنید. 
گروهی نیز ممکن است ترجیح بدهند 
پس از وعده افطار ورزش کنند اما 
به یاد داشته باشید بالفاصله بعد از 
خوردن غذا نباید ورزش کرد، بلکه 
باید 1/5 تا 3 ساعت بین صرف افطار 

و ورزش کردن فاصله باشد. 
انرژی خود طی روز  پس به میزان 
دقت کرده و زمان مناسب را پیدا کنید. 
هر زمان از شبانه روز که شما بتوانید 
احساس  و  روزه  به  لطمه  بدون 
زمان  همان  کنید،  ورزش  خستگی 

مناسب خواهد بود. 

تمرین پنجم
مانند تصویر در وضعیت شنا قرار بگیرید و شکمتان را داخل ببرید و عضالت سرینی تان را منقبض کنید. لگن را در وضعیت طبیعی 
نگه دارید و به آرامی با خم کردن آرنج به زمین نزدیک شوید و با باز کردن آرنج ها و انقباض عضالت سینه ای، بدن را به حالت اولیه 
برگردانید. اجازه ندهید سر به جلو متمایل شود. تمرین را با 10 تکرار و در 3 ست اجرا کنید. استراحت بین هر ست 30 ثانیه باشد. 

تمرین چهارم
دراز  طاقباز  به صورت  تصویر  مشابه 
بکشید و لگن تان را باال بیاورید. وضعیت 
را به مدت 20 ثانیه حفظ کنید. 10 ثانیه 
مرتبه   3 را  تمرین  و  کرده  استراحت 

دیگر تکرار کنید.
 

تمرین ششم
زانوها را 90 درجه خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید. تالش کنید تنه تان را حدود 45 درجه باال بیاورید 
و همراه کنترل وزن، تنه تان را به آرامی به وضعیت شروع بازگردانید. تمرین را با 15 تکرار و در 3 ست اجرا کنید. 

استراحت بین هر ست 30 ثانیه باشد.

تمرین سوم
در حالت خوابیده، مچ پای راستتان را 
روی زانو چپ بگذارید. با دو دست، 
پشت زانوی چپتان را بگیرید و به آرامی 
داخل سینه بکشید. 10 ثانیه مکث کرده 
و 3 ست تمرین را تکرار کنید. استراحت 

بین هر ست 5 ثانیه باشد.

تمرین اول
دراز کشیده، زانوی پای راستتان را داخل سینه بکشید، 5 ثانیه مکث کنید، به آرامی زانو را به سمت چپ بچرخانید و 10 ثانیه مکث کنید. 
3 ست تمرین را برای هر دو پا اجرا کنید. توجه داشته باشید زانوی پای مخالف باید صاف باشد. استراحت بین هر ست 5 ثانیه است.

تمرین دوم
آغاز این تمرین، مشابه تمرین قبل است، با این تفاوت که زانوی پای مخالف خمیده است و دست ها را پشت زانوی پای راست قرار 
می دهید و به آرامی زانوی پای راست را صاف می کنید. تمرین را 3 ست اجرا کنید و 15 ثانیه مکث کنید. استراحت بین هر ست 5 ثانیه باشد. 

ورزش کردن خود به تنهایی انرژی زیادی می سوزاند. حال اگر فرد روزه دار باشد و در فصل گرما بخواهد 
روزه بگیرد، فشار بیشتری به بدنش وارد خواهد شد اما می توان با رعایت نکات تغذیه ای و ورزشی، فشار 
را کاهش داد و حتی از آثار مثبت آن سود برد، به طوری که موجب بهبود وضعیت جسمانی و روانی خود 
شد. از این رو، ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شرایط ورزش 

کردن در این ماه را تشریح کرده و 6 تمرین را برای انجام در این ماه انتخاب کرده ایم. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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یادتان باشدکه...
 اگر مشکل خاصی دارید قبل از ورزش کردن با پزشکتان مشورت کنید.

 ماه مبارک رمضان در فصل گرماست، بنابراین توصیه می شود در فضاهای گرم ورزش نکنید.

 سعی کنید از تعریق زیادتان جلوگیری کنید.

 فعالیت های بدنی روزه دار نباید بیش از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول بکشد.

 اگر ورزشکار حرفه ای هستید، توصیه می شود حدود 2 ساعت بعد از افطار ورزش کنید.

 سعی کنید از متخصص تغذیه برنامه غذایی دریافت کنید. 
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صندلی های کاری باید باتوجه به شغل مورد نظر ویژگی های 
به خصوصی داشته باشند. برای مثال فردی که با رایانه کار می کند 
و بعضی مواقع به پشتی صندلی تکیه می دهد باید از صندلی هایی 
استفاده کند که پشتی آنها قابلیت ارتجاع به سمت عقب داشته 
باشد. اگر صندلی پشت سری برای تکیه نداشته باشد، معموال 
بهترین زاویه نشستن حدود 110 درجه است. این زاویه کمترین 
بار را به کمر وارد می کند و برای کار با رایانه و نشستن سر 
کالس درس مفید است. اگر هم صندلی پشت سری داشته 
باشد، این زاویه می تواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری، 
شخص مجبور می شود برای نگاه کردن به هدف مقابلش برای 
مثال صفحه نمایش یا تخته، گردن را خم کند، در نتیجه فشار 

به گردن زیاد می شود.

صندلی نباید خیلی نرم باشد
درمورد صندلی های مخصوص نوشتن، خواندن و کار با رایانه، 
ارتفاع صندلی نه باید آنقدر بلند باشد که پای فرد به زمین نرسد 
و نه آنقدر کوتاه باشد که پشت ران از کف صندلی بلند شود و 
پاها به سمت شکم جمع شوند. صندلی های قابل تنظیم 5 پایه 
بهترین انتخاب هستند و کاربردهای بسیاری دارند؛ یعنی هر فردی 
می تواند متناسب با سلیقه و شرایط خود ارتفاع صندلی را تنظیم 
کند. کفی صندلی نیز باید نرم باشد اما نه در حدی که شخص 
مانند مبل در صندلی فرو برود و اجازه جابجایی نداشته باشد. 
در چنین حالتی فرد برای مدت طوالنی در وضعیتی ثابت قرار 
می گیرد و خونرسانی بدنش مختل می شود. همچنین بهتر است 
صندلی دسته دار و ارتفاع این دسته قابل تنظیم باشد تا زمانی که 
استراحت می کنید دستتان را روی آن بگذارید. البته هنگام کار 
کردن بهتر است دست روی دسته گذاشته نشود زیرا این حالت 

باعث ایجاد کشش می شود.

هنگام خرید به این نکات توجه کنید
پشتی صندلی باید طوری انحنا داشته باشد که گودی کمر را 
در زمان تکیه دادن به آن حفظ کند. اگر پشتی صندلی صاف 
باشد می توان برای حفظ گودی کمر از یک بالش در پشت 
کمر استفاده کرد، البته به شرطی که باعث ناراحتی فرد نشود. 
کفی و پشتی صندلی باید از جنس مناسبی باشند و بهتر است 
خلل و فرج داشته باشند تا شخص عرق نکند و لباس به بدنش 

نچسبد. پشتی صندلی ای که برای نوشتن انتخاب می شود بهتر 
است یک مقدار رو به جلو باشد و زاویه ای حدود 80 درجه 
داشته باشد. درمقابل آن، صندلی ای که برای کار با رایانه استفاده 
می شود بهتر است کمی به سمت عقب خم شود تا بتواند زاویه 

110 درجه ایجاد کند.

وقتی زیرپایی الزم می شود
استفاده از زیرپایی به ارتفاع صندلی و قد شخص بستگی دارد. 
برای مثال اگر صندلی بلند باشد و به هیچ دلیل نتوان آن را کوتاه 
کرد بهتر است از زیرپایی استفاده شود، در غیر این صورت توصیه 
نمی شود. البته برعکس هم ممکن است شخصی صندلی اش 
کوتاه باشد و امکانش را نداشته باشد که ارتفاع صندلی را تنظیم 
کند، درنتیجه می تواند دو تخته زیر صندلی بگذارد تا ارتفاع آن 
کمی باال بیاید و مشکلش حل شود. الزم به ذکر است برای 
تصمیم گیری درمورد اینکه یک صندلی مناسب است یا نه باید 

حداقل 1 تا 2 هفته از آن استفاده کرد.

این صندلی مناسب شغل شما نیست!
بعضی مشاغل نیاز به نشستن و ایستادن های مکرر دارند. در 
بلند استفاده  از صندلی های خاص و  بهتر است  این صورت 
کرد، مانند صندلی های بلندی که در رستوران ها استفاده می شود 
زیرا نشستن و ایستادن از روی این صندلی ها راحت تر است و 
الزم نیست فرد به صورت کامل روی آنها بنشیند. در عین حال 
نیز باعث می شوند بین ایستادن های مکرر خستگی تا حدودی 
برطرف شود. همچنین برای مشاغلی که فرد مجبور است روی 
یک هدف دقیق مانند میکروسکوپ یا قطعه الکترونیک خم شود، 
صندلی هایی بهتر هستند که کفی شان قابلیت خم شدن به جلو 
را داشته باشد و در عین حال از اصطکاک الزم نیز برخوردار 
باشند تا وقتی کفی آن به سمت جلو خم می شود فرد لیز نخورد. 
ارتفاع میز نیز باید به گونه ای باشد که اهداف روی میز را برای 
ما به خوبی پوشش دهد و طوری نباشد که پا درونش گیر کند.

مبل هم دردسرساز می شود اگر ...
اصول کلی در انتخاب صندلی های منزل مانند صندلی های کاری 
است. البته صندلی های منزل معموال 5 پایه نیستند. با این حال از 
آنجایی که مدت نشستن روی این صندلی ها کوتاه است مشکل 

خاصی برای فرد ایجاد نمی کنند بنابراین خیلی معیار خاصی 
برای انتخاب این صندلی ها مطرح نیست. آسیب، زمانی ایجاد 
می شود که فرد مجبور است مدت طوالنی روی صندلی بنشیند. 
به همین دلیل اگر مجبور هستید چند ساعت روی مبل بنشینید 
توصیه می شود از مبل هایی استفاده کنید که خصوصیات الزم 
برای حفظ زاویه کمر و گودی کمر را داشته باشند اما اگر برای 
مدت کوتاه از مبل های خیلی نرم استفاده می کنید )برای مثال 30 

دقیقه در روز( مشکلی برایتان ایجاد نخواهد شد. 

2 متر از پنجره ها دور شوید
زمانی که شخص برای مدت طوالنی؛ چه به صورت حرفه ای 
و تفریحی با رایانه کار می کند مشکالتی برایش پیش خواهد 
شانه، دست،  درد عضالت  از جمله چشم درد، سردرد،  آمد، 
با دلیل  این مشکالت  از  پایین و کمر. هر یک  به  ناحیه مچ 
خاصی ایجاد می شوند. برای جلوگیری از خستگی چشم باید 
نور صفحه نمایش را در حد مناسبی تنظیم کرد. این نور نباید 

درحدی باشد که چشم را اذیت کند.  

به چشم هایتان استراحت دهید
صفحه نمایش باید حدود 70 سانتی متر با سر فاصله داشته باشد و 
0 تا 45 درجه پایین تر از میدان بینایی چشم قرار گیرد که بهترین 
زاویه آن بین 10 تا 30 درجه است. اگر صفحه نمایش خیلی 

باالتر از میدان دید چشم قرار گیرد، فرد مجبور می شود به 
صورت مداوم چشمش را باز نگه دارد و کمتر پلک بزند. 

این وضعیت باعث خشکی، خستگی و درد چشم 
می شود. از طرف دیگر، اگر صفحه نمایش خیلی 

پایین تر از میدان دید قرار گیرد فرد مجبور 
می شود گردنش را بیش از حد خم کند 

و در نتیجه گردن درد می گیرد. یکی 
دیگر از نکات مهم این است 

که باید هر 20 دقیقه یکبار 
برای حداقل 1 دقیقه 

چشم ها را از روی 
صفحه نمایش 

به  و  برداشت 
اهداف دور نگاه کرد. 

اگر همه این اقدامات را 
انجام دادید و باز هم از درد 

چشم رنج  بردید، به نظر می آید 
مبتال به اختالالت انکساری چشم از 

جمله دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم شده باشید و باید 
به چشم پزشک مراجعه کنید. همچنین بهتر است صفحه نمایش 
دارای فیلتر باشد تا نورهای مزاحم را حذف کند. البته این فیلتر 

در بیشتر رایانه های جدید از قبل جاسازی شده است.

بیشتر از یک ساعت حروفچینی نکنید
کنند  کار  سریع تر  اینکه  برای  با صفحه کلید  کار  هنگام  افراد 
معموال بدنشان را به صورت ناخودآگاه در یک وضعیت ثابت 
نگه می دارند تا جای کلیدها را گم نکنند. این وضعیت باعث 
می شود برخی عضالت در حالت انقباض باقی بمانند و فرد را 
دچار خستگی کنند. این حالت در بلندمدت باعث آسیب و درد 
خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از دردهای عضالنی- اسکلتی 
از گردن گرفته تا کمر، باید هر 20 تا 60 دقیقه برای حداقل 1 تا 
5 دقیقه از جای خود بلند شوید و راه بروید تا عضالت از حالت 
انقباض ثابت خارج شوند. استفاده از صفحه کلیدهای مناسب و 
تاشو نیز می تواند در کاهش این دردها و آسیب ها موثر باشد. 

زیر ساعدتان کتاب بگذارید
درد مچ از شکایت های شایع کسانی است که با صفحه کلید کار 
می کنند. بهترین زاویه برای مچ زاویه خنثی است؛ یعنی مچ نباید 
به سمت داخل و خارج انحراف داشته باشد و فقط می تواند تا 
5 درجه به سمت پایین یا باال انحراف پیدا کند. با این حال هنگام 
حروفچینی کردن یک مقدار دستمان به سمت داخل خم می شود 
که در این مورد نیز استفاده از صفحه کلیدهای مناسب می تواند 
کمک کننده باشد. یکی دیگر از مشکالت کار با رایانه 
استفاده از موس است. موس باعث می شود دست 
به سمت بیرون یا باال خم شود در نتیجه به 
مرور دچار خستگی و آسیب می شود. برای 
جلوگیری از این وضعیت می توان از 
موس های مناسب و روش های 
استفاده  اسکرول  مختلف 
کرد. عالوه براین قرار 
وسیله  یک  دادن 
مانند کتاب زیر 
می تواند  ساعد 
کاهش  را  مچ  درد 
باعث می شود  زیرا  دهد 
انحراف مچ به سمت باال به 
حداقل برسد و دست در جایگاه 

مناسب تری قرار بگیرد.

بهترین صندلی برای کار با رایانه 

سازمان بین المللی کار از سال 2003 میالدی با 
هدف پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، 
28 آوریل را روز جهانی بهداشت حرفه ای 
و سالمت شغلی نامگذاری کرده است. این 
روز درواقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای 
ارتقای ایمنی و سالمت شغلی در سرتاسر 
جهان است. در این مطلب به انواع آلودگی ها 
و خطرات پنهان در محیط های اداری و راه های 
مقابله با آنها پرداخته ایم. در ادامه نیز با نکات 
الزم درمورد میز و صندلی مناسب کار و شیوه 

استفاده درست از آنها آشنا خواهید شد. 

اگر از سیستم تهویه استفاده می کنید
سیستم های تهویه هوا معموال  تر یا خشک هستند. 
سیستم های تهویه خشک از جمله پنکه ها فقط هوا 
را جابجا می کنند و سیستم های تهویه » تر« ازجمله 
کولرهای آبی، رطوبت هوا را هم افزایش می دهند. 
به طور کلی باد مستقیم می تواند باعث گرفتگی و 
دردهای عضالنی و آبریزش بینی و چشم شود. 
از طرف دیگر، در سیستم های تهویه  »تر« احتمال 
رشد قارچ و ورود آن به هوای محیط وجود دارد 
و می تواند باعث ایجاد حساسیت شود. وجود 
گیاهان در محیط کار هم معموال مشکل خاصی 
ایجاد نمی کند اما بعضی افراد به آنها حساسیت 
دارند و ممکن است دچار عالئم حساسیت، 
آبریزش چشم و بینی و گرفتگی صدا شوند. 
برای این افراد بهتر است در محیط های داخل از 
گیاهانی استفاده کرد که فقط برگ دارند و گل 
نمی دهند. به طور کلی دما و رطوبت محیط باید 
طوری تنظیم شود که برای 80 درصد از ساکنان 
مناسب باشد. رطوبت مناسب معموال بین 30 تا 
60 درصد و دمای مناسب در فصل گرما بین 
20 تا 25 درجه و در فصل سرما بین 24 تا 28 
درجه است. رطوبت کمتر از 30 درصد معموال 
باعث خشکی مخاط ها و ناراحتی های ناشی از 
آن می شود. رطوبت باالی 60 درصد هم باعث 

رشد قارچ می شود. 
اگر در آبدارخانه مشترک غذا می خورید

آن  نظافت  به  آبدارخانه مشترک  میزان خطر 
بستگی دارد. درواقع مشترک بودن آبدارخانه 

خیلی اهمیتی ندارد، بلکه رسیدگی به نظافت 
و رعایت اصول بهداشتی است که در ابتال به 
بیماری ها نقش تعیین کننده دارد. با این حال هر 
چقدر تعداد نفرات استفاده کننده از آشپزخانه 
بیشتر باشد به نظافت بیشتری هم نیاز پیدا می کند. 
بیماری هایی که از طریق آبدارخانه، آب و غذا 
منتقل می شوند اغلب از نوع عفونی هستند و به 
تماس مستقیم نیاز دارند. این بیماری ها معموال با 
نظافت کافی قابل پیشگیری هستند. پس همیشه 
قبل از خوردن آب و غذا دست های خود را با 

آب و صابون بشویید.
اگر نگران نظافت دستشویی هستید

دستشویی های مشترک هم مانند آبدارخانه اگر 
به اندازه کافی نظافت شوند مشکلی نخواهند 
داشت. به هر حال بعد از هربار رفتن به دستشویی 
با آب و صابون  حتما دستان خود را خوب 
شستشو دهید. وسایلی مثل تلفن  ثابت، تلفن 
همراه، صفحه کلید، موس، خودکارهای مشترک 
و... هم معموال کثیف هستند و قابل شستن نیستند 
بنابراین توصیه می شود هنگام استفاده از آنها 
دست خود را به چشم، بینی و دهان خود نزنید 

و بعد از اتمام کار با آنها دستانتان را بشویید. 

اگر از دستگاه آبسردکن استفاده می کنید
دستگاه های آبسردکن اگر به خوبی تمیز و سرویس 
نشده باشند، می توانند آلوده کننده باشند. درواقع 
سیستم لوله کشی این دستگاه ها باید هر چند 
شود.  تمیز  دوره ای  صورت  به  یکبار  وقت 
دستگاه های آبسردکنی که در محیط های بیرون 
استفاده می شوند معموال آلودگی بیشتری دارند 
چون ممکن است افراد دهان خود را به سر شیر 
آن بزنند اما اگر از آبسردکن به صورت درست 
استفاده شود و لیوان یکبار مصرف کنار آن قرار 
داشته باشد مشکلی ایجاد نمی کند. البته ظروف 
چند بار مصرف اگر خوب تمیز شوند نسبت به 
ظروف یکبار مصرف بهتر هستند. ظروف یکبار 
مصرف به خصوص اگر پالستیکی باشند برای 
مواد گرم قابل استفاده نیستند ولی متاسفانه بسیاری 
از افراد از آنها برای مواد گرم هم استفاده می کنند. 
به طور کلی ظروف یکبار مصرف کاغذی بهتر 

از نوع پالستیکی آن است. 
اگر همیشه سردرد دارید

صفحه نمایش  به  طوالنی مدت  کردن  نگاه 
شود.  مشکل  چند  ایجاد  باعث  می تواند 
به  کردن  نگاه  درحال  وقتی  افراد  درواقع 

دقیق هستند  کارهای  انجام  و  صفحه نمایش 
کمتر پلک می زنند بنابراین دچار خشکی چشم 
می شوند. خشکی چشم هم باعث سوزش و 
زدن  پلک  درواقع  خارش چشم خواهد شد. 
باعث تجدید پرده اشک روی چشم می شود 
و وقتی کمتر پلک می زنیم، تشکیل این پرده 
دچار اختالل می شود. عالوه براین، عضالت 
چشم بعد از مدتی خسته می شوند چون چشم 
باید به صفحه نمایش در فاصله ای نزدیک خیره 
شود. این مشکل به خصوص در کسانی که از 
لنز انکساری استفاده می کنند تشدید می شود 
چون چشم مجبور است از روش های تطابق 
برای  کند.  استفاده  دیدن  بهتر  برای  بیشتری 
جلوگیری از این مشکالت توصیه می شود در 
کنید  استفاده  رایانه  از  کوتاه   زمانی  بازه های 
و هر 20 دقیقه یکبار از روی صفحه نمایش 
چشم بردارید و برای 1 تا 2 دقیقه به یک نقطه 
دور نگاه کنید تا عضالت تطابق چشم فرصت 
استراحت داشته باشند. اگر هم با نگاه کردن 
به صفحه نمایش دچار سردرد می شوید حتما 
باید از لحاظ عیوب انکساری چشم بررسی 
شوید تا در صورت لزوم از عینک استفاده کنید.  

اگر نور زیاد آزارتان می دهد
با چشم  مناسب  زاویه  در  اگر صفحه نمایش 
نباشد و باالتر از حد استاندارد باشد فرد مجبور 
می شود پلک خود را بیش از حد باز کند و این 
موضوع خشکی چشم را افزایش می دهد. نور 
صفحه نمایش هم نباید در حدی باشد که چشم 
را اذیت کند. همچنین پشت یا جلوی صفحه 
نمایش نباید پنجره و نور مستقیم وجود داشته 
باشد. نور بهتر است از کناره ها و باالی سر تابیده 
شود و صفحه نمایش از پنجره حداقل 2 متر فاصله 
داشته باشد. نسبت روشنایی نور محیط به نور 

رایانه نیز باید 1 به 3 باشد. 
اگر سر و صدا در محیط کار زیاد است

آلودگی صوتی در محیط های کاری اداری معموال 
در حدی نیست که باعث کاهش شنوایی شود. 
صدایی که باعث کاهش شنوایی می شود معموال 
85 دسی بل و باالتر است؛ یعنی صدایی که با 
وجود آن، دو نفر به فاصله یک متری هم مجبور 
شوند داد بزنند تا صحبت های یکدیگر را بشنوند 
اما صدا در محیط های اداری شلوغ معموال بین 
آلودگی صوتی در  تا 65 دسی بل است.   55
محیط های اداری می تواند باعث حواس پرتی، 

خستگی، کاهش آستانه تحمل افراد و افزایش 
پرخاشگری شود. بعضی از افراد حساس هم 
ممکن است کنار آن دچار بیماری های دیگری 
مثل نشانگان ساختمان بیمار، سردرد و عالئم 

جسمانی شوند. 
اگر هوای محیط کار سنگین است

ازای هر  به  بیرون  با محیط  تبادل هوا  میزان 
معادل  باید  دارد  قرار  شخصی که در محیط 
تقریبا 8/5 لیتر در ثانیه باشد. مهم ترین آالینده 
در محیط های کاری شلوغ دی اکسیدکربن است. 
میزان دی اکسیدکربن در هوای بیرون بین 250 
تا ppm 350 است و اگر در محیط بسته به 
باالی ppm 100  برسد نشان دهنده این است که 
تهویه هوا مناسب نیست. چنین هوایی می تواند 
باعث شکایاتی مانند سردرد و تحریک مخاط ها 

در افراد حساس شود. 
اگر با ورود به دفتر حالتان بد می شود

بعضی از بیماری های محیط کار بیشتر به هوای 
محیط ربط دارند که شایع ترین آنها نشانگان 
ساختمان بیمار است. علت این بیماری نامشخص 
است و معموال با سردرد، تحریک مخاط ها، 
سوزش چشم، بینی یا گلو، سرفه های خشک، 
خارش و خشکی پوست، گیجی  و منگی، تهوع، 
خستگی  و... همراه است. این عالئم معموال 
بالفاصله یا چند دقیقه بعد از ورود به ساختمان 
ایجاد می شوند و با خروج از ساختمان برطرف 
خواهند  شد. عوامل مختلفی برای این بیماری 
پیشنهاد شده اند ازجمله عوامل فیزیکی مثل 
آلودگی و سنگین بودن هوا و عوامل شیمیایی 
مثل وجود فرمالدئید و ترکیباتی از پوشش مبل، 
صندلی، چسب و... در محیط. حساسیت فردی 
و مسائل روانی مثل نارضایتی شغلی و... هم 

ممکن است از عوامل این بیماری باشند.
اگر همزمان با همکاران بیمار می شوید!

یکی دیگر از بیماری های شایع در محیط های 
کاری بیماری عصبی دسته جمعی است. در این 
بیماری نه فقط یک نفر، بلکه تعدادی از افراد 
به صورت همزمان بعد از مواجهه با سیستم 
ساختمانی دچار عالئم ذکرشده در نشانگان 
ساختمان بیمار می شوند. این بیماری معموال 
عامل ارگانیک و فیزیکی ندارد، بلکه علل عصبی 
و روانی پشت آن است و معموال در مشاغلی 
دیده می شود که کار تکراری، استرس زیاد و 

درآمد کم دارند.

نگاهی بر خطرات شایع محیط کار به مناسبت هشتم اردیبهشت، روز جهانی بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی  

وقتی محیط کار شما را بیمار می کند
 دکتر سیدمحمدسیدمهدی
متخصص طب کار و بیماری های 

شغلی و محیطی

سیستم های 
تهویه هوا 

معموال  تر یا 
خشک هستند. 

سیستم های 
تهویه خشک از 

جمله پنکه ها 
فقط هوا را 

جابجا می کنند 
و سیستم های 

تهویه » تر« 
ازجمله کولرهای 
آبی، رطوبت هوا 
را هم افزایش 

می دهند. به 
طور کلی باد 

مستقیم می تواند 
باعث گرفتگی و 
دردهای عضالنی 

و آبریزش بینی و 
چشم شود 



، رعایت بهداشت جدی دست ها روشی 
بسیار موثر و کم هزینه برای مقابله با 

عفونت ها خواهد بود.   این در حالی است 
که جلوگیری از تشدید عفونت ها، معموال 

ضرورت نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ها 
را نیز کاهش  می دهد. بهداشت 

دست ها همچنین در مقابله با مقاومت 
آنتی بیوتیکی نقش دارد.

تاثیر  و  دست  بهداشت  اهمیت 
و  فردی  سالمت  حفظ  در  آن 
سازمان  مسووالن  اجتماعی، 
بهداشت جهانی را بر آن داشت 
تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای 
روز جهانی  عنوان  به  را  مه  ماه   5 روز  مختلف، 
رو،  همین  از  کنند.  نامگذاری  دست«  »بهداشت 
ساالنه شعاری برای افزایش توجه به  این مقوله نیز 
معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی 
برنامه های  این  محور  شما«  دستان  در  همه؛  برای 

مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود. 
مهم ترین اهداف برنامه های مرتبط با روز جهانی 
»بهداشت دست« توسط سازمان بهداشت جهانی 

را می توان چنین معرفی کرد:
 در زمینه مراقبت های سالمت، بهداشت دست ها 
طی سال های اخیر سبب نجات جان میلیون نفر 

در دنیا شده است.
نشان دهنده  کیفیت  شاخص  دست  بهداشت   

امنیت سیستم های بهداشتی است.
قبیل  از  بهداشت  نکردن  رعایت  پیامدهای   
عفونت ها، نه تنها در زمینه سالمت، بلکه به عنوان 
نوعی چالش سیاسی- اجتماعی باید مورد توجه 

قرار گیرد.
 از طریق رعایت اصول بهداشت دست ها حداقل با 
صرف هزینه ای دالر،  می توان مانع بروز عفونت ها و 
عوارض آن برای بیماران و همچنین کادر درمانی شد.
از  استفاده  مانند  مقرون به صرفه ای  روش های   
محلول های ضدعفونی باعث جلوگیری از عفونت ها 

و نجات جان میلیون ها نفر در سال  می شود. 
یکی  دست  بهداشت  اصول  آموزش  امروزه   
از برنامه های رسانه  ای است که  می تواند اهمیت 
با عفونت ها و  ارتباط  آن را در حفظ سالمت و 

بیماری های جدی مانند ابوال نشان دهد. 
 برنامه ریزی زمان های مشخصی برای شستشو 
و ضدعفونی دست در فعالیت های مراقبان سالمت 
 می تواند به منزله نوعی الزام، راحت تر قابل اجرا باشد.
اساسی ترین  از  یکی  عفونت ها  از  پیشگیری   
که  است  سالمت  سیستم های  تقویت  جنبه های 
اهمیت آن در عملکردهای معمول درمانی مانند 
تزریق، پانسمان جراحات و... کامال بارز است و 

لزوم توجه جدی را  می طلبد.

ضرورت »بهداشت دست« برای همه، 
همیشه و همه جا!

همه ما میلیون ها میکروب را روی دست های خود 
حمل  می کنیم. گرچه بیشتر آنها غیرمهاجم هستند، 
بعضی نیز کامال خطرناک و بیماری زا خواهند بود. 
مهم ترین و بهترین راهکار برای بهداشت دست در 
زندگی روزمره، شستشوی منظم با آب و صابون 

خواهد بود. 
عالوه بر شستشو پس از آلودگی های واضح، باید 
دست ها پیش از تهیه غذا یا صرف غذا، پس از 
به  بهداشتی  از سرویس  استفاده  و  عطسه، سرفه 
خوبی با آب و صابون شسته شود. در  این حالت، 
و  محیط  به  فرد  از دست های  میکروب ها  انتقال 
همچنین آسیب پذیری نسبت به آلودگی های اطراف 

به حداقل  می رسد.

»ضدعفونی دست«؛ ضرورتی انکارناپذیر 
در محیط های درمانی

اهمیت  سالمت  مراقبان  مورد  در  مساله  این 
خاص تری پیدا  می کند. اگر دست های   این افراد 
در زمان مداوای بیماران تمیز و ضدعفونی نباشد، 
میکروب های بیماری زا به راحتی منتقل  می شوند. 
از همین رو، رعایت بهداشت جدی دست ها روشی 
عفونت ها  با  مقابله  برای  کم هزینه  و  موثر  بسیار 
جلوگیری  که  است  حالی  در  بود.   این  خواهد 
به  نیاز  ضرورت  معموال  عفونت ها،  تشدید  از 
کاهش  می دهد.  نیز  را  آنتی بیوتیک ها  مصرف 
مقاومت  با  مقابله  بهداشت دست ها همچنین در 

آنتی بیوتیکی نقش دارد.
همان طور که اشاره شد میکروب ها به راحتی از 
است  الزم  و  هستند  قابل سرایت  دست ها  طریق 
آب  با  را  دست ها  مرتب  طور  به  درمانی  کادر 
و صابون بشویند و با محلول های هیدروالکلیک 
ضدعفونی کنند. گرچه دستکش ها محافظ خوبی 
در برابر میکروب ها هستند و زمینه سرایت آلودگی 
به دست ها را به حداقل  می رساند، رعایت بهداشت 

دست ها باز هم ضروری است. از همین رو، در 
فواصل مرتب، دستکش ها باید تعویض شود. 

البته رعایت بهداشت فقط برای مراقبان بهداشتی 
الزامی نیست، بلکه برای بیماران و مالقات کنندگان 
در چنین  واقع،  در  داشت.  نیز ضرورت خواهد 
شرایطی عوامل بیماری زا از طریق افراد دیگر نیز به 
بیمارستان انتقال  می یابد که ضرورت شستشو پیش 
از مالقات بیمار و خروج از بیمارستان را  می رساند. 
اگر مالقات کنندگان بیمار نیز به شستشو و بهداشت 
دست ها اهمیت ندهند، ممکن است تماس ساده 
بینی  دهان،  طریق  از  بیمارستان  آلودگی های  با 
اسهال،  مانند  بیماری هایی  ساز  زمینه  یا چشم ها 

سرماخوردگی یا التهاب ملتحمه چشم شود.

آنچه مراقبان سالمت باید به خاطر داشته 
باشند...

برای اطمینان از بهداشت درست دست ها، پزشکان، 
پرستاران و همه افرادی که در محیط های درمانی 
شاغل هستند، چند نکته اساسی را در نظر بگیرند:
 استفاده نکردن از دستبند، انگشتر و هر نوع 

زیورآالتی روی انگشتان و دست ها تا ساعد 
 ناخن های کوتاه و بدون الک یا ناخن مصنوعی

 آستین های کوتاه
 پانسمان درست جراحات احتمالی

این افراد باید عالوه بر شستشو با آب و صابون، 
بیماران در  برای حفظ سالمت خود و همچنین 
شرایط زیر با محلول هیدروالکلی ضدعفونی کنند:

 پیش از هر نوع دست زدن به بیمار
گرفتن  مانند  درمانی  اقدامات  انجام  از  پیش   

نمونه خون، قراردادن کاتتر، سوند ادراری و...
 پس از اتمام اقدام درمانی برای بیمار

 پس از تماس دست ها با ترشحات بدن بیمار
 پس از تماس با اشیاء و وسایلی که با بیمار در 

تماس داشته، مانند ملحفه ها، دستمال و...

شستشوی درست دست ها
برای اطمینان از بهداشت درست دست ها، توجه 

به اصول زیر ضروری است:
 دست ها را با آب مرطوب کنید.

به  یا صابون  دستشویی  مایع  کافی  مقدار  به   
دست ها بزنید.

 کف دست ها را روی هم بکشید.
 با کف دست راست، به خوبی پشت دست چپ 
را بکشید و   این عمل را برعکس نیز انجام دهید.

 انگشتان دو دست را در هم قالب کنید و کامال 
بکشید.   این کار را در 3مرحله انجام دهید؛ یک 
بار کف دست روبروی هم باشد، بار دیگر کف 
دست راست روی پشت دست چپ و درنهایت 

کف دست چپ روی پشت دست راست
 انگشتان یک دست را روی کف دست دیگر 
را  کار  و   این  بکشید  برگشت  و  رفت  به حالت 

برای دست دیگر نیز تکرار کنید.
 شست هر دست را به خوبی با دست دیگر 

بشویید.
 سر انگشتان را به حالت چرخشی روی کف 

دست دیگر بکشید.
 دست ها را با آب فراوان بشویید و با دستمال 

حوله  ای خشک کنید.
 شیر آب را با دستمال ببندید تا دست ها مجدد 

با آلودگی های اولیه تماس پیدا نکند.
مراحل شستشوی دست با آب و مایع دستشویی 

40 تا 60 ثانیه باید طول بکشد.

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان شما!
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

محصوالت »ضدعفونی« 
و نقش آن در »بهداشت دست«

گرچه استفاده از محصوالت ضدعفونی کننده جزو اصول بهداشت 
ضروری در مراکز درمانی است،  امروزه انواع مختلف   این 
محصوالت در اختیار مردم قرار دارد که به عنوان روشی مطلوب 
برای مقابله با عوامل بیماری زا به نظر  می رسد. ماده ضدعفونی کننده 
ترکیبی از آب و الکل است که باعث نابودی باکتری ها، ویروس ها 
و قارچ ها  می شود. در حال حاضر   این محصوالت در انواع 
مختلف مانند ژل، فوم، محلول، دستمال و... به فروش  می رسند.

بسیاری افراد بر   این باورند   این محصوالت  می تواند جایگزینی 
برای شستشوی معمولی باشد اما در واقع   این اقدام، راهکار 
تکمیلی بهداشت است. نباید محصول ضدعفونی را تمیز کننده 
آلودگی ها بدانیم، بلکه در واقع فقط باکتری ها و دیگر عوامل 
بیماری زا را از بین  می برد. ضدعفونی درست دست ها شامل 

3 مرحله است:
 ابتدا باید دست ها را به خوبی طی 40 تا 60 ثانیه شست تا 

آلودگی ها برطرف شود. 
 سپس دست ها با استفاده از دستمال تمیز و خشک ترجیحا 
دستمال کاغذی، خشک شود. خشک کردن دست ها با دستگاه 
خشک کن انتخاب خوبی نیست زیرا دوباره آلودگی را به دست ها 

منتقل  می کند.
 مقداری از ماده ضدعفونی کننده را کف دست بریزید و کف 
دست ها و انگشتان را طی 20 تا 30 ثانیه به هم بکشید تا ژل 
خشک شود. بین انگشتان و پشت دست ها را نیز فراموش نکنید.

چه زمانی از ضدعفونی کننده استفاده کنیم؟
در بعضی شرایط به خصوص در محیط های آلوده، استفاده از 

مواد ضدعفونی کننده ضروری خواهد بود:
 پس از تماس با فرد بیمار یا ملحفه و دیگر وسایل وی

 طی دوران سفر
 قبل و بعد از غذا خوردن

 هنگام تماس با آب های آلوده
 پس از حضور در اماکن عمو می  مانند سالن های کنفرانس، 
اتوبوس و... که امکان شستشوی به موقع و درست دست ها نباشد.

 پس از تماس اشیاء و وسایل با امکان آلودگی 
 حضور در هر مکانی که امکان شستشوی بهداشتی دست ها 

با آب و صابون نباشد.

احتیاط به خرج دهید...
 بعد از 3 نوبت استفاده از هر نوع محصول ضدعفونی کننده، 

الزم است دست ها حتما با آب و صابون شسته شود.
 هیچ یک از   این محصوالت نباید با چشم تماس داشته باشد. 
حتی پیش از استفاده از لنز نیز نباید دست ها با محلول، ژل یا 
دیگر انواع ضدعفونی کننده تمیز شود. در صورت تماس اتفاقی 

با چشم، باید چشم را فوری با مقدار فراوانی آب شست.
 در مورد کودکان تا حد امکان از   این محصوالت استفاده نکنید.

 بهترین تاثیر ضدعفونی کننده ها تا 3 ماه پس از باز شدن 
بسته بندی محصول خواهد بود. البته حتما در   این مورد به 

برچسب محصول دقت کنید.
 هرگز نباید محصول ضدعفونی کننده را روی پوست حساس، 

آسیب دیده یا مبتال به هر نوع زخم و جراحت استفاده کرد.
 هنگام استفاده باید دست ها خشک باشد زیرا رطوبت باعث 

رقیق شدن ترکیبات می شود و تاثیر کاهش  می یابد.
 الکل موجود در محصوالت ضدعفونی کننده ممکن است 

موجب خشکی یا تحریک پذیری پوست شود.

آمارهای عجیب در مورد »بهداشت دست« که کمتر شنیده  اید!
با   اینکه طی سال های اخیر رعایت بهداشت در همه جوامع روند 
رو به رشدی داشته و امروزه مردم به بسیاری از مسائل دقت 
دارند، هنوز هم مواردی از   این بی توجهی عامل بروز بیماری های 
مختلف است. به عنوان مثال، بررسی ها نشان  می دهد 62درصد 
مردان و 40درصد زنان پس از استفاده از سرویس بهداشتی به 
خوبی دست ها را با آب و صابون نمی شویند. شاید آگاهی در 
مورد زمینه های خطر رعایت نکردن کافی بهداشت بتواند تاثیر 

مهمی  در حفظ سالمت جامعه داشته باشد.

سرایت 80درصد بیماری ها از طریق تماس دست
به دیگران  تماس دست  از طریق  بیماری های واگیر  80درصد 
منتقل  می شود که در واقع به   این معناست که با رعایت اصول 
کامل بهداشت، به راحتی  می توان از بسیاری موارد ابتال پیشگیری 
کرد. به عنوان مثال، تماس مواد غذایی با دست های آلوده منجر به 
مسمومیت های غذایی، اسهال و...  می شود.   این در حالی است که 
اسهال به عنوان دومین عامل مهم مرگ ومیر کودکان مطرح است 
و رعایت راهکارهای ساده اما موثر بهداشت دست ها  می تواند 

خطر سرایت   این بیماری را تا 40درصد کاهش دهد.
رطوبت دست ها؛ محیط مساعد تکثیر باکتری ها

اگر دست ها را پس از آلودگی کامال با آب و صابون بشویید اما به 
خوبی خشک نکنید، تالش شما برای حفظ بهداشت دست ها موثر 

نخواهد بود. در واقع فقط 20درصد افراد   این نکته را کامال رعایت 
 می کنند.   این در حالی است که رطوبت دست ها، محیط مساعد 
برای رشد و تکثیر باکتری ها را تا هزار برابر افزایش  می دهد. البته 
باید به شیوه خشک کردن دست ها نیز دقت کرد زیرا حوله ها و 
دستمال های پارچه  ای میلیون ها باکتری را در خود نگه  می دارند. از 
همین رو، دستمال های کاغذی برتری دارد.   این مساله به خصوص 

در محیط هایی غیر از منزل اهمیت بسیار بیشتری پیدا  می کند.

باکتری ها جابجا  می شوند!
مشکلی که نشستن دست ها در پی دارد   این است که در چنین 
شرایطی باکتری ها را به هر وسیله  ای که به آن دست بزنید، منتقل 
 می کنید. گرچه   این مساله به نظر چندان جدی نمی آید،  مطالعات 

انجام گرفته در زمینه بهداشت دست ها نشان  می دهد:
 روی تخته کار آشپزخانه به طور متوسط حدود 200درصد 
بیشتر از سرویس های بهداشتی باکتری های موجود در مدفوع 

وجود دارند.
 هر سانتی متر مربع از ساک های خرید  می توانند تا 64 هزار و 
500 باکتری را داشته باشند که در 30درصد ساک های آزمایش شده 

حتی باکتری های مدفوع نیز دیده شد.
 دستمال های مخصوص پاک کردن تلفن همراه بیش از 30 هزار 

باکتری در خود دارند.

 روی سطح میز رایانه به طور متوسط 400 برابر سرویس بهداشتی 
آلودگی باکتریایی دارد.   این سطح آلودگی زیاد در مورد صفحه 

کلید نیز صدق  می کند.
 روی هر اسکناس بیش از 26 هزار باکتری زنده وجود دارد.

 گرفتن دستگیره های مترو، گویی دست شما را در تماس با 

دستان 5 هزار نفر قرار  می دهد که بیشتر آنها به خوبی بهداشت 
را رعایت نمی کنند.

»بهداشت درست دست ها«؛ راهکار موثر در مقابله با 
مقاومت آنتی بیوتیکی

شستشوی درست دست ها  می تواند از حدود 30درصد موارد ابتال 
به بیماری های مرتبط با اسهال و نزدیک به 20درصد عفونت های 
از آنجا که معموال  تنفسی مانند سرماخوردگی پیشگیری کند. 
آنتی بیوتیک ها برای   این ناراحتی ها تجویز  می شوند، شستشوی 
به  نسبت  مقاومت  از  پیشگیری  در  دست ها  می تواند  درست 

آنتی بیوتیک ها کمک کند. 
استفاده افراطی از آنتی بیوتیک ها عامل بسیار مهم زمینه ساز   این نوع 
مقاومت دارویی است اما راهکار ساده رعایت بهداشت دست ها 
به دلیل پیشگیری از ابتال به   این بیماری ها و کاهش ضرورت 
مصرف آنتی بیوتیک ها، تاثیر مثبتی در مقابله با   این مشکل دارد. 
شستشوی دست ها همچنین مانع ابتال به بیماری های انگلی  می شود 
که نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند و روند درمان مشکلی 

نیاز خواهند داشت.
OMS.fr:منابع
www.initial-services.fr
www.mgc-prevention.fr
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توصیه می شود 
افراد ساعات 
خواب خود را 
در طول این 
ماه به نحوی 
برنامه ریزی 

کنند که دچار 
کم خوابی 

آزار دهنده یا 
پرخوابی های 

زیان بخش 
نشوند بنابراین 

خواب زودهنگام 
در این ایام 
بسیار مفید 

است و ضمن 
اینکه امکان 

بیداری به موقع 
هنگام سحر را 
در ماه رمضان 

مهیا می کند

بهتر است روزه داران در طول ماه رمضان، با 
در نظر گرفتن نیازهای طبیعی بدن خود به 
نحوی برنامه ریزی کنند که تقریبا معادل غذای 
مورد نیاز روزانه خود را به جای چند وعده، 

در دو وعده افطار و سحری دریافت کنند.
با توجه به فاصله زمانی کوتاه بین وعده های 
افطاری و سحری در ماه رمضان، توصیه می شود 
غذای وعده افطار، سبک  تر و در قالب وعده 
از  غیر  ماه  های  مانند  سبک  شام  و  صبحانه 
به  افطار  وعده  صرف  و  شود  میل  رمضان 
غذایی  وعده  یک  در  حتی االمکان  و  آرامی 
انجام گیرد. ضمنا بهتر است افراد روزه خود 
استکان  یک  و  خرما   2 تا   1 خوردن  با  را 
کنند  آغاز  فرنی  و  کمرنگ  چای  گرم،  آب 
و حتی االمکان از نوشیدن آب زیاد خصوصا 
و... در خالل  نوشابه های گازدار  آب سرد، 

وعده های افطار و سحر بپرهیزند.

تامین آب مورد نیاز بدن 
الزم است روزه داران در حد فاصل وعده های 
کافی  مایعات  و  آب  سحری،  و  افطاری 
دریافت کنند اما آشامیدن آب زیاد همزمان 
با وعده های غذایی مذکور یا بالفاصله بعد 
بعد،  روز  تشنگی  بیم  از  سحر  وعده  از 
موجب  مساله  این  و  است  نادرستی  باور 

بروز نفخ، سوء هاضمه و مشکالت گوارشی 
خواهد شد. بهترین زمان برای دریافت آب 
و مایعات کافی توسط روزه داران، از حدود 
2-1 ساعت بعد از افطار تا 30 دقیقه قبل 

از وعده سحری است.

سبزیجات و میوه ها را فراموش نکنید!
مصرف کافی انواع سبزیجات و میوه های تازه در 
طول ماه رمضان ضرورت دیگر روزه داری است 
و مصرف سبزیجات خام همراه با وعده افطاری 
و سبزیجات پخته در وعده سحری تاثیرات 

مثبتی خواهد داشت. خوردن میوه های تابستانی 
و ملین از جمله آلو، هلو، زردآلو و... در زمان حد 
فاصل بین وعده های افطاری و سحری، عالوه بر 
تامین مایعات و ویتامین های بدن، از بروز مشکل 
یبوست، به عنوان یک مشکل شایع گوارشی در 

طول ماه رمضان جلوگیری خواهد کرد.

مشکالت گوارشی ناشی از انتخاب های 
نادرست غذایی

استفاده زیاد از برخی مواد غذایی مانند چای 

پررنگ، قهوه، کاکائو، ادویه جات، زولیبا و بامیه 
و برخی انواع آش مثل آش رشته همراه با نعناع 
سرخ کرده و پیاز داغ و روغن فراوان و سایر 
تنقالت مضر در طول ماه رمضان، موجب ایجاد 
و تشدید مشکالت گوارشی و سوء هاضمه در 
افراد خواهد شد. توصیه می شود افراد با رعایت 
اصول تغذیه درست، امکان ادامه روزه داری تا 

پایان ماه رمضان را داشته باشند.

»خواب« و »ورزش« در ماه رمضان
ساعات  در  مسلما  که  تغییراتی  به  توجه  با 
خواب و بیداری افراد در طول ماه رمضان ایجاد 
می شود، لزوم تامین خواب کافی و مناسب 
برای روزه داران در طول ماه مبارک نکته ای مهم 
است. توصیه می شود افراد ساعات خواب خود 
را در طول این ماه به نحوی برنامه ریزی کنند 
که دچار کم خوابی آزار دهنده یا پرخوابی های 
زیان بخش نشوند بنابراین خواب زودهنگام در 
این ایام بسیار مفید است و ضمن اینکه امکان 
بیداری به موقع و بهره بردن از فیوضات معنوی 
سحرگاهان را در ماه رمضان مهیا می کند، مانع 
خوابیدن بالفاصله پس از صرف وعده سحری 
که زمینه مشکالت گوارشی را در افراد مستعد 

ایجاد می کند، خواهد شد.
بهتر است افراد در طول ماه رمضان، فعالیت های 
بدنی خود را حتی االمکان به طور منظم ولی 
سبک  تر و متناسب با توان جسمانی خود انجام 
دهند و زمان انجام فعالیت های بدنی را نیز به 

ساعات خنک  تر روز محدود کنند.

»روزه  داری« در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی

پرهیزهای رمضان

بلغور پلو؛ سحری خوشمزه

مواد الزم 
 روغن زیتون یا کره آب شده:  2 قاشق غذاخوری

 پیاز کوچک خردشده:  2 عدد
 زعفران دم کشیده:  یک چهارم استکان

 نمک و فلفل:  به مقدار الزم
 بلغور درشت شسته شده:  2 فنجان

 آب مرغ یا گوشت گوسفند)در صورت تمایل(:  
یک لیتر

 زردچوبه و آویشن:  کمی

روش پخت  
ابتدا بلغورها را در ماهیتابه کمی حرارت دهید. بهتر 
است بلغورها از نوع درشت انتخاب شود. اگر مایل 
هستید بلغور خیلی نرم شود، می توانید از حرارت 

دادن آن صرف نظر کنید.
سپس روغن را در قابلمه مناسبی داغ کرده و پیاز را 
همراه نمک و فلفل به آن اضافه کنید. در صورت 
تمایل می توان یک قاشق مرباخوری رب گوجه 
فرنگی ترجیحا خانگی را به این مواد اضافه کرد. 
اجازه دهید مواد به مدت چند دقیقه حرارت ببیند 

تا پیازها طالیی شود. 
سپس آب گوشت یا مرغ را به مواد افزوده، صبر 
در  و  کنید  کم  را  حرارت  بیاید.  جوش  تا  کنید 
قابلمه را بگذارید تا مواد حدود 20 دقیقه آهسته 
بجوشند و آب جذب بلغور شود. در انتها زعفران 

را به آن اضافه کنید. در صورت تمایل 
می توان در آخر مقداری پیاز داغ برای 

بهتر شدن طعم غذا اضافه کرد. 
پیازچه های حلقه شده، جعفری و نعناع 
خردشده انتخاب های خوبی برای تزئین 
این غذا هستند. همچنین می توان این غذا 
را همراه تکه های گوشت قورمه ای گوسفند 
یا مرغ تهیه کرد. به جای آب گوشت نیز آب 

تنها یا آب سبزیجات قابل استفاده است.

عملکرد این غذا ازدیدگاه طب ایرانی
 طبیعت گرم و مرطوب، مایل به معتدل است 

)با توجه به مقدار ادویه(
 خونساز و مقوی

 تقویت کننده نیروی جنسی
 بهبود رشدونمو در کودکان

مصلح این غذا در افراد با معده سرد و تر و در 
صورت ایجاد نفخ، خوردن غذا همراه شیرینی های 
طبیعی مانند شیره انگور، عسل و سکنجبین است. 
همچنین ادویه موجود در آن، نعناع و آویشن به 

نفخ غذا کمک می کند.

اغلب افراد بر این باورند که مصرف همزمان دسرهایی 
مانند ژله، کرم کارامل و... به هضم غذا کمک می کند. 
ژله ها از ماده ای به اسم »ژالتین« تهیه می شوند که 
چسبناک و غلیظ است. همچنین انواع ژله ها، عالوه بر 
ژالتین حاوی مواد دیگری مثل رنگ، اسانس و قند هم هستند بنابراین توصیه می شود افراد بیمارمصرف 
آنها را به حداقل برسانند زیرا از دیدگاه طب ایرانی این مواد جزو خوراکی های غلیظ محسوب 
می شوند. با توجه به اینکه ژله، کرم کارامل و خوردنی هایی از این قبیل 
جزو خوردنی های غلیظ محسوب می شوند، خوردن آنها همراه یا 
بالفاصله بعد از غذا نه تنها به هضم کمک نمی کند، بلکه مانع 
هضم کامل غذاست و مصرف مداوم آنها برای سالمت 
مضر است.همچنین افرادی که معده شان سرد و مرطوب 
است )افرادی که کمتر دچار عطش می شوند، بزاقشان 
بیشتر ترشح می  شود و روی پوست هم سردی مالیمی 
احساس می کنند( باید کمتر از دیگران ژله بخورند زیرا 
این افراد دستگاه گوارش ضعیفی دارند و روند هضم 
ژله به عنوان یک ماده لزج و غلیظ برایشان سخت است. 
همچنین مصرف همزمان آنها با غذا مشکل هضم ایشان را 

دوچندان می کند و مانع هضم غذا می شود.

مطبخایرانیالکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

 دکتر مریم روحانی
متخصص طب ایرانی

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!

 دکتر ابراهیم خادم
متخصص طب سنتی  و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

»افطار« و »سحر« 
برای کودکان و نوجوانان

بهترین غذا برای باز کردن »روزه«، آب جوش ولرم 
همراه خرما، کشمش یا شیر گرم با عسل است. 
معده  خالی در زمان افطار تحمل غذای سنگین را 
ندارد بنابراین باید از غذاهای لطیف با هضم راحت 
مثل تخم مرغ عسلی، سوپ یا آش جو، خوراک 
سبزیجات، حریره ها، شیرینی های طبیعی مانند خرما، 
کشمش، مویز و مربا استفاده کرد. همچنین هنگام 
افطار از مصرف آب سرد، شربت و مایعاتی که در 
آن یخ باشد، پرخوری و در هم خوری باید پرهیز 
شود. به خاطر داشته باشید مصرف بعضی خوردنی ها که امروزه هنگام 
افطار متداول است، مثل آش رشته، زولبیا و بامیه، حلوا و کله پاچه 
برای کودکان روزه دار مناسب نیست و بهتر است بسیار کم مصرف 
شود. با توجه به زمان کوتاه افطار تا سحر، بهتر است افطاری و شام 
در یک وعده میل شود، مگر در شرایطی با یک ساعت فاصله باشد. 
البته کودکان از خوردن تنقالت فراوان در فاصله  افطار تا سحر نیز 

خودداری کنند.
والدین توجه کنید حتما کودکان و نوجوانان را برای خوردن سحری 
بیدار کنید و البته غذاهای تند و پرادویه، شور و سرخ کردنی، غذاهای 
آماده و بسته  بندی، غذاهای خمیری مثل ماکارونی، الویه، قارچ 
و انواع فست  فودها در وعده سحر استفاده نشود. همچنین همراه 
با غذاهای گوشتی تا حد امکان، ماست نباشد. انواع خورش ها 
بود. همچنین ساالد  برای وعده سحری خواهد  انتخاب خوبی 
)کاهو، هویج، کلم( خصوصا قبل از غذا و سبزی خوردن و زیتون 
کم نمک همراه غذای سحر در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهید. 
دروعده سحری نیز از پرخوری و در هم خوری باید پرهیز شود.

توصیه های رفع »تشنگی« 
در ماه رمضان

در ماه رمضان به این نکات توجه کنید:
  برای جلوگیری از احساس تشنگی 
در ایام روزه داری از مصرف غذاهای 
عطش آور یا غلیظ مانند چای پررنگ، 
غذاهای شور و تند، غذاهای بسیار 
چرب، آب داغ، قهوه، کاکائو و آب یخ 

خودداری شود.
 نباید بالفاصله بعد از میل کردن 
سحری خوابید زیرا باعث افزایش عطش و اختالل در 

هضم غذا خواهد شد.
 از ماندن بیش از حد زیر نور آفتاب، عصبانیت و 
استرس، حمام کردن با آب خیلی سرد یا خیلی گرم و 

مصرف بیش از حد گوشت پرهیز شود.
  برخی افراد تصور می  کنند هرچه آب بیشتری مصرف 
کنند، در طول روز احساس عطش کمتری خواهند داشت 
اما واقعیت این است که مصرف آب زیاد کمکی به برطرف 
شدن عطش نمی کند و بهتر است به جای مصرف آب از 

شربت خاکشیر و آبلیمو استفاده شود.
 مصرف آبغوره طبیعی و شربت عسل نیز می تواند به 
کمتر شدن احساس عطش کمک شایانی کند. همچنین 
سکنجبین از دیگر نوشیدنی هایی است که می تواند جلوی 

تشنگی زودهنگام را بگیرد.
 خوابیدن قبل از اذان ظهر نیز می تواند کمک زیادی به 
رفع خستگی بدن و تجدید قوای افراد کند که این موضوع 

نیز از عوامل کاهنده احساس عطش خواهد بود.

یبوست و روزه داری 

از نظر دیدگاه طب ایرانی، الزم 
است افراد به ازای هر وعده 
غذاخوردن، یک بار دفع کامل 
مدفوع با حجم قابل قبول و 
قوام نرم داشته  باشند. روشن 
است که گام نخست درمان 
یبوست، اصالح شیوه زندگی 
است. در این باره توجه به 
اصول زیر می تواند به پیشگیری و بهبود یبوست 

در ایام روزه داری کمک کند: 
 پرهیز از غذاهای شور و خیلی ترش

 پرهیز از غذاهای حاوی مواد نگهدارنده 
مانند کنسروها و کمپوت ها و فست  فودهایی 

مانند سوسیس و کالباس
 پرهیز از خوردن عدس، بادمجان، موز و 

چای پررنگ
  مصرف میوه ها و غذاهای فیبردار و سبزیجات 
خام در وعده افطار و سبزیجات پخته در وعده 

سحر
 خوردن منظم ملین های خوبی مثل کدو و 

هویج پخته و زیتون کنار غذا
 داشتن تحرک و ورزش مناسب و خواب 

منظم
  ماساژ شکم و روده ها با روغن بادام شیرین 
نیز به ویژه در کودکان و سالمندان، بسیار مفید 

و موثر خواهد بود.

اگر میل به خوردن 
»سحری« ندارید...

در  به خصوص  افراد،  برخی 
روزهای اول ماه مبارک رمضان، 
اشتهای چندانی به خوردن غذا در 
وعده سحری ندارند. از آنجا که 
روزه گرفتن بدون صرف سحری 
به هیچ وجه توصیه نمی شود، بهتر 
است این افراد ابتدا، کمی سکنجبین 
مصرف کنند. خوردن خاکشیر با 
آب گرم هم می تواند اشتها را برای خوردن سحری 

افزایش دهد.
در وعده سحر غذاهای  می شود  توصیه  همچنین 
خورش دار میل کنید زیرا مصرف غذای خیلی خشک 
اشتها را کمتر می کند. از طرفی، به خاطر داشته باشید 

غذا را خوب بجوید.
وعده های سحری دارای مواد مقوی کبد و معده باشد؛ 
غذاهایی که حاوی زعفران، کمی کشمش یا خالل  ها 
مثل خالل بادام و پسته و خالل پرتقال باشد، می  تواند 

قوت بیشتری در بدن ایجاد کند.
غذاهای خمیری مانند ماکارونی یا غذاهای غلیظ مثل 
کله پاچه در وعده سحر می تواند عطش روز بعد را بیشتر 

کند بنابراین بهتر است از خوردن آنها اجتناب شود.
در صورتی که فرد  هاضمه قوی ای داشته باشد، آش 
گوشت یا شله قلمکار غذای مقوی و کاملی برای وعده 
سحر خواهد بود. از نخوداب نیز نباید غافل شد که 

قوت بسیاری برای بدن خواهد داشت.

 دکتر منیره 
سادات 

مطهری فرد
متخصص طب 

ایرانی

 دکترنعمت ا... 
مسعودی

متخصص طب 
ایرانی

 دکتر مینا 
محبی

متخصص طب 
ایرانی

 دکتر ناصر 
رضایی پور

متخصص طب 
ایرانی
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اشاره: اگر کمی به گذشته برگردیم، یادمان می آید که 
بخش زیادی از دانستنی ها و احساسات ما درباره ماه 
رمضان همراه تجربه هایی که از روزه داری به دست 
آورده ایم، به والدین ما مربوط می شود. آنهایی که با 
اشتیاق انتظار رسیدن این ماه زیبا را می کشند، لحظه هایی 
ناب از سحر و افطار این ماه به خاطر دارند که در آن 
افراد خانه در آرامش وصف نشدنی همراه با روحیه ای 
متفاوت، کنارشان بودند. مادری با لبخندی سرشار از 
رضایت و معنویت و پدری با جدیت فراوان برای 
برگزاری هرچه بهتر مناسک ماه. در مقابل، افرادی که 
این ماه را برای خود ریاضت دشوار تعریف کرده اند، 
خاطراتی شنیدنی از اجبارها و روش های پدر و مادر 
دارند که از نحوه بیدار کردن تا سرزنش های پی درپی 
دنباله دارد. بر اساس تحقیقات تربیتی، والدین سهم زیادی 
در انتخاب یا رد رفتارهای دینی فرزندان شان ایفا می کنند. 
از این رو، توجه به چند قانون می تواند راهگشا باشد:

1 قانون سطح توانمندی
تکلیف بر اساس توانایی ما تنظیم شده است. از این رو، 
نماز فردی که مشکل جسمی دارد، حتی به صورت 
درازکش هم پذیرفتنی است. نوجوانانی که برای اولین 
بار تجربه روزه را به دست می آورند، بیش از هر چیز 
دیگری نیاز دارند تا خانواده آنها تکالیف هماهنگ با 
توانمندی شان را پیشنهاد کنند. از این رو، دشوار کردن 
مساله می تواند باعث نوعی دلزدگی شود، مثال زمانی 
که شما از فرزندتان می خواهید 2ساعت قبل از سحری 
بیدار باشد تا به فیض معنوی آن برسد و فرزندتان قدرت 
آن را در خود نمی بیند، نوعی سختگیری را رقم می زنید. 
اصرار بر خواندن نماز اول وقت به ویژه در وعده افطار 
هم برای فرزندانی که آمادگی این کار را ندارند، خطای 
تربیتی است. به همین دلیل در فقه ما تاکید شده زمانی 
نماز مغرب ماه رمضان بر افطار مقدم می شود که کسی 
برای افطاری منتظر ما نباشد یا ضعف جسمی ما تمام 

حواس مان را به سمت غذای افطار نکشاند.

2 قانون تدریج
حرکت پلکانی به سمت زندگی آسمانی و متعالی، از 
راهبردهای جدی تربیت دینی است. فرزندانی که آرام آرام 
با فضای معنوی ماه رمضان و دیگر مناسک دینی خو 
می گیرند، ماندگاری بیشتری روی این رفتارها خواهند 
داشت تا آنهایی که بی مقدمه و تهی از هر نوع تجربه ای 
به این رفتارها کشانده می شوند. از این رو، در آموزه های 
تربیت دینی ما آمده که کودکان را پیش از وجوب روزه 
با تنظیم تغذیه در ساعت های مشخص از ماه رمضان، 
برای این کار آماده کنید. روزه کله گنجشکی، ریشه ای 
روایی دارد و پیشنهادی پیشرفته است که از کودکان ما 
عابدان عالقه مند به دین و مناسک آن می سازد. حتی 
پیشنهاد می شود برای نوجوانانی که قرار است جهت 
ماه رمضان آماده شوند، یک هفته مانده به این ماه، برنامه 

آماده سازی با تنظیم وعده های خواب و غذا و نیز زمینه 
تدارک دیده شود.

3 قانون پاسخگویی
کودکان سواالت متعددی درباره تفاوت های ماه مبارک 
رمضان با دیگر ماه های سال دارند که چشم به راه دریافت 
جواب مناسب هستند. آگاه کردن فرزندان از چرایی 
وجوب روزه با منافعی که برای این کار برمی شمرید، 
گام اساسی برای شکل گیری شناخت درست درباره 
تصمیم های خداوند برای ماست. زمانی که یک ماه 
رمضان به عنوان یک اردوی یک ماهه سالمت جسمی، 
معنوی، روانی و دوره تقویت اراده و توجه به دیگران 
تعریف می شود، برای همیشه عظمتی زیبا و تصویر به 
یادماندنی در ذهن کودکان ایجاد می کند و پذیرش سایر 

دستورات خداوند را آسان تر خواهد کرد.

4 قانون خوشایندسازی
برای انجام کارهای بزرگ، از پیش نیازمند تدارک روحیه 
مناسب هستیم. اگر می توانید برای قبل و بعد از ماه مبارک 
رمضان، مسافرت یا برنامه تفریحی مناسبی تدارک ببینید 
تا ضمن زدودن خستگی روزهای امتحان، آمادگی ورود 
به یک ماه متفاوت را ایجاد کنید. در روزهای روزه داری 
نیز با در نظر گرفتن شرایط دشواری که ممکن است 
نوجوان روزه دار شما با آن مواجه شود، از فشرده سازی 
برنامه های اوقات فراغت بپرهیزید. نوجوانی که در هوای 
گرم تابستانی و شرایط روزه داری به دلیل برنامه ریزی 
نادرست ناچار به رفت وآمد در مسیر کالس های تابستانی 
است، از نظر قوای جسمی ممکن است با کمبودهایی 
روبرو شود و تشنگی ناشی از این تردد، اذیتش کند. اگر 
شرایط خانگی شما اجازه می دهد، بیداری فرزندان تا زمان 
صرف سحری، پیشنهاد مناسبی است که دریافت کالری 
مورد نیاز را بهتر می کند و چرخه خواب را موقت به سوی 
روزهای داغ می برد که به کاهش فشار روزه داری کمک 

می کند. برای عصرهای فرزندان نیز برنامه های مناسب 
خانگی تنظیم کنید تا ماه رمضان برای آنها به ماهی شاد و 
متنوع تبدیل شود. نکته قابل توجه در این بخش، رویارویی 
ما با دشواری های روزه داری است. والدینی که دائم از 
سختی روزه داری در طول ماه رمضان شکایت می کنند 
و انتظار پایان آن را می کشند و نیز کسانی که روزه داری 
را بهانه ای برای تندی و پرخاشگری در منزل کرده اند، 
نمی توانند احساس مذهبی خوشایندی را برای فرزندان 

درباره روزه و دیگر آداب معنوی ایجاد کنند.

5 قانون پس انداز معنوی
مهمانی خدا به معنای کامل آن همگام با جهش معنوی 
که فرزندانتان به دلیل عصمت فطری شان با آن روبرو 
می شوند، سبب می شود آنها توجه بیشتری نسبت به 
کشاننده های معنوی داشته باشند. برای پاسخ به این نیاز،  
الزم است ضمن رعایت اعتدال و شرایط سنی فرزندان، 
از رفتن آنها به برنامه هایی که در مسجد محل برگزار 
می شود، حضور در مراسم شب های قدر، خواندن جمعی 
دعاهای این ماه و نیز همراهی با دوستان معنوی، استقبال 
کرده و فرصت تجربه های معنوی را در آنها تقویت کنید. 
مطالعه کتاب هایی درباره خداشناسی، زندگی مردان 
الهی و نیز آگاه شدن از شیوه زندگی اسالمی، می تواند 
این تشنگی معنوی را دوچندان کند. انس با قرآن در 
چارچوب ذهنی یک نوجوان نیز لذتبخش است. از این 
رو، ضمن تشویق فرزندان خود به تالوت روزانه برخی 
از آیات، از آنها بخواهید درباره معنای آیات و دلیل نازل 
شدن شان کنجکاوی نشان دهند و جواب سواالتی را 
که در این باره از طرف شما ایجاد شده با جستجو 

در نرم  افزارها و کتاب های تفسیری به دست بیاورند.

6 قانون همدلی
یکی از فرصت های زیبای ماه رمضان، همدلی با تمام 
کسانی است که ممکن است محرومیت شان سبب شده 

باشد تمام سال را با محدودیت هایی در زندگی روبرو 
باشند. درک شرایط کسانی که دسترسی کافی به تغذیه 
خوب ندارند و نیز زندگی همراه با مشقت، سبب می شود 
فرزندانتان نگاه کامل تری به زندگی و فرازونشیب های 
آن داشته باشند. انتخاب زندگی به سبک ماه رمضان،  
عاملی است تا بچه ها از داشتن نعمت های اطراف خود 
احساس شکرگزاری و رضایت کنند و به ازای آن، 
بخشی از اندوخته های مالی و غذایی شان را با دیگران 
به اشتراک بگذارند. مشارکت در طرح های ماه رمضان 
مثل افطاری محله یا طرح اهدای نان به محرومان که 
در نیمه این ماه برگزار می شود، موقعیت خوبی برای 

رشد همدلی اجتماعی فراهم می کند.

7 قانون پایبندی اجتماعی
در ماه مبارک رمضان، روزه خواری رفتاری غیرقانونی 
است و بیشتر مردم سعی می کنند این احترام اجتماعی 
را در خود ایجاد کنند. به فرزندانتان بیاموزید اگر به 
هر دلیلی روزه نمی گیرند، از خوردن و نوشیدن در 
جایی که روزه دارن نظاره گر آنها هستند،  بپرهیزند و 
آن را  رفتار مترقی بدانند. زمانی که خودشان شاهد 
هنجارشکنی برخی افراد جامعه اند، فرصت مناسبی است 
تا زشتی این کار را به خوبی احساس کنند و خود را 
در زمره همراهان این ماه بدانند، نه در گروهی که به 
دالیل گوناگون مناسبتی با این فضای معنوی در خود 
فراهم نکرده اند. تمرین رفتارهای اجتماعی هماهنگ با 
ماه خدا، زمینه ای است تا کودکان و نوجوانان پایبندی 
به دیگر قانون های اجتماعی را در خود بیافرینند و به 
انسان هایی با رفتارهای اجتماعی شایسته تبدیل شوند.

سخن آخر
باور کنیم رفتار ما در سرنوشت معنوی فرزندانمان تاثیر 
مستقیم دارد پس با مهارت و ظرافت ماه رمضان خوبی 

برای خود و فرزندانمان بیافرینیم.

کسانی است 
که ممکن است 
محرومیت شان 
سبب شده باشد 
تمام سال را با 
محدودیت هایی 
در زندگی روبرو 
باشند. درک 
شرایط کسانی که 
دسترسی کافی به 
تغذیه خوب ندارند 
و نیز زندگی 
همراه با مشقت، 
سبب می شود 
فرزندانتان نگاه 
کامل تری به زندگی 
و فرازونشیب های 
آن داشته باشند

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

راهکارهای پیشنهادی به والدین  برای انتخاب رفتارهای دینی سالم در فرزندان

ما و روزه داران خانه
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توصیه های مرحوم 
آیت ا... کشمیري)ره( براي  

بهره مندی هرچه بیشتر از ضیافت ا...

1. حتما دقایقی از ساعات رازآمیز روزه داری خود را به برترین 
عبادت اختصاص دهید و آن هم چیزی نیست جز » تفکر«. 
با خود و خدای خود خلوت کنید. خصوصا به نوع رابطه 
حضرتش با خودتان بیندیشد. امید است ابوابی از معرفت 

به رویتان باز شود.
در  خصوصا  بندگی  حالت های  مهم ترین  از  یکی   .2
رمضان المبارک حالتی است که توصیه موکد نبی مکرم)ص( 
است و آن »سجده طوالنی« است. فقط خدا و اولیای الهی 
می دانند هنگام سجده عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه 
برکاتی از عالم ربوبیت بر سر شما می بارد. حتما در روز یک 

سجده طوالنی داشته باشید.
3. آغاز ماه رمضان حتما نیت کنید که برای ا... روزه بگیرید، 
فقط ا...؛ آداب روزه داری را تا آنجا که نشاط دارید، انجام دهید.
کمیت گرا نباشید، کیفیت جو باشید. دنبال ختم آیات و ادعیه 
نباشید. درپی هضم آنها باشید. غذای اندک را خوب بجوید تا 
جزو جانتان شود. بزرگ ترین مشکل ما قشری نگری به دین و 
شریعت است. با خود فکر کنید آنقدر در سال های قبل با ولع 

زیادخوانی اعمال انجام دادید، به کجا رسیدید؟
4. حتی المقدور بر سفره خانه خود افطار کنید، حتی در مساجد 
افطار نکنید. بگذارید برکت افطار و دعای مستجاب لحظه 
افطار به خانواده و خانه شما تعلق بگیرد. در ضمن هنگام 

افطار داِلل کنید.
دالل چیست؟ در اول دعای افتتاح عرض می کنیم »مدال علیک«
دالل با کسر دال یعنی ناز کردن. هنگام افطار برای خدا ناز کنید 
چون برایش روزه  گرفته اید و حضرتش خوان کرم گسترده 
است. لقمه اول را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعاکنید؛ 
یعنی به خدا عرض می کنید اگر حاجتم را بدهی افطار می کنم. 

به این حالت »دالل« می گویند. معجزه می کند.
5. رمز ماندگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای»حسن خلق« 
است. با فرزندان؛ خویشان و دوستان خود با اکسیر حسن 
خلق و مهربانی برخورد  کنید. همیشه خصوصا در این ماه 
خوش برخورد باشید. لحظه عصبانیت و خشم شما همان 

لحظه اخراج شما از این مهمانی الهی است.
6. کشتی رویایی رمضان سوار بر امواج دریای »اشک« به 
ساحل نجات می رسد. از خدای سبحان در این ماه خصوصا 
اسحار سحرآمیز آن اشک و گریه درخواست کنید. البته شرط 

سحرخیزی و اشک ریزی دل شکسته داشتن است.
اشک را کز بهر حق بارند خلق

گوهر است و اشک پندارند خلق
7. از ابتدای ماه رمضان باید هدف گذاری شما »لیله القدر« باشد 
که جان جان رمضان است. در این خصوص سخن زیاد است 
اما »مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز«. فقط سعی کنیم 

شب قدر در ما واقع شود، نه در ماه.
8. این ماه ماه »ربیع القرآن« ماست.  در این بهار قرآنی هر روز 
یک آیه را انتخاب کنید و تا افطار به طور متناوب تالوت و 
در پیرامون آن تدبر کنید. امید است دم دمای افطار آن آیه برای 

شما پرده از رخسار بردارد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس
وزکسی کآتش زده اندر هوس

9. باالمام تمام الصاله والصیام. در سراسر ماه رمضان توجه 
شما به روزه دار حقیقی و انسان کامل؛ یعنی وجود ذی جود 
حجه بن الحجج البالغه )عج( نباید منقطع شود. روزه و نماز و 
بندگی شما از کانال آن حضرت به بارگاه باری تعالی بار می یابد.

تو  مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست.

فرار بی هدف
وقتی چیدمان خانه را تغییر می دهیم، چند روزی طول می کشد تا خودمان را با آن وفق دهیم. جای ساعت که عوض 
می شود برای اطالع از گذر زمان، بی اختیار سر را می چرخانیم و با جای خالی اش مواجه می شویم. این حالت به دلیل 
انسی است که با محیط گرفته ایم. انسان خیلی زود با اطرافیان خود، دوستان، مکان، حتی زمان و وسیله نقلیه خود 
انس و الفت می گیرد و به آنها عادت می کند، به طوری که برخی موارد، بخشی از وجودش می شود و جدا شدن از 
آنها برایش سخت و طاقت فرسا جلوه می کند. اعمال و رفتار انسان و کارهای زشت و زیبای او نیز همین حالت را 
دارد. انس با خوبی ها و مداومت بر انجام کارهای شایسته، ظرفیت او را چنان باال می برد که میل و کشش او به انجام کارهای زشت 
به پایین ترین حد ممکن می رسد. پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »از مداومت بر کارهای خوب، بیزاری از کارهای بد نشأت 
می گیرد.« چه بسا راز نمازهای روزانه، سفارش به پرداخت صدقه و پرداختن به تالوت روزانه قرآن کریم را بتوان از این منظر ارزیابی 
کرد. البته کنار مداومت بر عمل و استمرار آن که ناظر بر کمیت عمل است، محافظت بر آن نیز الزم است که ناظر بر کیفیت عمل است؛ 
یعنی مراقبت و مراعات شرایط و ضوابط آن، اعم از ظاهری و باطنی بنابراین برخی صفات زشت و همچنین ناهنجاری ها را می توان 
با مداومت بر کارهای خوب و هنجارمند درمان کرد، مثال برای کمرنگ شدن بخل، مداومت بر صدقه روزانه، گرچه خیلی کم، داشت. 
اگر دوست داریم بعضی چیزها را دوست نداشته باشیم اما در عوض اطرافیان خود را بیش ازپیش دوست داشته باشیم، از خوبی هایشان 
بگوییم و رابطه خود را با آنها پررنگ تر کنیم. فرار بی هدف و بی مقصد، انسان را به جایی نمی رساند. اگر بخواهیم از زشتی ها فرار 

کنیم، نیازمند پناهگاه هستیم، محتاج موقعیت های مثبت و شرایط مطلوب هستیم. موقعیت ها را باید ایجاد کرد. باید به سمتشان رفت.

یکی بگی، 10 تا می شنوی
می گوییم  »اینکه  می گفت:   بزرگی 
فالن »فراز« از دعا یا حدیث، واژه 
مناسبی را انتخاب نکرده ایم چراکه 
در برابر هر فرازی، فرودی هست 
و حال آنکه کالم پرنور اهل بیت)ع( 

تمامش فراز است و فرود ندارد.« 
قبیل است. حدیثی  از همین  حدیث عنوان بصری 
است که از زبان مبارک امام صادق)ع( برای یکی 
از ارادتمندان جاری شد و سراسر این حدیث در 

فراز و اوج بندگی است. 
صادق)ع(  امام  نورانی،  حدیث  این  از  بخشی  در 
اگر خط مشی  که  دارند  عنوان بصری  به  توصیه ای 
دعوای  و  مشاجره  روی  و  رنگ  شود،  زندگی مان 
به  را  و...  دوستان  مادر،  و  پدر  همسر،  با  لفظی 
لفظی  دعوای  وقتی  دید.  نخواهیم  خود  زندگی 
داریم  غالبا سعی  دیگری شکل می گیرد،  و  ما  بین 
آخرین کالم و زهر را ما جاری کنیم. اغلب تالش 
با  شد،  نصیبمان  ناخوشایندی  حرف  اگر  می کنیم 
حرف هایی بدتر و به مراتب تلخ تر پاسخ بدهیم و 

کنیم.  »مقابله به مثل«  اصطالحا 
توصیه ظریف و تأمل برانگیز حضرت برای رهروان 
»مقابله به مثل«،  جای  به  که  است  این  بندگی  مسیر 
لََک  َقاَل  »َفَمْن  برگزینند:  را  خیر«  به  »مقابله  راه 
َعْشرا  ُقْلَت  إِْن  َفُقْل  َعْشرا  َسِمْعَت  َواِحَدًة  ُقْلَت  إِْن 
ایستاد  مقابلت  کسی  اگر  یعنی  َواِحَدًة؛  تَْسَمْع  لَْم 
کنی،  نثارم  ناسزا  و  تلخ  کالم  یک  »اگر  گفت:  و 

می شنوی.«  10تا 
تو در جواب بگو: »اگر 10 تا بگویی، یکی هم از 

نمی شنوی.«  من 
می شود، هم یک  برچیده  دعوا  بساط  هم  این گونه 

قدم مثبت در مسیر سلوک معنوی خود برداشته اید.

سالم به روي ماهت
تو، سر زدي و به ما نگاهي داري

در خانه اهل عشق راهي داري
قربان تو و هالل ابروي تو، من

اي ماه خدا چه روي ماهي داري
سالم بر تو اي ماه امیدها و آرزوها، سالم بر تو اي دوست 
و همنشین شادي آفرین، سالم بر تو اي آرامبخش دل ها، سالم بر تو اي 

همراه و همسایه اي که قلب ها با تو نرم شد و نبود تو اسباب وحشت.
چون آمدي، دیگر شیطان از ما فاصله گرفت، اي عزیز! تو آمدي جان ها 
پاک شد و طراوت و حیاتي دوباره یافت، تو که آمدي معناي مهر و عاطفه، 
دلدادگي و عشق، روشن شد، تو آمدي و صفا و صمیمیت را معنا کردي، 

تو که آمدي سرود آزادي نواخته شد.
چقدر انتظار تو را کشیدیم، اي عزیز! نبود تو ما را پژمرده و افسرده کرد، 
بر ما سرازیر شد. تو که آمدي چه  تو که آمدي آب حیات و شادابي 
بدي ها و ناپاکي ها را از ما شستي و در پایان بار دیگر به این ماه دوباره 

سالم مي دهیم.
سالم بر تو اي عشق دیروز ما که چشم به راه تو بودیم و سالم بر تو 
اي عشق امروزمان، که تو را در آغوش گرفته ایم یا بهتر بگویم تو ما را 
در آغوش پرمهر خود گرفته اي و اي عشق فرداي ما که چون مي روي، 

عشق مي رود، حیات و شادابي و امید مي رود.
در فرهنگ اسالمي ما همه عیدها یک روزه اند، مگر ماه رمضان که عیدي 

است یک ماهه.
یک ماه جشن و سرور، شادباش و تبریک؛ شادي از رحمت بیکران و 
لحظه هاي ناب خداوندي، جشن برکت و سالمت، جشن آمرزش و مغفرت، 
بندگي مقبول، جشن انس و دلدادگي، جشن قرب و  جشن عبادت و 

لقاءا... و باالخره جشن خانه خوبان، خانه اهل عشق و صفا.
اي کاش همه ماه ها تو بودي و نام تو بر همه ماه ها مي نهادند ولي تو نه 
یک ماهي و نه یک  سالي تو یک عمري اي عزیز، تو برتر از هزار ماهي 
اي همه چیز ما، بي تو آرام نباشم هرگز، مرا رها نکن. اي عصاره همه 

خوبي ها و سالمي دوباره به روي ماهت.

* ترجمه اي آزاد از فرازهاي دعاي 45 صحيفه مباركه سجاديه
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يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

جمعیت انسان ها تنها یک صدم درصد زیست توده روی زمین است اما 
انسان ها توانسته اند تا کنون بالغ بر هشتاد درصد پستانداران و بیش از 

نصف گیاهان زمین را نابود کنند.

پیامدهای اسیدی شدن اقیانوس ها برای میلیون ها نفر در جهان. 
بررسی ها نشان می دهد اسیدی شدن آب اقیانوس ها می تواند پیامدهای 

جدی را متوجه میلیون ها انسانی کند که زندگی شان به سالمت و 
حفاظت از مناطق ساحلی و شیالت بستگی دارد.

هشدار نسبت به موقعیت بزرگراه امام علی )ع(/تغییر کاربری اراضی 
عامل نفوذناپذیرتر شدن زمین.  در بسیاری از دره های شهر تهران 

ساخت و سازهایی رخ داده است، به گونه ای که سرتاسر بزرگراه امام 
علی بدون توجه به ساختار زمین جاده کشی شده و در صورت وقوع 

سیل از شمیران تا شهرری دچار حادثه خواهد شد.

شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران بازگشت. شیر ایرانی پس از 
۸۰سال، شب گذشته به ایران بازگشت و امروز طی مراسمی در باغ 

وحش ارم از آن رونمایی شد. 

پوشش سبز عمودی برای زیباسازی، پاالیش هوا، کاهش آلودگی 
صوتی. سیستم طراحی شده توانایی جمع آوری آب باران را دارد و 

گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند.

۱۸ سال برای پیشگیری از سیل فرصت داشتیم. مرداد ۱۸ سال 
پیش بارانی سیل آسا در استان گلستان بارید؛ بارانی که به روایتی به 

اندازه ی »بارندگی یک سال در عرض ۱۲ ساعت« بود. سیل سال ۸۰ 
در گلستان با بیش از ۵۰۰ کشته و مفقود در مقایسه با سیل های سال 
۲۰۰۱ میالدی از نظر تلفات انسانی مقام اول و از نظر خسارت های 

مالی مقام پانزدهم را داشت. 

توچال، شکوه تهران، منظره از پارک شهر . عکس: عباس محمدی

هشدار سبز

سالمت: همان زمان که بی حساب وکتاب به پشتوانه 
منابع عظیم نفتی مان بزرگراه ها و جاده ها را گسترش 
دادیم، باید به این روز فکر می کردیم. به روزی که 
گسترش بی رویه شهرها و فقر مطلق در زمینه حمل ونقل 
عمومی، هر نفر را به سوار شدن به خودروی تک سرنشین 
بکشاند و مصرف بنزین در کشور ما را به نحو بی سابقه 
و ناباورانه ای افزایش دهد. ایران که در کنفرانس اقلیمی 
پاریس متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای شده، اقدامی 
که همه کشورهای جهان برای مقابله با گرمایش زمین 
با انجام آن توافق کرده اند، امروز 6برابر استاندارد جهانی 
مصرف بنزین دارد. این بازی از هر طرف که بگیرید 
باخت است؛ مصرف بنزین ارزان در خودروهایی که 
فناوری هوای پاک در آنها به شدت عقب  مانده است، 
هوا را سخت آلوده می کند تا حدی که نفس کشیدن 
سخت می شود، ثروت ملی ما را به غارت می برد، 
باعث گرم شدن بیشتر زمین می شود و ساعت ها وقت 
شهروندان را در ترافیک های طاقت فرسا هدر می دهد.
برای درک عمق فاجعه همین قدر که بدانیم، براساس 
آمارها، تعداد خودروهای ایران و ترکیه مساوی است 

اما مصرف سوخت ایران 10 برابر ترکیه است.
در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 1/12 لیتر بنزین در 
ایران مصرف می شود؛ یعنی یک خانواده 4 نفره حتی 
اگر خودروی شخصی نداشته باشند، در یک شبانه 
روز سهمی 4/5 لیتری در مصرف بنزین کشور دارند.
در چین این رقم به ازای هر نفر، 0/34 لیتر بنزین 

مصرفی است.
در کشور ترکیه این رقم به ازای هر نفر، 0/1 لیتر 
بنزین مصرفی است؛ یعنی یک چهارم مصرف در ایران.
کاهش مصرف بنزین راه های عملی دارد که بسیاری از 

کشورها آنها را به کار بسته اند ولی متاسفانه کشور ما از به 
کار بردن دو راهکار اساسی و اولیه و راهکار بعدی؛ یعنی 
بهبود فناوری مصرف سوخت در موتور خودروها، 
فاصله ای دور دارد. اول اینکه شبکه حمل ونقل وسایل 
نقلیه درون شهری و بین شهری را باید گسترش داد. 
با افزایش قیمت بلیت هواپیما، استفاده از حمل ونقل 
ریلی می تواند جایگزینی مناسب باشد اما کیفیت پایین 
این سیستم حمل ونقل و عقب ماندگی فناوری در 
این زمینه، عمال راه را بر این جایگزینی بسته است. 
درون شهرها هم وضعیت بدتر از این است، مثال در 
طول بزرگراه همت و حکیم که از راه های اصلی 
اتوبوسی  تهران هستند، جز  و غرب  اتصال شرق 
که آن هم در ساعات شلوغی کالفه کننده در چنبره 
ترافیک این بزرگراه ها گرفتار می شود، وسیله نقلیه 
عمومی دیگری وجود ندارد و کسی که می خواهد 
طول بزرگراه همت را طی کند، ناچار به استفاده از 
وسیله شخصی خود است. مترو که از مهم ترین وسایل 
نقلیه شهری است، در تهران گسترش مطلوبی ندارد و 
ساکنان حومه شهر تهران که روزها برای کار ناچار به 
پایتخت می آیند گاهی تا نزدیک به 4 ساعت در راه 
رفت وبرگشت هستند. مجموعه این عوامل و رواج 
فرهنگ خودروسواری که به صورت امری لوکس و 
تجملی در فرهنگ ما ریشه دوانده، راه های ارتباطی 
شهری و بین شهری ما را با حجم باالی خودروهای 

شخصی مسدود کرده است.
راهکار بعدی برای مهار مصرف بنزین، افزایش قیمت 
آن است. حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه 
تهران، عقیده دارد افزایش پلکانی قیمت بنزین راهکاری 
برای مهار مصرف بی رویه است و درآمد حاصل 

از آن باید صرف بهبود محیط زیست شود. وی در 
این باره فرمولی پیشنهاد می کند، به این شرح: افراد 
برای مصرف 20 لیتر اول همان قیمت 1000تومان را 
بپردازند. بیش از 20 لیتر در تهران برای مصرف هر 
لیتر بنزین، قیمت سطح1)2 هزارتومان( و در سایر 
مراکز استان ها برای مصرف هر لیتر بنزین، قیمت 
سطح 2)1500تومان( و در سایر مناطق کشور برای 
مصرف هر لیتر بنزین، قیمت سطح3)1200تومان( 
اعمال شود. بین راه هم متوسط قیمت هر لیتر بنزین 
1500تومان باشد. این کار باعث می شود کسانی که 
کمترین استفاده از خودرو را دارند همچنان بنزین ارزان 
دریافت کنند ولی کسانی که مصرف باال دارند و در 

شهرهای بزرگ زندگی می کنند پول بیشتری بپردازند 
اما باید درآمد افزایش قیمت بنزین در همه شهرها، 
فقط صرف گسترش حمل ونقل عمومی شود.  برای 
نمونه در شهر تهران درصورت افزایش 500 تومان 
به قیمت بنزین با مصرف 12میلیون لیتر روزانه، 6 
میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود که با آن می توان 
باکیفیت و  اتوبوس  طی یک سال 2 هزار و 555 
دوستدار محیط زیست و 3-2برابر آن مینی بوس به 
ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه کرد. با این اقدام 
طی 3-2سال مشکل حمل ونقل عمومی در تهران و 
دیگر کالنشهرها حل شده و منابع درآمدی جدید 

و حتی فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود.
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قاب سبز

باید به هر وسیله ممکن مصرف بنزین را کاهش داد

جهان سبز

یادداشت سبز

)Movile( غار موویل
از  یکی  می توان  را  رومانی  کشور  در  موویل  غار 
منزوی ترین مکان های جهان شناخت. مکانی که در 
ورودی آن بنا به گفته دانشمندان، به مدت بیش از 5/5 
میلیون سال بسته بوده و در این مدت طوالنی، غار 
در حالتی مهروموم قرار داشته است اما محققان اواخر 
سال 1980 میالدی، اقدام به بازگشایی این غار کردند 
و اسراری از آن و اکوسیستم آن به دست آمد که اکنون، 
دستمایه تحقیق و کشف آن توسط محققان شده است.
ابتدا این را بگوییم که این تاخیر چندساله در بررسی 
و فهرست موجودات غار توسط محققان به چند دلیل 
اتفاق افتاده است؛ اول اینکه محیط این غار به دلیل 
مدت بسیار طوالنی بسته بودن آن، دارای یک محیط 
خطرناک یا یک فضای سمی شده که وارد شدن به 
غار را مستلزم آشنایی با برخی تکنیک های پیشرفته 
غارشناسی کرده است، به این صورت که شما برای 
ورود مجبور هستید مسافت 20 متر را در فضایی 
باریک و تنگ پایین بروید و سپس کار حفر را از 
طریق یک تونل سنگ آهک کوچک پیش ببرید تا 
اینکه به غار اصلی برسید. مورد بعدی هم این بوده 
که دولت رومانی، در این زمینه بسیار گزینشی عمل 
کرده است که دلیل آن هم به ترس این دولت از به 
هم خوردن توازن محیطی بازمی گردد. در این زمینه، 

تنها به چند 10 تن از دانشمندان، اجازه داده شده 
محیط داخل غار را از نزدیک مشاهده کنند اما افراد 
محدودی که محیط این غار مخوف را کشف کرده اند، 

آن را به معنای واقعی کلمه پر از زندگی می دانند. 
آنها می گویند که در این مدت طوالنی، ساکنان غار 
با سطح باالیی از دی اکسیدکربن و سولفید هیدروژن 
که در هوای درون غار بوده، در ارتباط بوده اند و 
بازدید کنندگان غار نیز با تنها نیمی از غلظت معمول 
اکسیژن مورد استفاده انسان، نیاز به تجهیزات تنفسی 
برای زنده ماندن داشته اند. نکته بدتر از هوا و تنفس 

با تعداد  از حد غار  افراد، شلوغی بیش  این  برای 
بسیاری از حشرات بوده است.

بیشترین تعداد موجودات، در زمانی بیش از 5/5 میلیون 
سال پیش وارد این غار شده اند که پس از آن، در غار 
با سنگ آهک مهروموم شده است. این کار باعث شده 
حشرات در تاریکی کامل، چشم ها و رنگ بدن خود 

را از دست بدهند. 
همچنین، بسیاری از آنها، پاها و شاخک های بلندتری 
پیدا کرده اند. در این غار گونه های منحصربه فردی از 
عنکبوت ها، عقرب های آبی، هزارپا و کژمهرگان و 

زالوها و مواردی بیشتر از این وجود دارد. در این 
غار، اکوسیستم هم به طور کامل مبتنی بر استخراج 
بیشتر  است.  بوده  نور  کمک  بدون  هوا  از  کربن 
این باکتری ها، با استفاده از دی اکسیدکربن، کربن 

خود را از متان گرفته اند. 
این باکتری ها که در آب و دیوار این غار به طور 
این  تمامی مواد مغذی  دارند، در  فراوانی وجود 
حیوانات  که  طوری  به  شده اند،  وارد  اکوسیستم 
کوچک تر این غار در طول این مدت با خوردن 
گل و لجن آنها را وارد بدن خود کرده و حیوانات 
بزرگ تر هم با خوردن حیوانات کوچک تر، آنها را 

به بدن خود انتقال داده اند. 
دانشمندان در مطالعاتشان به حیوانات درون این 
غار عالقه فراوان نشان داده اند اما این باکتری ها 
هستند که نشان می دهند چگونه می توانند در چنین 
غار تاریک و مخوفی در حرارت باال و سمی هوا 
و نور کم، زندگی را برای موجودات غار فراهم 
کنند. نکته ای که در این زمینه جالب است این است 
این غار، بسیار شبیه شرایط زمین در  که شرایط 
میلیاردها سال پیش است. کنار این موارد، برخی ها 
هم در حال بررسی این ایده هستند که شاید همین 
باکتری ها، بتوانند برای مبارزه با گرم تر شدن کره 
زمین، که دی اکسیدکربن و متان بزرگ ترین مجرمان 

آن هستند، به بشریت کمک کنند.

با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت 
تصفیه فاضالب به صورت یکی از اولویت های کشور 
ما درآمده است، به خصوص با وجود نیاز به هر قطره آب، 
تصفیه فاضالب از راه های مهم بازیافت آب محسوب 
می شود. در خانه های ایران، آبی که وارد سیفون سرویس 
بهداشتی ها می شود، یا با آن خود را می شوییم، باغچه ها 
را با آن آب می دهیم یا حتی آن را می نوشیم، از یک 
جنس هستند؛ آبی باکیفیت که با هزینه ای باال تصفیه 
می شود و دراختیار مصرف کننده ایرانی قرار می گیرد، 
درصورتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، غالبا این آب ها از 
یکدیگر تفکیک شده اند. به این ترتیب، ما با نگاهی نادرست به منابع آبی 
محدود کشورمان و نیز با مدیریت نادرست، یکسره آب تصفیه شده را 
بی حساب وکتاب مصرف می کنیم و عالوه بر منابع آبی، هزینه هنگفتی را 
هم متقبل می شویم. عالوه بر اصالح مدیریت و بهبود فناوری های آبی، یکی 
از راه های قطعی صرفه جویی افزایش بهای این مایع حیاتی و اقالم دیگر 
مصرفی مانند برق و سوخت است، سیاستی که تقریبا همه کشورها جز تعداد 
معدودی مانند ایران در حال اجرای آن هستند.   آنچه که در این یادداشت به 
آن می پردازم، نه درباره آب تصفیه شده، بلکه درباره تصفیه فاضالب است. 
امروزه در اغلب نقاط ایران شاهد کارکرد سیستم های مدرن تصفیه فاضالب 
هستیم اما بد نیست به داشته های قبلی خود در این زمینه هم نگاهی بیندازیم 

تا شاید بتوانیم از دانش پیشینیان هم بهره ببریم.
در شهرهایی با بارندگی مناسب که هوا خنک تر و میزان تبخیر کمتر است، 
مانند شهرهای شمالی سیستم های نوین تصفیه را می توان راهکار مناسبی 
برای تصفیه فاضالب دانست، مشروط بر اینکه این نوع سیستم ها بتوانند 
سرب و سایر مواد صنعتی را از آب جدا کنند تا از ورود این عناصر به آب ها 

و محصوالت کشاورزی و درنهایت بدن ما جلوگیری شود اما استفاده از 
سیستم های مدرن فاضالب در مناطق خشک و گرم با درجه تبخیر بیشتر 
مانند شهرهای کویری، باعث تبخیر زیاد و درنتیجه هدررفت آب می شود. 
از گذشته ای دور مهندسان ایرانی چاره کار را در چاه های جاذب یافته بودند. 
چاه های جاذب که برای تصفیه فاضالب های شهری از آن استفاده می شود، 
درواقع چاه های عمیقی هستند که با استفاده از روش های فیزیکی؛ یعنی 
عبور آب از الیه های خاک، تا حد زیادی باعث تصفیه آب می شوند. این 
چاه گزینه ای مناسب برای تصفیه آب در مناطق روستایی است که سیستم 
جامع تصفیه فاضالب در آنها وجود ندارد و عالوه بر جلوگیری از روان 
شدن فاضالب های روستایی در سطح، از تبخیر آب هم جلوگیری می کند و 
درضمن از نظر اقتصادی هم به صرفه است. در هر ساختمانی حداقل دو حلقه 
چاه فاضالب حفر می شود؛ یکی برای فاضالب سرویس های بهداشتی و 
یکی برای فاضالب آشپزخانه. این دو فاضالب نباید به یک چاه ریخته شوند. 
در صورتی که آب آشامیدنی ساختمان از آب چاه تامین می شود، باید بین 
چاه فاضالب و چاه آب حداقل 30 متر فاصله باشد تا آلودگی های فاضالب 

به آب آشامیدنی منتقل نشود.
 برای درک بهتر از چگونگی تصفیه فاضالب با استفاده از چاه جاذب، بهتر 
است نگاهی به طراحی آن بیندازیم. چاه جاذب شامل 3 قسمت اصلی است؛ 
میله چاه: استوانه ای عمود بر زمین به قطر 80 تا 100 سانتی متر. طول میله 
چاه به جنس زمین محل بستگی دارد. میله چاه حداقل 12 متر طول دارد و 
معموال تا جایی ادامه پیدا می کند که چاه کن به رگه ماسه ای و سنگی برسد. 
این نوع بستر خاک قابلیت جذب آب را دارد. جهت عمودی میله چاه در 
تمام مسیر باید رعایت شود و در صورت رسیدن به تخته سنگ باید محل 

حفر چاه تغییر کند یا اینکه با دینامیت سنگ از مسیر برداشته شود.
انبار چاه: در انتهای میله چاه، تونل هایی به طرفین حفر می شود تا تماس 

فاضالب با بستر زمین افزایش یابد و آب بیشتری جذب شود. عمق انبار 
چاه به کاربری ساختمان و جمعیت آن بستگی دارد. مسیر حفر انبار چاه باید 
به گونه ای باشد که بیشترین تماس فاضالب را با بستر شنی زیرین فراهم 
کند. در زمین های شیب دار، مسیر انبار عمود بر جهت شیب است، مثال اگر 

شیب زمین شمال به جنوب باشد، بهتر است انبار شرق به غرب حفر شود.
طوقه چاه: مطابق شکل، در میله چاه، 1 تا 2 متر پایین تر از سطح زمین، لبه ای 
ایجاد کرده و با اتکا به آنجا آجرچینی را به شکل مخروط شروع می کنند. 
طوقه چاه در تماس دائم با آب قرار دارد و مالت مورد استفاده در آن »ماسه 
و آهک« است که در برابر آب مقاوم است. طوقه چینی باید با دقت فراوانی 
انجام شود زیرا تاکنون موارد زیادی از ریزش آن به فوریت های آتشنشانی 

گزارش شده است.

چاه جاذب فاضالب، گزینه ای مناسب و کم خرج  برای تصفیه فاضالب شهری

 مسعود 
مستقیم

رئیس یگان 
حفاظت محیط 
زیست خراسان 

جنوبی



وقتی ستون بدن 
بیمار می شود!
)20(

زندگی نزیسته ات را 
خودت زندگی کن
)23(
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»قاتل خاموش« 
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روان ت  سـالـم

ســـا لمنـــد ا ن

ــولوژی ــزی ــی ف

ـاه ــ ــ گـ ـا ـن درـم

ـاه خـون  ـانگ درم

ـروری ـد ـپ فرزـن

ت ر سـالـم وسـت ـپ
سال پانزدهم  شماره 710  شنبه 21 اردیبهشت 1398

کلینیک    وخانواده

)?(...????

این روزها فصل بیماران 
دچار سرگیجه است!

که  را  سرم  می چرخد،  سرم  دور  چیز  همه 
می چرخانم یا در بعضی حالت ها خیلی بدتر است، 
در حدی که می خواهم زمین بخورم، تهوع هم 
دارم، استفراغ هم چندبار کردم، گاهی گوش هایم 
هم سوت می کشند، ولی وقتی می خوابم خوبم... 

فکر می کنم تومور مغزی دارم.
-خب اخیرا سرماخوردگی هم داشتید؟ 

نه اصال )گاهی هم می گن بله(
-خب برای سرگیجه ات چکار کردی؟ 

هیچی رفتم دکتر یه قرص داده فقط. 
دوستان عزیزم،  اغلب سرگیجه های شدید این چنینی 
در فصل پاییز و بهار به علت ویروس هایی که گوش 
داخلی شما را درگیر می کنند به وجود می آیند، خب 

حاال چه ربطی به گوش داخلی دارد؟ گوش؟ 
اطرافتان و  تعادل شما در فضای  واقع  بله، در 
احساسی که از چرخیدن و جهت عوض کردن، 
حتی زمانی که در آسانسور باال یا پایین می روید، 
آنچه که به شما می گوید در حال باال رفتن هستید 
یا پایین رفتن، همه و همه حاصل همکاری بین 
چشم و گوش و مخچه است. اگر چشم شما 
مشکل پیدا کند به آسانی خودتان هم تشخیص 
می دهید. سرگیجه های با عامل ضایعات مغزی و 
مخچه ای هم اغلب اصال به شدت سرگیجه هایی 
که عامل آنها التهاب گوش داخلی است، نیستند 
و معموال عالئم دیگری دارند، مثال کاهش شنوایی 
یا احساس سقوط به محض بستن چشم ها و عدم 
امکان حفظ تعادل در حالت ایستاده به محض 
بستن چشم ها و حرکاتی غیرارادی در چشم ها 

که از حوصله این بحث خارج است.
خب پس راه چاره درمان این سرگیجه های شدید 
چیست؟ یک راه حل همان قرصی است که به 
راحتی در دسترس است و راه حل دیگر انجام 
برخی مانورها توسط متخصصان گوش است که 
به بهبود عالئم کمک می کند و توصیه هایی مانند 
نوشیدن زیاد مایعات و دوری از نمک و... اما باید 
خاطرنشان کرد همه این روش ها صرفا باعث تسکین 
سرگیجه می شوند و این نوع سرگیجه بدون هیچ 
درمانی هم معموال بعد از 4-2هفته با فروکش کردن 

التهاب گوش خودش خودبه خود رفع می شود.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب
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یادداشت مهمان
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تنهايي براي هر كس معنا و 
مفهومي دارد كه با توجه به 
آن مي تواند با آن سازگار 
باشد يا گريزان. بعضي افراد 
از تنهايي مي ترسند چون در برابر آن احساس 
درماندگي مي كنند اما بعضي ديگر ترجيح 

مي دهند اغلب تنها باشند. 
البته همه ما نيازمند برقراري ارتباط با دنياي 
بيرون هستيم اما همان طور كه مي توانيم در 
لذت  ديگران  با  ارتباط  برقراري  از  جمع 
ببريم بايد بتوانيم از تنهايي خود هم لذت 
ببريم.  گاهي از تنها ماندن مي ترسيم، در 
صورتي كه شرط الزم براي داشتن عشق 
بدون  برخورد درست و  سالم پذيرفتن و 
»ترس از تنهايي« است و هيچ رابطه اي قادر 

به از ميان بردن تنهايي نيست. 
در اين خصوص با دكتر سيدعلی قاسمی، 
روان شناس تربيتی و مربی رسمی بين المللی 
گَِلِسر  ويليام  موسسه  هيات علمی  و عضو 

گفت وگو كرده ايم.

چگونه مي توان استرس ناشي از تنهايي را 
مديريت كرد؟

ترس از تنهایي واقعیتي است كه براي همه افراد 
وجود دارد. روان شناسان وجودگرا معتقدند 
تنهایي یكي از چند مقوله اساسي است كه 
زندگي انسان را به خودش مشغول مي كند و 
انسان در زندگي با آن مانوس و درگیر مي شود 
اما باید تكلیفش را با احساس تنهایي كه در 

این دنیا دارد روشن كند. 
در واقع احساس تنهایي اضطرابي در وجود 
انسان ها ایجاد مي كند كه یكي از ویژگي هاي 
وجودي او محسوب مي شود ولی تفاوت افراد 
در این است كه چگونه استرس ناشي از تنهایي 
را مدیریت كنند و این اضطراب را به واالیش 

و پاالیش برسانند و با آن كنار بیایند. 

: احساس تنهايي از كجا مي آيد؟
احساس تنهایي احساس مهمي است كه در همه 
انسان ها در مقاطع مختلف زندگي كم وبیش 
دیده مي شود و احساس غیرقابل انكاري است 

اما این احساس واقعا از كجا مي آید؟ 
توجه داشته باشیم یكي از نیازهاي ژنتیكي 
همه انسان ها نیاز به عشق و تعلق داشتن است؛ 
نیاز به اینكه هر انساني مي خواهد پیوندي با 
دیگران یا موجودي برتر از خود داشته باشد. 
این میلي كه درون همه انسان ها وجود دارد 

آنها را به سمت همدیگر مي كشاند.
دارند  عقیده  خصوص  این  در  هم  فالسفه 
انسان موجودي اجتماعي است. از این رو، 
نیاز ژنتیكي ما به عشق و تعلق و پیوند مي آید. 
همه انسان ها به صورت ژنتیكي مایلند به سمت 
دیگران بروند و با آنها بجوشند و تعلق برقرار 
كنند و به این ترتیب احساس كنند عضو یک 

جمع و مجموعه هستند. این نیاز ژنتیكي در 
وجود همه انسان ها وجود دارد بنابراین تهدید 
این نیاز براي همه انسان ها آزاردهنده است. 
وقتي هم این نیاز تهدید مي شود، ما احساس 

تنهایي مي كنیم. 
هنگامي كه احساس كنیم كسي ما را دوست 
نیز كسي را نداریم كه دوستش  ندارد و ما 
داشته باشیم یا عضو جمع و گروهي نیستیم 
و پذیرفته نشدیم، یكه و تنها هستیم و پشت 
سراغمان  تنهایي  احساس  نداریم،  پناهي  و 
مي آید، ما را آزار مي دهد و ما را به سمتي 
مي برد تا براي رفع احساس تنهایي خود كاري 

انجام دهیم. 

: چگونه مي توان به نياز به دوست 
داشته شدن پاسخ داد؟

با وجود اینكه نیاز به عشق و دوست داشتن 
در همه ما وجود دارد، راه پاسخ دادن به آن 
اكتسابي  و در افراد مختلف متفاوت است. 
در واقع هر شخص در بدو تولد یاد مي گیرد 
كه چگونه با دیگران ارتباط برقرار كند، عشق 
را تجربه كند و احساس تعلق داشته باشد. 

كودكي كه در فرهنگ خاصی رشد مي كند، 

نمادهاي خاصي هم براي عشق و تعلق خود 
اینكه در  به  با توجه  دارد، مثال هر شخص 
چه خانواده اي به دنیا مي آید، نوع خاصي از 
براساس  و  مي كند  تجربه  را  ورزیدن  عشق 
آنها  به  دارد،  آدم ها  بعضي  با  كه  اشتراكاتي 
احساس تعلق خاطر و نزدیكي مي كند تا از 
تنهایي دربیاید بنابراین چگونگي ارضاي نیاز 
به عشق و تعلق اكتسابي و همچنین حاصل 
یادگیري هاي ماست. به عالوه متاثر از فرهنگ 
و جغرافیایي است كه در آن زندگي مي كنیم. 
هر كدام از ما در طول دوران رشد خود یاد 
مي گیریم از راه هاي خاصي نیاز به عشق و 

تعلق خود را برآورده كنیم. 

: چطور مي توانيم به خوبي نيازهاي 
به عشق و تعلق خود را برآورده كنيم؟

براي این كار باید یاد بگیریم چگونه با انسان ها 
ارتباط برقرار كنیم و به خوبي در تعامل باشیم. 
یكي از مهم ترین شرایط برقراري ارتباط سازنده 
این  تعلق  و  عشق  نیاز  درست  تامین  براي 
است كه بتوانیم به هویت منسجم و موفقي 

دست یابیم. 
هویت موفق یعني فرد بتواند به صورت مستقل 

نیازهاي خودش را برآورده كند اما به دیگران 
شرایط  در  مي تواند  فرد  هر  نباشد.  وابسته 
مختلف از خالقیت خود در این زمینه استفاده 
كند و نیازهاي خود را حتي در دنیاي پیچیده 
و متالطم نادیده نگیرد. به این ترتیب مي توانیم 
بگوییم چنین شخصي هویت موفقي دارد؛ یعني 
مي تواند از پس نیازهاي خود بربیاید اما اگر 
دو نفر كه وارد یک رابطه مي شوند هویت 
موفقي داشته باشند، در چنین رابطه اي خبري 
نگراني ها،  نیست.  مرضي«  از»وابستگي هاي 
اضطراب ها و استرس هایي هم كه در روابط 
به  روابط  گونه  این  در  دارد  وجود  ناسالم 

چشم نمي خورند. 
در روابط سالم دو طرف نگران رها شدن، 
رفتن طرف مقابل و تنها ماندن خود نیستند 
و  ندارند  دروني  فشار  و  نگراني  بنابراین   
رفتارهاي نامعقول هم از خود نشان نمي دهند. 

: موفق نبودن هويت افراد چه تاثيري 
بر روابط آنها مي گذارد؟

نداشته  موفقي  هویت  رابطه  طرف  دو  اگر 
این خصوص  در  نفر  یک  یا حداقل  باشند 
»هویت شكست« داشته باشد یا دو طرف قبل 

ندانند چگونه در زندگي  به رابطه  از ورود 
خود مي توانند نیازهایشان را به طور موثر و 
مسووالنه برآورده كنند، زماني هم كه وارد 
رابطه مي شوند از رابطه انتظاري بیش از آنچه 
كه هست، دارند و مي خواهند نیازهایشان را 

در رابطه برآورده كنند. 
در واقع رابطه شبیه یک نیسان یا وانت است 
كه قرار است براي ما باري را جابجا كند. به 
این ترتیب در نظر گرفتن ظرفیت قابل حمل 

آن بسیار مهم است. 
توجه داشته باشیم ظرفیت این نیسان محدود 
است ولي اگر قرار باشد ما توقع داشته باشیم 
به  كند  نیسان حمل  آن  را  ما  بارهاي  تمام 
زودي توقف می كند، از حركت بازمي ایستد 
و خراب مي شود بنابراین كساني كه با هویت 
شكست وارد رابطه مي شوند نخست از رابطه 
همیشه  همچنین  و  دارند  زیادي  انتظارات 
ترس از تنهایي دارند و نگران هستند نكند 
برآورده  را  نیازهایشان  نتواند  مقابل  طرف 
كند، درنتیجه رفتارهاي نابالغانه و ناكارآمدي 
از خود بروز مي دهند و دچار وابستگي هاي 
افراطي مي شوند و حتي مجبور مي شوند باج 

بدهند تا در رابطه بمانند. 

: براي داشتن حس خوب در تنهايي 
و رابطه چه مواردي بايد لحاظ شود؟

درست است كه همه ما نیازمند برقراري رابطه 
با دیگران هستیم، باید بتوانیم از تنهایي خود 
هم لذت ببریم اما اگر نتوانیم رابطه خوبي با 
دیگران برقرار كنیم احساس تنهایي ما را آزار 
خواهد داد چون كنار دیگران هم خودمان را 

تنها حس مي كنیم. 
بودن در روابط ناموفق افراد را نامید مي كند و 
آنها را به طرف روابط مخرب سوق مي دهد. 
این رفتارها هم مي تواند طیف وسیعي از اعتیاد 
یا بزهكاري یا وارد شدن در روابط نامشروع 
داشته باشد. در واقع فرد براي گریز از این 
حس آزاردهنده وارد مسیرهاي میانبر مي شود. 
براي داشتن حس خوب در یک رابطه نباید 
به زور و از ترس تنها ماندن در آن ماند. وقتي 
تحت فشار عاطفي باشیم و احساس تنهایي 
مناسبي  جایگزین  مي تواند  كسي  هر  كنیم، 
كه  آنچه  از  بهتر  بسیار  و  برسد  نظرمان  به 
هست، جلوه كند بنابراین باید به جاي ماندن 
در روابط غلط هم تنهایي خود را پذیرفت 
و هم تن به بودن در هر رابطه اي نداد. توجه 
به هماهنگي ها و تناسب بین افراد بسیار مهم 

است و حتما باید لحاظ شود. 
آسیب دیدن از هر رابطه اي باعث مي شود احساس 
تنهایي در فرد بیشتر شود ولي به رسمیت شناختن 
احساس تنهایي هم مي تواند بسیار موثر باشد؛ 
یعني وقتي احساس تنهایي را به عنوان یک 
واقعیت بپذیریم ولي احساس ارزشمندي هم 
در وجودمان داشته باشیم، هیچ گاه براي فرار 
از این حس وارد هر رابطه مخربي نخواهیم 
شد؛ روابطي كه نه تنها عرت نفس ما را از بین 
ببرد، بلكه آسیب هاي زیادي هم به ما بزند، به 
گونه اي كه نتوانیم تنهایي را بپذیریم و براي 
بزنیم  انتخاب هاي غلط  به  از آن دست  فرار 
بنابراین عالوه بر شناخت و آگاهي از راه هاي 
برقراري ارتباط درست و موثر با دیگران باید 
خودمان عالیق، نیازها و توانایي هایمان را هر 
چه بیشتر بشناسیم تا هم بتوانیم از تنها بودن 

لذت ببریم و هم از بودن كنار دیگران.

 گفت وگو با دکتر سیدعلی قاسمی روان شناس تربیتی درباره احساس تنهایی

ترس از تنهايي 
 يكتا فراهاني 

آسيب ديدن از هر 
رابطه اي باعث مي شود 

احساس تنهايي در 
فرد بيشتر شود ولي 
به رسميت شناختن 

احساس تنهايي هم مي تواند بسيار 
موثر باشد؛ وقتي احساس تنهايي 
را به عنوان يك واقعيت بپذيريم 

ولي احساس ارزشمندي هم در 
وجودمان داشته باشيم، هيچ گاه 

براي فرار از اين حس وارد هر 
رابطه مخربي نخواهيم شد

يکی از مهم ترين سواالتی كه هر كس بايد از خودش 
بپرسد اين است كه چطور می توانم الگوها و عادت های 
ناسالمی كه از گذشته با خودم همراه دارم و باعث 
آسيب ديدن ارتباط من در بزرگسالی ام می شود را 

شناسايی و آنها را برطرف كنم؟

حقیقت این است كه شما با مطرح كردن این سوال از 
خودتان قدم در راه بهسازی خود و شرایط روانی تان 
برداشته اید. پذیرش اینكه من در كودكی مشكالت زیادی 
در احساسات و عواطف و مسائل حل وفصل نشده ای 
را تجربه كرده ام و در حال حاضر تمایل زیادی به حل 
و فصل كردن آنها دارم، مفید است. متاسفانه در اغلب 
موارد می بینیم خیلی از افراد از به یادآوری رویدادهای 
دردناک گذشته شان كه باعث ناتوانی احساسی و عاطفی 
در زندگی فعلی شان شده روگردان هستند و حتی هرگز 
حاضر نیستند درباره این موارد كالمی به زبان بیاورند. 
همین عامل باعث می شود تمام آنچه كه در گذشته 
اتفاق افتاده را به صورت بار سنگین نامرئی روی دوش 
احساسات و عواطف خود بكشند. این افراد هرگز در 
زندگی خود فرصت چشیدن طعم احساس واقعی و 

آزادی روانی را نخواهند داشت. این موضوع به این 
معناست كه آنها هرگز نمی توانند خودشان باشند و 
از خودشان بودن لذت ببرند و به آنچه كه خودشان 
می خواهند، برسند. چنین افرادی به دلیل بار سنگینی 
كه از گذشته به دوش می كشند نمی توانند به راحتی به 
دیگران عشق بورزند و اعتماد كنند و به همان اندازه كه 
دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار كنند. شاید بهتر 
است بگوییم این افراد توانایی لذت بردن از لحظات 
حال خود را ندارند و نمی توانند تمام و كمال در زمان 
حال به سر ببرند. اگر بنا بر این باشد كه افراد از لحظات 
حال و زندگی خود لذت ببرند باید از دام گذشته و 

رویدادهای منفی آن خالص شوند.
برای اینكه بتوانید دردهای گذشته را فراموش كنید به 
برنامه ریزی احساسی نیاز دارید.  برنامه ریزی احساسی 
شامل مجموعه ای از تصمیمات و باورهایی است كه 
شما به طور كل در دوران كودكی آن را تجربه كرده و 
با این باور ها نسبت به دیگران شناخت پیدا كرده اید. 
همه ما انسان ها وقتی به دنیا می آییم لوحی سفید و 
خالی هستیم. ابتدا هیچ حس منفی و بدی در ما وجود 
ندارد اما با گذشت زمان هر رویدادی كه پشت سر 
می گذاریم، احساسی تازه درباره خود و دیگران به ما 
می آموزد. ممكن است در دوران كودكی  آموزش های 
مفیدی به ما داده و رفتاری شایسته و مهربانانه با ما 
داشته باشند اما این امكان هم وجود دارد كه در دوران 

كودكی مان از آموزش های مفید بی بهره بوده  و رفتاری 
توأم با خشونت دریافت كرده  باشیم. ممكن است در 
كودكی به ما عشق داده باشند یا اینكه ما را نادیده گرفته 

باشند. ممكن است تشویق شده باشیم یا  برعكس.
گرفته  جا  شما  ذهن  در  كودكی  در  كه  آنچه  هر 
اطالعات  به صورت  باور  است؛ چه تصمیم، چه 
و داده های برنامه ریزی شده عاملی خواهد بود در 
و  خودتان  رفتارهای  به  نسبت  شما  تصمیم گیری 
دیگران در زندگی. ذهن شما از برنامه ریزی احساسی 
شما در جهت حل مسائل و مشكالت بهره خواهد 
برد. این برنامه ریزی است كه تعیین می كند شما در 
طول عمرتان چگونه فكر كنید و چه رفتاری نسبت 

به دیگران داشته باشید. 
 بسیاری از ما بدون آنكه متوجه شویم انگیزه های 
پنهانی مان در نوع رفتارمان نسبت به افرادی كه روبرویمان 
هستند، چیست، به روابطمان ادامه می دهیم و گاهی 
باعث آسیب دیدن شدید در رابطه خواهیم شد. برای 
مثال با تمام وجود دوست داریم به همسرمان عشق 
بورزیم اما عاملی در ناخودآگاه از صمیمی شدن و 
نزدیكی ما به همسرمان جلوگیری می كند. حصار دور 
قلب خود می كشیم بدون اینكه از این حصار احساس 
رضایت كنیم و هر روزنه ای را كه برای ورود به قلبمان 
باشد را می بندیم. چگونه می توانیم برنامه ریزی احساسی 
خود را بهبود ببخشیم؟ شاید خبر خوشحال كننده این 
باشد كه بگویم شما توانایی این را دارید كه صحنه 
احساسی و عاطفی خود را از نو برنامه ریزی كنید اما 
اولین قدم در این راه این است كه بپذیرید نیاز به ترمیم 
و بازسازی عواطف و احساسات خود دارید. بپذیرید 
آنچه را كه در گذشته اتفاق افتاده سایه سنگین روی 

زندگی حال شما دارد.

راه حل چیست؟
اول اینكه احساسات و عواطف حل وفصل نشده درون 
خود را شناسایی كنید و آنها را روی كاغذ بنویسید. 
كودكی خود را یک بار مرور كنید. ببینید در خانواده ای 
بزرگ شده اید و اطرافیان كنار شما بوده اند كه شما را 
الیق عشق و محبت می دانستند یا به طور ناخودآگاه 
شما را نادیده می گرفتند. شاید آنچه در گذشته شما 
باعث بروز احساسات منفی شده، ترس از صمیمیت، 
تعهد،  وفاداری و اعتماد كردن باشد اما بهتر است از 
تک تک شما عزیزان بخواهم سازوكار بهتری را برای 

بهبود وضعیت روانی، عاطفی و احساسی خود ایجاد 
كنید. بهترین پیشنهاد برای شما این است كه اگر شناسایی 
كردید چه احساسات و عواطف حل نشده ای درون 
خود دارید از متخصصی كه در زمینه طرحواره درمانی 
فعالیت دارد، كمک بگیرید تا چراغی در مسیر زندگی 

ما به صورت عملی و رفتاری روشن كند.
باور كنید تغییر حال روانی شما كار سختی نیست، 
فقط نیاز به تالش دارد و قطعا نتیجه ای بسیار گرانبها 
خواهد داشت. مطمئن باشید به عشقی كه همیشه 

شایسته آن بوده اید، دست خواهید یافت.

 آیا راهی برای از بین بردن درد ها و آسیب های گذشته وجود دارد؟ 

چگونه گذشته ام را رها کنم؟
 پريسا نصری

روان شناس، محقق و نویسنده
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لرزش دست در سالمندان

وقتی دکمه هایتان را هم نمی توانید ببندید
 ترجمه: 

علی نیکویی

است  ممکن  دست ها  لرزش 
وخیم  مشکلی  و  باشد  گذرا 
محسوب نشود اما به خصوص 
در صورت تداوم آن نباید از 
مراجعه به پزشک برای پیدا کردن علت آن 
اجتناب کرد. آیا تابه حال در ثابت نگه داشتن 
لرزش  آیا  شده اید؟  مشکل  دچار  فنجان 
دست هایتان در حدی بوده  که با انجام کارهای 

روزانه تان تداخل کند؟
این حرکت غیرارادی دست ها در میانسالی و 
سالمندی شایع است. در بسیاری موارد این 
لرزش ها خطری وخیم و تهدیدکننده حیات 
نیستند اما افراد دچار لرزش شدید دست ها 
ممکن است حتی در انجام کارهای ساده ای 
مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن یا رانندگی 

دچار اشکال شوند.

انواع لرزش دست
لرزش دست ممکن است هنگام استراحت و 
نداشتن فعالیت رخ دهد، مانند لرزش دست در 
بیماری پارکینسون یا هنگام فعالیت بروز کند. 
اغلب لرزش های دست هنگام استراحت حالتی 
ایجاد می کند که گویی دارید پول می شمارید 
)انگشت نشانه و شست به سمت هم می روند 
و حرکات چرخشی انجام می دهند(. هنگامی 
که شروع به انجام کاری می کنید، این لرزش 

متوقف می شود.
فعالیت رخ  را که هنگام  لرزش های دست 
می دهند، براساس هنگام ظهورشان طبقه بندی 

می کنند:
 postural( وضعیتی«  »لرزش های   
tremor( هنگامی رخ می دهند که دست ها 
در حال کامال بازشده و کشیده باشند و نیروی 
جاذبه آنها را به سمت پایین بکشد. هنگامی 
که دست هایتان در حالت کامال کشیده باشند، 

نمی توانید دست هایتان را ثابت نگه دارید.
 )intention tremor( »لرزش قصدی« 
هنگامی که دست را برای رسیدن به هدفی دراز 
می کنید، مثال دسته کلید را برای باز کردن در 

به سمت قفل می برید، بروز می کند.
 task- specific( »لرزش مختص کار« 
tremor( هنگام انجام فعالیتی معین، مثال 

هنگام نوشتن بروز می کند.

علل لرزش دست
همه ما ممکن است دچار اندکی لرزش دست 
شویم که »لرزش فیزیولوژیکی« نام دارد. این 
نوع لرزش طبیعی است و معموال چندان شدید 
نیست. لرزش هایی که غیرطبیعی هستند، انواع 

مختلفی دارند:
 لرزش فیزیولوژیک تشدیدشده: مصرف 
کافئین در قهوه و نوشابه های گازدار، پرکاری 
تیروئید، استرس، خستگی یا محرومیت از خواب 
ممکن است لرزش فیزیولوژیک را تشدید کند.
داروها  برخی  داروها:  از  ناشی  لرزش   
می توانند باعث لرزش دست شوند، ازجمله 
داروی ضدافسردگی »بوپروپیون« )ولبوترین( 
آمیودارون  قلب  ریتم  ضداختالل  داروی  یا 
)کوردارون(. لرزش دست ناشی از این داروها 

معموال »وضعیتی« است.
 لرزش ناشی از پارکینسون: در بیماری 
پارکینسون که بیماری تحلیل برنده مغز است، یک 
لرزش دست در حال استراحت که حالتی مانند 
شمارش پول ایجاد می کند، بروز می یابد. البته 
این نوع لرزش در حالت استراحت اختصاصی 

پارکینسون نیست و ممکن است در بیماری های 
دیگر هم رخ دهد.

 لرزش اساسی )essential tremor(: این 
بیماری خوش خیم باعث تکان خوردن غیرارادی 
بخش های گوناگون بدن ازجمله دست ها، سر و 
حنجره می شود. افراد دچار این عارضه ممکن 
است دچار لرزش وضعیتی یا لرزشی قصدی 

)هنگام انجام یک کار( شوند.
 لرزش مخچه ای: این لرزش قصدی یا هنگام 
انجام کار ناشی از آسیب واردآمده بر مخچه در 
عقب مغز است که اغلب بر اثر سکته مغزی 

یا اسکلروز متعدد یا ام اس ایجاد شده است.
مخچه به هماهنگ کردن حرکاتی مانند دراز 
کردن دست برای گرفتن دستگیره در کمک 
می کند. آسیب دیدن مخچه می تواند باعث شود 

فرد نتواند چنین کاری را انجام دهد.
 لرزش پس از سکته مغزی: افراد پس از 
سکته مغزی ممکن است دچار انواعی از لرزش 
دست شوند. اگر سکته مغزی به مخچه آسیب 
رسانده باشد، لرزش قصدی ایجاد می شود. اگر 
آسیب به عقده های پایه ای مغز وارد شده باشد، 

ممکن است لرزش استراحت ایجاد شود.
 لرزش ترک: افرادی که نشانگان ترک الکل 
را تجربه می کنند، ممکن است دچار لرزش 

دست وضعیتی شوند.

تشخیص
تشخیص لرزش به معاینه جسمی و بررسی 
دقیق سابقه پزشکی شما بستگی دارد. پزشک 
می خواهد دریابد لرزش شما چه مشخصاتی 
دارد و آیا عالئم دیگری هم همراه آن است یا 

نه؟ آیا اختالل تعادل، سفتی اندام ها و کندی 
حرکات که نشانه های بیماری پارکینسون هستند، 
در شما وجود دارد؟ آیا سکته مغزی رخ داده 
است؟ آیا ضایعه مغزی وجود دارد؟ آیا شخص 
داروهای خاصی مصرف می کند؟ آیا فرد مقدار 
زیادی کافئین مصرف می کند یا نوعی بیماری 

زمینه ای وجود دارد؟
ممکن است الزم باشد آزمایش هایی برای بررسی 
بیماری تیروئید یا تصویربرداری از مغز برای 
بررسی نشانه های سکته مغزی قبلی انجام شود.

درمان
برخی لرزش ها را می توان برطرف کرد یا به مقدار 
زیادی کاهش داد. در موارد لرزش فیزیولوژیک 
تشدیدشده ممکن است فقط الزم باشد مقدار 
کافئین مصرفی تان را کاهش دهید یا استرستان 
از پرکاری  را کنترل کنید. لرزش های ناشی 
تیروئید یا ترک الکل را می توان با درمان این 

عوارض برطرف کرد.
کردن  با عوض  داروها  از  ناشی  لرزش های 
داروی مصرفی به وسیله پزشک ممکن است 
داروهایی  با  اساسی«  »لرزش  شوند.  رفع 
مانند داروهای مسدودکننده گیرنده بتا مانند 
ضدتشنج  داروی  یا  )ایندرال(  پروپرانولول 
پیریمیدون قابل درمان است. لرزش ناشی از 
بیماری پارکینسون با داروهای ضدپارکینسون 
یا روشی به نام تحریک عمقی مغز درمان می شود. 
در روش تحریک عمقی مغز الکترودی درون مغز 
کار گذاشته می شود تا نواحی ای از مغز که حرکاتی 
مانند لرزش را تنظیم می کنند، تحریک شوند.

لرزش ناشی از ام اس، سکته مغزی و تومورهای 
مغزی معموال رفع نمی شود.

راه های دیگر درمانی
ازآنجایی که لرزش می تواند غذا خوردن و انجام 
سایر کارهای روزانه را مختل کند، ممکن است 
الزم باشد از قاشق و چنگال های سنگین برای 
غذا خوردن استفاده کرد و از کاردرمانگر کمک 
خواست تا به تقویت مهارت های حرکتی ظریف 
مانند بستن دکمه های لباس کمک کند. لرزش 
دست ناراحتی بزرگی در زندگی شماست اما 

می توانید روش هایی بیاموزید و با آن کنار بیایید.
Harvard Health Letter:منبع

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

»لرزش اساسی« بیماری مغزی است که مبتالیان به آن هنگام 
انجام فعالیتی که در آن از دست ها استفاده می کنند، مانند 
نوشتن، تایپ کردن یا ریختن نوشابه دچار لرزش دست 
می شوند )برعکس لرزش در بیماری پارکینسون که هنگام 

استراحت رخ می دهد.(
این نوع لرزش معموال در دست غالب شروع می شود. افراد 
دچار این عارضه ممکن است نگران شوند که شروع بیماری 
پارکینسون را تجربه کنند اما این دو کامال با هم متفاوت 
هستند. لرزش دست در بیماری پارکینسون هنگام استراحت 
که از دست هایتان استفاده نمی کنید، بروز می کند و هنگامی 
که دستتان را دراز می کنید تا شیئی مثال یک استکان چای 

را بگیرید، لرزش متوقف می شود.
از هر 4 نفر در سنین باال 1نفر ممکن است دچار لرزش 
اساسی شود. افراد دچار این عارضه ممکن است سابقه 
خانوادگی هم داشته باشند. اگر یکی از والدین یا خواهر و 
برادرهایتان به این عارضه مبتال شده باشند، احتمال دچار 

شدن شما به آن بیشتر است.
همچنین باید بدانید لرزش اساسی بسیار شایع تر از بیماری 

پارکینسون و لرزش ناشی از آن است.
عالمت اصلی در این عارضه لرزش یک یا دو دست یا سر 

است. لرزش غیرقابل مهار است اما همیشه خیلی شدید نیست. 
این عارضه ممکن است باعث لرزش صدای فرد هم بشود.
استرس، کافئین و برخی داروها ممکن است این لرزش 

را بدتر کنند.
پزشکتان این عارضه را بر اساس الگوی لرزش و سابقه 
شما شناسایی خواهد کرد. وجود این خصوصیات به نفع 

تشخیص لرزش اساسی است:
 لرزش هنگامی که سعی می کنید دستتان را در موقعیتی 

معین قرار دهید، مثال دست گرفتن قلم بدتر می شود.
 وجود سابقه خانوادگی لرزش اساسی

پزشکتان همچنین داروهایتان را بررسی خواهد کرد تا معلوم 
شود آیا عارضه جانبی آنها در ایجاد لرزش نقشی دارد یا 
نه؟ همچنین ممکن است آزمایش هایی برای رد کردن سایر 
بیماری هایی که عالئم مشابهی دارند، تجویز شوند. اگر شما 
دچار هر یک از این بیماری ها تشخیص داده شوید، دیگر 

بیماری »لرزش اساسی« ندارید.
اگر دیابت داشته باشید، لرزش دستتان ممکن است نشانه ای 
از میزان پایین قند خون باشد. لرزش همچنین می تواند 
ناشی از باال رفتن برخی فلزات سنگین در بدنتان باشد. 
برای مثال تجمع بیش ازحد مس یا جیوه در بدن می تواند 

باعث ایجاد لرزش شود.
لرزش اساسی بیماری دائمی است و شدت آن با افزایش سن 
معموال بدتر می شود. همچنین می توان انتظار داشت لرزش 

از یک بخش بدن شما به بخش دیگر بدن گسترش پیدا کند.
علت ایجاد لرزش اساسی شناخته شده نیست بنابراین راهی 
برای پیشگیری از آن وجود ندارد. استرس، کافئین و برخی 
داروها این لرزش را بدتر می کنند بنابراین اجتناب از آنها 

ممکن است به کاهش لرزش کمک کند.
اگر کافئین عالئم شما را بدتر می کند، سعی کنید مصرف 
نوشیدنی های حاوی آن مانند قهوه، چای و نوشابه های 

گازدار را کاهش دهید.
ازجمله داروهایی که ممکن است لرزش را تشدید کنند، 

می توان به این موارد اشاره کرد:
 داروهای محرک مانند متیل فنیدیت )ریتالین(

 لیتیوم
 والپورات

 داروهای ضدافسردگی
 داروهای جایگزینی هورمون تیروئید در دوزهای باال

اگر هر یک از این داروها که لرزشتان را تشدید می کند، 
مصرف می کنید، با پزشکتان درباره آن مشورت کنید.

بسیاری از افراد دچار لرزش اساسی نیاز به درمان ندارند 
اما اگر لرزش باعث مشکالت شدید در زندگی و ناتوانی 
شود، داروهای موسوم به مسدودکننده گیرنده بتا )بتابلوکر( 
مانند پروپرانولول یا آتنولول موثرتر از سایر داروها هستند.
بتابلوکرها معموال لرزش را تا حدی کاهش می دهند تا فرد 
بتواند به فعالیت های طبیعی زندگی اش ادامه دهد. ممکن 

است با مصرف دارو در برخی افراد لرزش به کلی متوقف 
شود اما با قطع دارو لرزش دوباره بازخواهدگشت.

داروهای دیگری هم ممکن است به تنهایی در ترکیب با 
هم به مبتالیان به این عارضه کمک کنند، ازجمله داروهای 
ضدتشنج مانند پیریمیدون، داروهای ضداضطراب مانند 
آلپرازوالم یا لورازپام و داروی گاباپنتین که مصرف اصلی 

آن در درمان درد مزمن است.
در موارد نادری، پزشکان ممکن است تزریق سم بوتولینوم 
)بوتاکس( را برای درمان لرزش تجویز کنند و در موارد 
بسیار نادرتر ممکن است جراحی مغز و گذاشتن ایمپلنتی 
درون مغز برای تحریک برخی مناطق آن انجام شود. این 
درمان ها معموال برای موارد شدید لرزش است که به سایر 

درمان ها پاسخ نمی دهند.

ضمیمه: درباره لرزش اساسی

حرکت غیرارادی دست ها در میانسالی 
و سالمندی شایع است. در بسیاری 
موارد این لرزش ها خطری وخیم و 
تهدیدکننده حیات نیستند اما افراد 
دچار لرزش شدید دست ها ممکن 
است حتی در انجام کارهای ساده ای 
مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن یا 
رانندگی دچار اشکال شوند



فیزیولوژی 20
نگاهی جامع بر دردهای ستون فقرات و علل آن

وقتیستونبدنبیمارمیشود!

حرکات و وضعیت های نادرست بدن از شایع ترین علل 
درد در نقاط مختلف ستون فقرات هستند. خوشبختانه این  
گونه دردها اغلب با حرکات اصالحی و ورزش درمانی 
تسکین پیدا می کنند اما عوامل بسیار دیگری نیز وجود 
دارند که می توانند ستون بدن را دچار درد و آسیب 
اصالح  بر  عالوه  موارد  این   در  کنند.  مزمن  یا  حاد 
روش های  و  توصیه ها  به  بیمار  اشتباه،  وضعیت های 
درمانی پزشک متخصص هم نیاز پیدا می کند. اگر شما 
نیز از درد ستون فقرات رنج می برید، برای آشنایی بیشتر 

با علل درد خود  این مقاله را بخوانید.

هر روز صبح به محض بیرون آمدن از تختخواب وقتی بدن 
از حالت افقی به حالت عمودی تغییر وضعیت می دهد، فشار 
وزن روی مهره های ستون فقرات قرار می گیرد و باعث کمپرس 
شدن دیسک های بین مهره ای می شود. وزن وارد بر مهره ها، 
وضعیت های نادرست بدن و خم و راست شدن های مکرر 
به مرور زمان باعث بیرون زدن مایعات دیسک و درد و عالئم 
فشار بر اعصاب می شود. برای درک بهتر این موضوع تصور 
کنید در یک استخر پر از آب ایستاده اید و می خواهید به چپ 
و راست پرش داشته باشید. وجود آب در استخر، پرش و 
حرکت کردن را کندتر و محدودتر می کند، در صورتی که 
پریدن و حرکت کردن در یک استخر خالی بسیار آسان تر 
است. با کمپرس شدن دیسک های بین مهره ای و خارج شدن 
محتوای مایع آن نیز عدسی ژالتینی موجود در مرکز دیسک، 
متحرک تر از معمول می شود و به فیبرهای محافظ دور خود 
آسیب می رساند. درنتیجه دیسک از محل خود بیرون می زند 

و حتی ممکن است دچار پارگی شود. 

آرتروز
آرتروز ستون فقرات به مرور زمان بر اثر بی ثباتی، تخریب 
و آسیب های میکروسکوپی در بافت مفاصل ایجاد می شود. 
اگر مفاصل، عضالت و رباط های ستون فقرات ثبات کافی 
نداشته باشند، مغز برای جبران این بی ثباتی و جلوگیری از 
روند تخریبی مفصل فرمان می دهد تا کلسیم از خون برداشته 
شود و دور تا دور مهره های ستون فقرات رسوب کند. این 
موضوع باعث ایجاد زائده های استخوانی در اطراف مهره ها 
می شود و عالئمی مثل درد و محدودیت حرکتی ایجاد می کند.

تنگی کانال نخاع
تنگی کانال نخاع می تواند به صورت مادرزادی یا غیرمادرزادی 
ایجاد شود. در موارد مادرزادی، فضای کانال نخاع از زمان تولد 
کوچک تر و محدودتر از حد طبیعی است. موارد غیرمادرزادی 
نیز شامل تومورها و زائده های استخوانی در کانال نخاع و 
بیرون زدگی دیسک های بین مهره ای می شود. درواقع هر عاملی 
که باعث تنگ شدن کانال عبور نخاع و فشار آمدن بر نخاع 
شود، می تواند اعصاب را درگیر و عملکرد آنها را مختل کند. 

سرخوردگی مهره
سرخوردگی مهره عالوه بر ایجاد تنگی کانال نخاع، می تواند 
به دیسک آسیب برساند و باعث بی ثباتی در ستون فقرات 
شود. سرخوردگی مهره معموال در ورزشکاران رشته بدنسازی 
و پاور لیفترها دیده می شود. این افراد با باال بردن وزنه و 
اعمال وزن روی مهره ها ممکن است دچار شکستگی هایی 
در پدیکول های مهره )پایه های مهره( شوند. در این شرایط، 
بدنه مهره از پایه های آن جدا می شود و مهره به سمت جلو 
یا عقب سر می خورد. سرخوردگی مهره معموال رو به جلو 
است و شدت آن در 5 درجه تعریف می شود. با کمک 
تصویر رادیولوژی می توان شدت سرخوردگی را بررسی 

و بر اساس شدت آسیب، درمان مناسب را انتخاب کرد. 

شکستگی ها
شکستگی های مهره با شکستگی های دست و پا متفاوت 
است و قابلیت گچ گیری برای آنها خیلی وجود ندارد. این 
شکستگی ها از لب پر شدن و ترک برداشتن گرفته تا خرد 
شدن کامل مهره، می توانند درجات متفاوتی داشته باشند. 
شکستگی مهره در موارد خفیف معموال با استفاده از آتل 
و بی حرکت نگه داشتن ستون فقرات، ترمیم و بازسازی 
می شود اما اگر مهره خرد شده باشد، بیمار باید به جراح 

ارتوپد ارجاع داده شود.

بیماری های عفونی
عفونت استخوان یا استئومیلیت بر اثر عواملی مانند باکتری، 
قارچ و ویروس به صورت حاد ایجاد می شود و معموال 
از قسمت های دیگر بدن و از طریق خون به ستون فقرات 
انتشار پیدا می کند. تشخیص این عفونت اغلب دشوار است، 
به خصوص اگر تاریخچه کافی از بیمار فراهم نباشد. عفونت 
ستون فقرات در صورت عدم درمان می تواند بسیار آسیب زننده 
باشد. حتی می تواند استخوان را به طور کامل تخریب کند و 
باعث بی ثباتی در ستون فقرات شود. عفونت ستون فقرات 
می تواند اعصاب را هم درگیر کند و باعث بروز عالئمی 
مثل درد شدید، تب، کاهش وزن، گرفتگی عضالنی، گزگز 

و مورمور و عالئم شبیه سیاتیک شود. 

بیماری های التهابی
بیماری های التهابی مثل روماتیسم از دیگر عوامل درد در ستون 
فقرات هستند. روماتیسم مفصلی نوعی بیماری خودایمنی 
است که بر اثر حمله سیستم ایمنی بدن به بافت غضروفی 
مفاصل ایجاد می شود. در این بیماری، مفصل تخریب شده 
و درد و التهاب برای بیمار ایجاد می شود. التهاب و درد در 
مفاصل ستون فقرات می تواند بر اثر حرکت های مکرر نیز 
ایجاد شود. در این موارد، درد معموال با استراحت، کمپرس یخ 
و داروهای ضدالتهاب، تسکین پیدا می کند. با تقویت عضالت 
ناحیه مورد نظر نیز می توان از عود التهاب جلوگیری کرد. 

دردهای ارجاعی
دردهای ستون فقرات به خصوص ناحیه کمر در بعضی موارد 
می تواند به دیگر ارگان های بدن مرتبط باشد. برای مثال بزرگی 
خوش خیم پروستات، فتق، مشکالت رحم و تخمدان، سنگ 
کلیه، اختالالت کیسه صفرا و... همگی می توانند باعث ارجاع 
درد به ستون فقرات شوند. ریشه یابی این گونه دردها به دقت 
باال، شرح حال و معاینه کامل و اطالع از تاریخچه بیمار نیاز 
دارد. برای مثال اگر فرد همزمان با درد کمر دچار اختالل 
در دفع ادرار باشد باید از لحاظ سنگ کلیه نیز بررسی شود. 
درد مربوط به کیسه صفرا نیز می تواند در بعضی موارد به 
کتف و دست چپ انتشار پیدا کند و عالئمی شبیه سکته 

قلبی داشته باشد. 

اختالالت عضالنی
و  ضعف  عضالنی،  گره های  مثل  عضالنی  اختالالت 
گرفتگی های عضله معموال نشان دهنده عادت های اشتباه و 
حرکت کردن به شیوه نادرست است. گرفتگی های عضالنی 
در اختالالت دیسک های بین مهره ای بسیار رایج هستند. وقتی 
دیسک دچار بیرون زدگی می شود، عضله برای محافظت 
از آن و جلوگیری از تشدید بیرون زدگی، وارد اسپاسم و 

گرفتگی می شود. در این موارد نباید از داروهای شل کننده 
عضله استفاده کرد زیرا شرایط را وخیم تر می کنند. عدم تقارن 
و تعادل بین عضالت در گودی یا صافی بیش از حد کمر 
نیز می تواند باعث درد و ناراحتی در ستون فقرات شود. 
برای مثال در گودی بیش از حد کمر معموال عضله سوئز 
خاصره ای فعال تر از حد طبیعی است یا در صافی بیش از 
حد کمر، عضله پشت ران فعال تر از میزان الزم است. این 
مشکالت و درد ناشی از آنها اغلب با حرکات اصالحی 

برطرف می شوند. 

فیبرومیالژیا
فیبرومیالژیا نوعی بیماری روان تنی یا سایکوسوماتیک است که 
باعث ایجاد نقاط ماشه ای و درد در 11 ناحیه از بدن می شود، 
از جمله گردن، شانه ها، آرنج، مچ، کمر، زانو و.... این بیماری 
تشخیص فیزیکی ندارد و بیشتر بر اثر استرس و اضطراب، 
افسردگی و عوامل روانی ایجاد می شود. عالئم فیبرومیالژیا 
معموال با ورزش و روش های تمدد اعصاب بهبود می یابد. 

نشانگان خروجی قفسه سینه 
لت  اوت  توراسیک  یا  سینه  قفسه  خروجی  نشانگان 
نشانگان)Thoracic outlet syndrome( معموال بر اثر دنده 
گردنی به وجود می آید. در این بیماری، دنده گردنی باعث 
فشار بر شبکه اعصاب بازویی گردن می شود و عالئمی مثل 
گزگز، مورمور و بی حسی در باالتنه و دست ها ایجاد می کند. 
این عالئم ممکن است با حرکت دادن گردن تشدید شوند. 
نشانگان خروجی قفسه سینه را معموال می توان با روش های 
غیرتهاجمی مثل حرکت های کششی برای عضالت نردبانی 
گردن و باز کردن دامنه حرکتی آنها بهبود بخشید اما اگر درد 
و عالئم درگیری عصب با این روش ها تسکین پیدا نکند 
و ماندگار شود، فرد برای جراحی دنده گردنی به جراح 

ارجاع داده می شود.

تومورها
از جمله  دارند،  مختلفی  انواع  فقرات  تومورهای ستون 
تومورهای خوش خیم و بدخیم. این زائده ها با توجه به 
محلشان در ستون فقرات می توانند اعصاب را تحت فشار 
قرار دهند و باعث بروز درد و عالئم درگیری عصب مثل 
گزگز و بی حسی شوند. تومورهای بدخیم معموال تحت 
جراحی قرار می گیرند. تورموهای خوش خیم نیز برحسب 

محل شان ممکن است به جراحی نیاز پیدا کنند. 

اسکولیوزیس )انحراف جانبی ستون فقرات(
با مشاهده ستون فقرات از جلو یا پشت، مهره ها باید صاف 
و در راستای یک خط مستقیم روی هم قرار گرفته باشند. در 

اسکولیوزیس، ستون مهره ها از پشت منحنی به نظر   می رسد. 
انحنای جانبی در ستون فقرات   می تواند به شکل حرف اس 
التین )S(  یا سی التین )C( باشد. اسکولیوزیس به دو گروه 
»ساختاری« و »عملکردی« نیز تقسیم    می شود. اسکولیوزیس 
ساختاری از اختالل در استخوان بندی ستون فقرات نشأت 
  می گیرد اما اسکولیوزیس عملکردی به دلیل عدم تعادل در 
عضالت و گرفتگی های عضالنی ایجاد   می شود. عوامل ژنتیکی 
نیز ممکن است در این بیماری نقش داشته باشند. اختالف قد 
پاها، دیستروفی یا تحلیل عضالنی و بیماری های مادرزادی 
از علل ثانویه ابتال به این بیماری هستند. اسکولیوزیس در 
خانم ها شایع تر است و معموال از کودکی آغاز   می شود و با 
تکامل رشد، عالئم خود را نشان   می دهد. پس از اتمام سن 
رشد نیز از پیشرفت باز   می ایستد. این بیماری ممکن است 
در هر ناحیه ای از ستون فقرات ایجاد شود اما در قفسه سینه 
و کمر بیشتر دیده   می شود. اسکولیوزیس   می تواند باعث درد 
شانه، کتف، گردن، پشت و دردهای عضالنی شود. همچنین 
ممکن است با تنگی نفس، یبوست و افزایش دردهای عادت  
ماهانه در خانم ها همراه باشد. از لحاظ ظاهری نیز معموال باعث 
برجستگی دنده ها در یک سمت بدن   می شود. این بیماری 
در طوالنی مدت ممکن است فرد را دچار مشکالت قلبی و 
ریوی کند. این بیماری را   می توان با معاینه، انجام تست های 
ارتوپدی و بررسی رادیولوژی، تشخیص داد. برای تشخیص 
نوع اسکولیوزیس اعم از ساختاری یا عملکردی   می توان 
از تست »آدامز« استفاده کرد. در این تست بیمار باید مقابل 
پزشک بایستد و به او پشت کند. سپس پزشک، لگن بیمار 
را ثابت نگه می دارد و از او درخواست   می کند به جلو خم 
شود. با این حرکت   می توان فیله های کمر را مشاهده کرد. اگر 
فیله ها دچار گرفتگی و برجستگی شده باشند، اسکولیوزیس 
از نوع عملکردی است. در این نوع اسکولیوزیس معموال 

با خم شدن بیمار به جلو، انحنای ستون فقرات از بین 
  می رود اما در اسکولیوزیس ساختاری، با خم 

شدن به جلو همچنان خمیدگی در ستون 
فقرات مشاهده   می شود. بعد از تشخیص 

نوع اسکولیوزیس   می توان برای 
آن،  محل  و  درجه  تعیین 

درخواست  رادیولوژی 
کرد. اگر انحنای ستون 
فقرات بیش از 10 تا 12 
درصد باشد، تشخیص 

قطعی  اسکولیوزیس 
موقع  به  تشخیص    می شود. 

ویژه ای  اهمیت  از  اسکولیوزیس 
برخوردار است زیرا درمان زودهنگام آن 

  می تواند بسیار موثر واقع شود. موارد خفیف 

اسکولیوزیس را   می توان با تجویز بریس )ارتوز(، درمان های 
دستی کایروپراکتیک و فیزیوتراپی بهبود بخشید اما موارد 

شدید آن ممکن است به جراحی نیاز داشته باشند. 

کایفوزیس )قوز بیش از حد(
کایفوزیس به قوز بیش از حد ستون فقرات در ناحیه پشت 
قفسه سینه گفته   می شود. این بیماری ممکن است در مشکالت 
استخوانی یا عضالنی، اختالالت مادرزادی، سوءتغذیه و 
کمبود ویتامین D، ضربه و... ریشه داشته باشد اما در بیشتر 
موارد به دلیل ضعف عضالت و عادت های اشتباه مثل نشستن، 
ایستادن و راه رفتن در وضعیت های نادرست ایجاد و تشدید 
  می شود. از عوامل کایفوزیس در سنین باال نیز   می توان به 
فرسودگی غضروف ها، تحلیل دیسک های بین مهره ای، پوکی 
استخوان، شکستگی های استرسی )ترک های ریز استخوانی( 
بر اثر پوکی استخوان یا مصرف طوالنی مدت کورتون و مولتیپل 
میلوما )نوعی سرطان استخوان( اشاره کرد. کایفوزیس در 
هر سنی   می تواند بروز کند اما در خانم های میانسال شایع تر 
است. این بیماری در نوزادان تا نوجوانان معموال به دلیل 
اختالالت ساختاری ستون فقرات و بیماری های مادرزادی و 
ژنتیکی ایجاد   می شود. گوژپشتی در موارد خفیف بی عالمت 
است اما در موارد شدید   می تواند باعث درد، بدشکلی 
و عوارضی مثل درگیری اعصاب، اختالل عملکرد قلب 
و عروق، مشکالت تنفسی و اختالالت گوارشی شود. 
همچنین با اعمال فشار بر معده، اشتها را کم می کند و منجر 
به کاهش وزن بیمار   می شود. برای تشخیص کایفوزیس 
و شدت آن به معاینه، تست و رادیولوژی نیاز است. در 
معاینه، بیمار باید از کمر به جلو خم شود تا پزشک از بغل، 
ستون فقرات را مشاهده کند. گوژپشتی و قوز ناشی از 
کایفوزیس در این وضعیت بیشتر مشخص   می شود. عالوه 
براینها ممکن است به تست های عصبی یا نورولوژیک نیز 
نیاز باشد تا واکنش ها و قدرت عضالت بررسی شود. در 
رادیولوژی نیز اگر قوز بیش از 20 تا 45 درجه باشد، فرد 
مبتال به کایفوزیس شناخته   می شود. درمان کایفوزیس بر 
اساس سن بیمار، عامل بیماری و عالئم همراه با آن انجام 
  می شود. موارد خفیف این بیماری را   می توان با استفاده از 
از بریس های مخصوص، تمرینات تقویتی عضالت پشت 
و حرکات اصالحی بهبود بخشید اما اگر قوز شدید باشد، 

فرد ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند. 

لوردوزیس )گودی بیش از حد کمر(
افزایش گودی در ناحیه کمر تحت عنوان لوردوزیس شناخته 
  می شود. البته این گودی ممکن است در ناحیه گردن نیز 
ایجاد شود. لوردوزیس معموال به علت عدم تعادل عضالنی، 
کاهش تحرک پذیری لگن و عادت های اشتباه مثل نشستن، 
ایستادن، خوابیدن و راه رفتن در وضعیت های نادرست 
ایجاد   می شود. حرکات مکرر در ناحیه کمر نیز   می تواند در 
فرسودگی مهره های کمر، درد و گودی کمر نقش داشته 
باشد. اختالف قد پاها، چاقی، پوکی استخوان، گوژپشتی و 
التهاب دیسک های بین مهره ای از دیگر عوامل لوردوزیس 
هستند. این بیماری اغلب از سنین جوانی تظاهر پیدا   می کند 
اما در موارد خیلی کم ممکن است به صورت مادرزادی نیز 
ایجاد شود. از عالئم آن   می توان به کمردرد و عالئم مشابه 
با درگیری عصب سیاتیک مثل گزگز و بی حسی در پاها و 
انگشتان پا اشاره کرد. معموال   می توان گودی کمر را در این 
افراد مشاهده کرد.گودی کمر و شدت آن را   می توان با انجام 
معاینه، بررسی محور حرکتی بدن، تست های ارتوپدی و 
نورولوژیک )عصبی( و تصویربرداری رادیولوژی تشخیص 
داد. این اختالل معموال با ورزش ها و حرکات اصالحی و 
راهکارهای فیزیوتراپی بهبود   می یابد. مصرف داروهای 
ضدالتهاب نیز به کاهش دردهای بیمار کمک 
  می کند. برای پیشگیری از گودی کمر باید 
وزن را در محدوده طبیعی نگه داشت 
و از برنامه ورزشی درست پیروی 
کرد. افرادی که دچار گودی 
باید  حتما  هستند  کمر 
قبل از شروع ورزش، 
این اختالل را اصالح 
کنند. حرکاتی که بدن 
را به سمت عقب هدایت 
پایین تنه  حرکات  و    می کنند 
مناسب  افراد  این  برای  معموال 
به  نیازی  معموال  لوردوزیس  نیستند. 

جراحی ندارد.

شماره هفتصدوده   بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

 دکتر شاهد صدر
متخصص کایروپراکتیک

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

بخش با آناتومی ستون فقرات آشنا شوید دو  از  انسان  بدن  بافت خنثی کرده و از آن محافظت می کنند. یکی ضربه های عمودی وارد بر ستون فقرات را فیبری پوشانده شده است. دیسک ها درواقع پالپوزوس« قرار گرفته که توسط حلقه های دیسک یک عدسی ژالتینی به نام »نوکلئوس دیسک حاوی مایع وجود دارد. در مرکز هر بین هر یک از مهره های ستون فقرات یک خاجی، دنبالچه، دنده ها و جناغ سینه می شود. مهره قفسه سینه، 5 عدد مهره کمری، استخوان شامل جمجمه، 7 عدد مهره گردنی، 12 عدد از یکدیگر حرکت می کنند. اسکلت محوری شده است. این دو بخش به صورت مجزا اسکلت محوری و اسکلت اندام ها تشکیل استخوان بندی  فقرات،  ستون  بخش های  از  که استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند عضالت، بخشی دیگر از این دستگاه هستند را می پوشاند و از مفاصل محافظت می کند. رباطی است که دور تا دور ستون مهره ها دیگر 
و امکان تحرک به آنها می دهند. 

چه زمانی به 
پزشک مراجعه کنیم؟

اگر درد ستون فقرات حاد و شدید باشد یا از زمان 
شروع آن 3 روز  گذشته و همچنان درد وجود دارد، فرد 

باید به پزشک مراجعه کند. در این موارد باید از 
خوددرمانی امتناع کرد و هر چه سریع تر 

مشکل را با پزشک در میان 
گذاشت. 
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طی سال های 
اخیر، تشخیص 

به موقع و 
درمان های الزم 

با داروهای 
کم هزینه 

موجب شده 
آمار مبتالیان 
به فشارخون 

باال به طور 
قابل توجهی 

کاهش یابد که 
درنتیجه کاهش 

موارد فوت 
ناشی از اختالالت 
عروقی را نیز در 

پی دارد

 2005 می  سال  ماه   14 از 
با  »مقابله  که  بود  میالدی 
عنوان  به  باال«  فشارخون 
یکی از مناسبت های سالمت 
توسط انجمن جهانی فشارخون مطرح شد و 
روز 17 می  مصادف با 27 اردیبهشت به طور 
رسمی این نامگذاری برای هر سال تایید شد. 
هدف از این نامگذاری اطالع رسانی به عموم 
افراد جامعه در مورد اهمیت پرفشاری خون 
ارائه  سالمت،  بر  آن  عوارض  وخامت  و 
و  دقیق  تشخیص  پیشگیرانه،  راهکارهای 

درمان مناسب خواهد بود. 
از آنجا که ابتال به پرفشاری خون تا مدت های 
طوالنی ممکن است بدون عالمت بارز و کامال 
خاموش وجود داشته باشد، موجب آسیب های 
مختلف به  اندام های حیاتی مانند قلب، مغز 
آنفارکتوس،  زمینه ساز  و  می شود  کلیه ها  و 
سکته های قلبی و... خواهد شد. پرفشاری خون 
زمانی اتفاق می افتد که فشارخون به دیواره های 

عروق بسیار بیشتر از حد طبیعی باشد.  

»پرفشاری خون« چیست؟
»پرفشاری خون« یا »فشارخون باال« بیماری ای 
است که در پی ابتال، عروق خونی به طور مداوم 
تحت تاثیر فشار بیش از حد طبیعی خون خواهد 
بود و به تدریج زمینه ساز آسیب به  اندام های 
مختلف می شود. قلب طی ضربان، خون را 
با فشار معینی به عروق خونی می فرستد تا به 
 اندام های بدن برسد. این عبور خون، فشاری 
به دیواره عروق وارد می کند که هرچه بیشتر 
باشد، قلب مجبور به پمپاژ حجم بیشتری از 
خون خواهد بود. فشارخون طبیعی هر فرد 
جیوه  میلی گرم   120 انقباض  زمان  در  بالغ 
)فشارخون سیستولیک( و در زمان انبساط 80 
میلی گرم جیوه )فشارخون دیاستولیک( است. 
زمانی که فشارخون سیستولیک از حد طبیعی 
باالتر و به 140 میلی گرم جیوه یا فشارخون 
دیاستولیک از 90 میلی گرم جیوه باالتر باشد، 

به آن »پرفشاری خون« گفته می شود. 

بیشتر افراد مبتال به پرفشاری خون هیچ عالمتی 
از این مشکل خود ندارند و به همین دلیل 
»قاتل خاموش« لقب گرفته است. البته ممکن 
است پرفشاری خون با عالئم سردرد، نفس نفس 
زدن، سرگیجه، درد قفسه سینه، تپش قلب و 

خونریزی بینی بروز کند. 

چرا »فشارخون باال« خطرناک است؟
هرچه فشارخون بیشتر از حد طبیعی باشد، 
اندام های  قلب و عروق  به  آسیب  احتمال 
بیشتر  نیز  مانند مغز و کلیه ها  حیاتی دیگر 
خواهد بود. در واقع اهمیت این عارضه به 
حدی است که پرفشاری خون اولین عامل 
اجتناب پذیر بیماری های قلبی و سکته های 
فشارخون  می شود.  محسوب  مغزی 

حمله  بروز  به  منجر  می تواند  کنترل نشده 
قلبی و افزایش حجم قلب  شود که نارسایی 

قلبی را در پی دارد. 
در چنین شرایطی، عروق خونی ممکن است 
دچار آنوریسم یا برآمدگی شوند که باعث 
انسداد رگ و پارگی خواهد شد. زمانی که 
این اتفاق در عروق مغز بیفتد عامل خونریزی 
پرفشاری خون  می شود.  سکته  و  مغزی 
همچنین می تواند عامل نارسایی کلیه، نابینایی 

و تحلیل شناختی نیز باشد.
اعتیاد  ناسالم،  تغذیه  دخانیات،  استعمال 
مواجهه  بی تحرک،  زندگی  شیوه  الکل،  به 
و  باال  کلسترول  چاقی،  استرس،  با  مستمر 
دیابت از جمله عواملی هستند که زمینه بروز 

پرفشاری خون را تسهیل می کنند. 

تشخیص و درمان »پرفشاری خون«
منظم،  طور  به  باید  بزرگسال  افراد  همه 
فشارخونشان را کنترل کنند تا احتمال پرفشاری 
خون در مراحل اولیه تشخیص داده شود. در 
حال حاضر امکان اندازه گیری فشارخون تنها 
محدود به مراکز درمانی نیست و دسترسی به 
انواع دستگاه های اندازه گیری فشارخون، روند 
تشخیص را بهبود بخشیده است. البته استفاده 
از این دستگاه ها صرفا برای تشخیص و شروع 
روند درمان کافی نیست و حتما نیاز به معاینه 

توسط پزشک و درمان مناسب خواهد بود.
کنترل پرفشاری خون در بعضی افراد با تغییر 
مصرف  قطع  مثال  عنوان  به  زندگی  شیوه 
دخانیات، تغذیه سالم و ورزش منظم امکان پذیر 
است. کاهش مصرف نمک نیز به عنوان یکی از 

مهم ترین علل زمینه ساز حتما باید مورد توجه 
قرار گیرد. البته در بعضی بیماران عالوه بر این 
توصیه ها الزم است داروهای الزم نیز به طور 

منظم مصرف شود. 
از آنجا که مبتالیان به پرفشاری خون دچار 
افزایش کلسترول یا دیابت هستند و در معرض 
خطر باالتر حمله قلبی و سکته مغزی قرار 
دارند، باید به طور منظم قند خون، کلسترول 

و آلبومین ادرارشان کنترل شود.

»فشارخون باال« از نگاه آمار و ارقام
از هر 3 فرد بزرگسال در گوشه و کنار دنیا، 
بیش از 1 نفر مبتال به پرفشارخون باالست که 
این وضعیت هشدار سالمت عامل بسیاری از 
حمله های قلبی و سکته های مغزی، همچنین 

در سال محسوب  فوت  میلیون   9/4 حدود 
می شود. البته پیش بینی ها حاکی از آن است 
پیرشدن  به دلیل  تا سال 2025 میالدی،  که 
بیشتر شیوه زندگی  جمعیت جهان و رواج 
شمار  بی تحرکی،  و  چاقی  زمینه ساز  ناسالم 
نفر  میلیارد   1/5 به  بیماری  این  به  مبتالیان 

نیز می رسد. 
و  موقع  به  تشخیص  اخیر،  سال های  طی 
درمان های الزم با داروهای کم هزینه موجب 
طور  به  بیماری  این  به  مبتالیان  آمار  شده 
قابل توجهی کاهش یابد که درنتیجه کاهش 
موارد فوت ناشی از اختالالت عروقی را نیز 
در پی دارد. به عنوان مثال شمار مبتالیان به 
پرفشاری خون در آمریکا از 31درصد در سال 
 2014 سال  در  18درصد  به  میالدی   1980
میالدی رسیده است اما این آمار در کشورهای 
کم درآمد روند رو به رشدی دارد، به طوری که 
در بیشتر کشورهای آفریقایی به نظر می رسد 
بیش از 30درصد بزگساالن مبتال به این بیماری 
هستند و این آمار از سطح متوسط جهانی نیز 

بیشتر است.
متاسفانه عدم دسترسی به خدمات تشخیص به 
موقع بیماری و برخورداری از درمان های الزم 
برای پیشگیری از خطر فوت یا پیامدهای ناشی 
از بیماری های قلبی و سکته های مغزی یکی 
از مهم ترین چالش های سالمت در کشورهای 
در حال توسعه محسوب می شود. تشخیص، 
درمان و کنترل پرفشاری خون همواره یکی از 
اولویت های سالمت در همه نقاط خواهد بود. 
نکته مهم دیگر اینکه گرچه بیشتر مبتالیان به 
پرفشاری خون در سنین باالتر از 60 سال قرار 
دارند،  شمار زیادی از افراد مبتال در سنین 
بیماری خود  از  سال(   55 تا   35( میانسالی 
اطالع ندارند که بیشتر این افراد، آقایان هستند. 
ناراحتی های  معدود  از  یکی  پرفشاری خون 
قلبی- عروقی است که آقایان در سنین کمتر 
از 55 سال آن را جدی می گیرند و برای درمان 

مناسب اقدام می کنند.
OMS.fr:منبع

به مناسبت 27 اردیبهشت؛ روز جهانی »مقابله با فشارخون باال«

»قاتل خاموش« را بشناسید!

زیاده روی در مصرف شیرینی ها، حتی شیرینی های 
طبیعی مانند خرما، شیره خرما و ارده شیره در 
افراد مساعد می تواند باعث پرفشاری خون شود.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده، افرادی که 

رژیم غذایی سرشار از قند فروکتوز دارند با احتمال بیشتری دچار فشارخون باال می شوند.
براساس مطالعه دیگری نیز احتمال ابتال به فشارخون باال در افرادی که بیش از 74 گرم فروکتوز 

در روز مصرف می کنند نسبت به افرادی که مقادیر کمتری مصرف می کنند، بیشتر است. 
توصیه طب ایرانی این است که افراد دچار امتالء و پرخونی، مخصوصا در فصل بهار از مصرف 
بیش از حد متوسط شیرینی های صنعتی و حتی شیرینی های طبیعی مانند ارده شیره، خرما و 
شیره خرما پرهیز کنند و به سوی خوراکی هایی با مزه ترش مالیم طبیعی مانند آلوبخارا، تمر 

هندی، شربت عناب، سکنجبین و شربت آبلیمو بروند.

الکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!
فقط غذاهای شور فشارخون را باال می برند

بیماری »پرفشاری خون« از گروه امراض امتالییه در طب 
ایرانی است. امتال در لغت به معنای »پری و انباشتگی« 
و از لحاظ طبی به معنای تجمع مواد زائد در بدن و 
عدم تناسب بین میزان مصرف مواد با خروج آنها از 
بدن به دالیل مختلف از جمله یبوست و ... است. 
این عدم تناسب عموما از پرخوری، درهم خوری و 
رعایت نکردن ترتیب غذا )خوردن غذای غلیظ مثل 
ماکارونی قبل از غذای لطیف مثل ساالد کاهو( پدید 
می آید. وجه تمایز طب ایرانی با طب رایج در قائل 
بودن به مزاج مختلف در افراد مبتال به یک بیماری 
واحد است و سبب خواهد شد نسخه درمانی برای 
یک بیماری مانند پرفشاری خون برای دو فرد مختلف، 
متفاوت نوشته شود، البته نقاط مشترکی خواهند داشت.

تدابیر طب سنتی برای پرهیز از وقوع امتال در 
بدن و کاهش فشارخون

 حجم غذای مصرفی در هر وعده کاهش یابد 

و از مصرف مدوام غذا های غلیظ مانند گوشت 
الزانیا،  سس ها،  انواع  کنسروی،  غذا های  گاو، 

ماکارونی و... پرهیز شود. 
  اگر فرد کار سنگین بدنی ندارد، سعی کند از 
غذا های لطیف مثل گوشت مرغ، گوشت گوسفند، 

ساالد کاهو و ... استفاده کند.
 از تداخل طعام یا همان وارد کردن غذای 
خورده شده  غذای  هضم  اتمام  از  پیش  جدید 

قبلی پرهیز شود.
  از سوءترتیب در مصرف غذا )مصرف غذای 
غلیظ پیش از غذای لطیف( و از خواب و جماع 

هنگام پری شکم اجتناب شود.
  تحرک مالیم )ورزش متعادل( هرگز فراموش 

نشود.

گیاهان دارویی و کنترل فشارخون
مصرف بی رویه و سرخود انواع گیاهان و دمنوش ها 
می تواند منجر به عوارض جبران ناپذیری شود 
بنابراین بهتر است در مصرف آنها اعتدال رعایت 
شود. برخی گیاهان نیز در این رابطه بی  تاثیر نیستند. 
به عنوان مثال گیاه بومادران و گیاه کیالک بیشتر 

در کاهش فشارخون دیاستولیک موثرند و آب 
آلبالو، چای ترش، سیر و برگ زیتون بیشتر روی 
فشارخون سیستولیک تاثیر دارند. سیاهدانه و آب 
انار هم برای فشارخون سیستولیک و هم برای 

فشارخون دیاستولیک مفیدند.

عوامل غیرخوراکی نوسان فشارخون
براساس فلسفه طب ایرانی، درگیری اعضای دیگر 
مانند سوءمزاج های کبد، کلیه، ریه، طحال و امعاء 
به عنوان اعضای مشترک در ابتال به پرفشاری خون 
یا دقیق تر بگوییم در ایجاد انواع امتال نقش دارد. 
اعراض نفسانی به معنای امروزی اش و استرس 
بیماری  این  به  ابتال  و فشار های روانی هم در 
و نوسانات آن به شدت تاثیرگذار خواهند بود.

فشارخون باال عامل خطر مهمی برای سکته قلبی، 
حمله مغزی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی 
بیماری های عروق محیطی است و  پیشرفته و 
طبیعتا با کنترل آن در سطح طبیعی می توان از 

وقوع عوارض آن جلوگیری کرد.

بارداری و فشارخون
از دارو ها حتی  با توجه به محدودیت استفاده 
بارداری،  زمان  در  گیاهی  دارو های  از  تعدادی 
تنها توصیه این است که در صورتی که بارداری 
انتخابی باشد و با برنامه ریزی قبلی قرار است 

اتفاق بیفتد حتما با در نظر گرفتن تدابیر غذایی 
که ذکر شد، خانم وزن خود را کنترل کند تا از 
بارداری که  از  میزان امتالی احتمالی بدن قبل 
قطعا در بارداری تشدید خواهد شد، کاسته شود
اما اگر بارداری تصادفی اتفاق بیفتد ، به دلیل اینکه 
بعضی از این گیاهان روی جنین آثار نامطلوبی 

دارند، باز هم تاکید بر رعایت دستورات غذایی 
فوق خواهد شد.

هرچند موارد محدودی از دارو ها قابل تجویز در 
بارداری هستند، باید حتما تحت نظر متخصص 
طب سنتی و بر اساس مزاج خانم باردار تجویز 

و پیشنهاد شوند.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

 دکتر روشنك قدس
متخصص طب ایراني و 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران 

»فشارخون« از منظر طب ایرانی

دمنوش گل گاوزبان و لیمو عمانی

مواد الزم
 گل گاوزبان 3 قاشق 

غذاخوری
  لیموعمانی 2عدد

 عسل 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان
 آب جوش 4 لیوان

طرز تهیه
لیموعمانی ها را سوراخ یا از وسط نصف کنید. همراه گل گاوزبان و 

آب جوش در قوری چینی بریزید و اجازه دهید روی حرارت غیرمستقیم 
به مدت 30 دقیقه دم بکشد. 

سپس دم کرده را در یک لیوان یا فنجان بزرگ بریزید، عسل یا نبات را بیفزایید 

و هم بزنید تا کامال  حل شود. دمنوش 
را به آرامی میل کنید.

این نوشیدنی آرام بخش است و 
برای پایین آوردن فشارخون 
و رفع ناراحتی پروستات، 
همچنین کاهش دردهای 
ابتدای عادت ماهانه بسیار 

مفید است. 
در صورتی که گل گاوزبان 
مورد  لیموعمانی  بدون 
باعث  قرار گیرد  استفاده 
باال رفتن فشارخون خواهد 
شد و برای کسانی که دچار افت 
فشار و ضعف شده اند، مناسب تر 

است.

مطبخایرانی

 دکتر مهدی فالح
متخصص طب سنتي ایراني

شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت



نشانگان های تاالسمی انواع مختلفی دارند که عمده ترین 
آنها، تاالسمی »آلفا« و تاالسمی »بتا« هستند. در تاالسمی 
آلفا، ژن های مسوول ساخت رشته های گلوبین از نوع آلفا 
دچار اشکال هستند و در تاالسمی بتا، ژن های مسوول 
ساخت رشته های گلوبین از نوع بتا دچار جهش شده  اند. 
در ادامه با عوامل و عوارض ابتال به انواع مهم تاالسمی 

آشنا خواهید شد.
تاالسمی آلفا: در ساخت رشته ها یا زنجیره های آلفا، 4 
ژن نقش دارند. اگر فقط 1 یا 2 مورد از این ژن ها معیوب 
باشند، اختالل چندانی برای فرد ایجاد نمی شود. این نوع 
تاالسمی حتی ممکن است در طول زندگی هیچ گاه کشف 
نشود اما اگر 3 مورد از این ژن ها دچار اختالل باشند، 
برای مثال 1 ژن معیوب از پدر و 2 ژن معیوب از مادر 
منتقل شود، فرزند حدود 7 تا 10 سالگی به تدریج رو به 
کم خونی می گذارد و تا 20 سالگی دچار کم خونی و بزرگی 
طحال می شود. اگر این بیماران گلبول قرمز دریافت نکنند، 
حدود 20 تا 25 سالگی جان خود را از دست می دهند. این 
اختالل »تاالسمی آلفا با هموگلوبین H« یا بیماری »بیماری 
هموگلوبین H« نام دارد. اگر هم هر 4 ژن مسوول در 
ساخت زنجیره های آلفا معیوب باشند؛ یعنی 2 ژن معیوب 
از مادر و 2 ژن معیوب از پدر منتقل شوند، فرزند اواخر 
دوره جنینی با نقص شدید گلبول قرمز مواجه شده و دچار 
پدیده »هیدروپس فتالیس« )تجمع مایع در اندام های جنین( 

می شود. در این شرایط، جنین با خطر مرگ روبرو می شود 
و با بدن متورم و آسیب دیده متولد خواهد شد. 

تاالسمی بتا: در ساخت رشته ها یا زنجیره های گلوبین از 
نوع بتا، 2 ژن نقش دارند که یکی از مادر و دیگری از پدر 
به فرزند منتقل می شود. تاالسمی بتا را می توان باتوجه به 
شدت بیماری و نقص ژنتیکی به تاالسمی مینور، ماژور 

و اینترمدیا طبقه  بندی کرد. 
تاالسمی مینور بتا: اگر تنها یکی از ژن های زنجیره بتا 
معیوب باشد، فرد به تاالسمی مینور بتا مبتال می شود. این 
نوع تاالسمی که در جامعه ایران شیوع 1 درصدی دارد، 
عارضه خاصی ایجاد نمی کند، حتی ممکن است فرد تا 
پایان عمر از ابتالی خود بی اطالع باقی بماند. تاالسمی 
مینور فقط باعث کاهش جزیی هموگلوبین خون می شود. 
میزان طبیعی هموگلوبین در آقایان بین 14 تا 18 و در 
خانم ها 12 تا 16 گرم در 100 سی سی است. در افراد 
مبتال به تاالسمی مینور، میزان هموگلوبین به 11 تا حداقل 
9 گرم می رسد. این میزان کمبود هموگلوبین شاید تنها 
باعث کاهش 10 تا 15 درصدی قابلیت فیزیکی فرد مبتال 
نسبت به افراد هم تراز و هم جنس خود شود. برای مثال این 
فرد ممکن است هنگام دویدن 10 درصد قابلیت فیزیکی 
کمتری داشته باشد اما از لحاظ عملکرد ارگان های بدن 

هیچ  مشکل خاصی پیدا نمی کند. 
تاالسمی ماژور بتا: تاالسمی مینور بتا زمانی اهمیت پیدا 
می کند که دو فرد مبتال به آن قصد ازدواج و بچه دار شدن 
داشته باشند. در این شرایط ممکن است زن و شوهر با 
احتمال 25 درصد، ژن معیوب خود را به فرزند انتقال دهند 
و باعث ابتالی او به تاالسمی ماژور و اختالل صددرصدی 

در زنجیره بتا شوند. کودکان مبتال به تاالسمی ماژور از 
حدود 5 تا 6 ماهگی دچار کم خونی و عالئمی مثل تغییر 
رنگ چهره می شوند. اگر این کودکان تحت درمان قرار 
نگیرند، با هموگلوبین زیر 7 گرم به سرعت دچار نارسایی 
قلبی و اختالل در عملکرد اعضای مختلف بدن می شوند. 
اگر هم میزان هموگلوبین به کمتر از 5 گرم برسد، فرد جان 
خود را از دست می دهد. در اغلب موارد تاالسمی ماژور، 
مادرها حدود 1 تا 3 سالگی متوجه عالئم بیماری فرزند 
خود می شوند و او را به پزشک می رسانند. اگر این کودکان 
به موقع خون دریافت نکنند و غلظت هموگلوبین خونشان 
از 10 گرم در 100 سی سی باالتر نیاید، از شدت کم خونی 
و آسیب های عضوی در طول چند سال اول زندگی از 
بین می روند اما اگر خون دریافت کنند و در عین حال از 
عوارض تزریق خون در بلندمدت مثل افزایش بار آهن 
جلوگیری شود، می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. 
در صورتی که رسیدگی به مبتالیان به تاالسمی ماژور از 
طرف خانواده و ساختار درمانی کشور کافی نباشد و بیمار 
فقط برای تزریق خون گه گاه به مراکز درمانی مراجعه کند، 
به تدریج دچار عارضه افزایش بار آهن می شود. اگر افزایش 
بار آهن با مصرف دارو کاهش نیابد، عملکرد اعضای 
مختلف مثل لوزالمعده، قلب و غدد درون ریز مثل تیروئید 
و هیپوفیز تحت تاثیر قرار می گیرد و فرد دچار اختالل در 

رشد، دیابت، نارسایی قلبی و... می شود. عمده این بیماران 
تا چند سال پیش، قبل از رسیدن به 30 سالگی از دنیا 
می رفتند اما خوشبختانه امروزه با در دسترس بودن فرایند 
آهن زدایی به روش خوراکی و تزریقی می توان بار آهن در 
بدن را به راحتی کاهش داد. به طور کلی اگر تزریق خون 
و آهن زدایی به موقع و بجا انجام شوند، طوری که غلظت 
هموگلوبین باالی 10 گرم باقی بماند، فرد زندگی و طول 
عمر طبیعی خواهد داشت. بعضی از مبتالیان به تاالسمی 
ماژور در ظاهر و استخوان بندی چهره نیز دچار تغییراتی 
می شوند که آنها را از دیگران متمایز می کند اما اگر درمان 
به موقع انجام شود، تغییری در ظاهر ایجاد نخواهد شد. 
تاالسمی اینترمدیا: یکی دیگر از انواع نشانگان های تاالسمی، 
تاالسمی اینترمدیاست که از لحاظ شدت بیماری بین تاالسمی 
مینور و ماژور قرار دارد. به عبارتی، عالئم و عوارض این 
نوع تاالسمی به شدت تاالسمی ماژور و خفیف بودن 
تاالسمی مینور نیستند. از لحاظ آماری به نظر می رسد در 
حال حاضر بین 5 تا 10 هزار نفر در کشور به تاالسمی 
ماژور و اینترمدیا مبتال باشند. این بیماری ها عوارض مالی 
و جسمانی متعددی دارند چرا که هزینه هنگفتی به ساختار 
درمانی کشور وارد می کنند و فرد را با خطر افزایش بار آهن 
و عوارض کوتاه مدت تزریق خون مثل تب، لرز و عفونت 
مواجه خواهندکرد. افراد مبتال مجبور هستند به طور مرتب 
از فیلترهای مختلف و گلبول های قرمز پروسس شده استفاده 
کنند. تمامی این موارد هزینه های گزافی در پی دارند و 

ممکن است فرد را از زندگی طبیعی بازدارند.

پیوند در10 درصد بیماران نتیجه بخش است
تشخیص  ساده  خون  آزمایش  کمک  با  تاالسمی 

آزمایش های  انجام  موارد،  بعضی  در  می شود.  داده 
انواع  بررسی  برای  آزمایش خون  )نوعي  الکتروفورز 
مختلف هموگلوبین( و آزمایش های ژنتیکی نیز الزم 
است. تاکنون هیچ راه درمانی به جز پیوند مغز استخوان 
برای مبتالیان به تاالسمی مطرح نشده است. البته پیوند 
نیز فقط در 10 درصد از بیماران نتیجه بخش است. به 
طور کلی، پیوند بسیار گرانقیمت و دشواری است و 
این روش، ساختار  محدودیت های بسیاری دارد. در 
خون سازی  ساختار  و  شده  گرفته  بیمار  خونسازی 
جدید و سالم از دهنده مناسب به او منتقل می شود. 
بیشتر افرادی که پیوند شده اند، فرجام خوبی داشته اند 
اما متاسفانه خواهر و برادر این بیماران اغلب خود از 
تاالسمی رنج می برند و نمی توانند دهنده پیوند باشند، 
حتی اگر تاالسمی آنها از نوع مینور باشد. درواقع فرد 
دهنده باید فاقد هرگونه اختالل ژنتیکی به نفع تاالسمی 
باشد. به همین دلیل در اغلب موارد، دهنده مناسب برای 

این بیماران پیدا نمی شود.

پیشگیری ساده با انجام آزمایش ژنتیک
احتمال بروز تاالسمی را می توان با انجام آزمایش های 
پیش از ازدواج و قبل از بارداری مشخص کرد. پس از 
باردار شدن نیز می توان با گرفتن نمونه از مایع آمنیوتیک یا 
ویلوزیته های جفتی، تاالسمی ماژور در جنین را تشخیص 
داد. در صورت تشخیص این بیماری می توان قبل از 
تبدیل شدن جنین به بافت انسانی برای سقط از مراجع 
قانونی مجوز دریافت کرد. این والدین بهتر است باروری 
دیگری را در آینده تجربه کنند تا بتوانند فرزند سالم تری 

به دنیا بیاورند.

آلفا و بتا؛ عمده ترین انواع تاالسمی در جهان
 دکتر سیدمحسن رضوی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

به چه  به تاالسمی  ابتال  تاریخچه   :
زمانی برمی گردد؟ 

تاالسمی از لحاظ تاریخی به عنوان بیماری یا 
مرض دریای مدیترانه شناخته می شد زیرا در این 
منطقه شیوع بسیار باالیی داشت. این بیماری نوعی 
کم خونی ارثی است که به دو گروه کلی خفیف و 
شدید تقسیم می شود. البته در گذشته افراد قادر به 
تشخیص نوع خفیف آن نبودند و تاالسمی را فقط 
به عنوان کم خونی شدید می شناختند. تاالسمی آن 
زمان بیشتر در حوزه اطراف دریای مدیترانه، یونان، 
جنوب ایتالیا، جنوب فرانسه، قبرس، ترکیه و... دیده 
می شد اما به دنبال جنگ ها و لشکرکشی های سپاه 
اسکندر، به آسیای میانه از افغانستان تا هندوستان 
نیز منتقل شد. درواقع اسکندر با هر بار لشکرکشی، 
یک شهر را با خود جابجا می کرد. سپاهیان او نیز 
بعد از فتح هر شهر با بومیان آن منطقه ازدواج 
می کردند و با این کار منجر به شیوع تاالسمی در 

آسیای میانه می شدند. 
: این بیماری چگونه ایجاد می شود؟ 
گلبول های قرمز خون حاوی نوعی پروتئین به نام 
»هموگلوبین« هستند. هموگلوبین خود از دو بخش 
تشکیل می شود. یک قسمت آن فلزی و حاوی 
آهن دوظرفیتی )Fe2+( است. قسمت دیگر آن را 
هم پروتیئنی کروی شکل به نام »گلوبین« تشکیل 
می دهد. آهنی که در مرکز این توپ پروتئینی قرار 
دارد در ریه میل به ترکیب با اکسیژن پیدا می کند و 
در مجاورت بافت های بدن اکسیژن را آزاد می کند 
بنابراین گلوبین مسوول حمل اکسیژن در بدن است. 
به عبارت ساده تر با هر بار نفس کشیدن، اکسیژن 
هوای محیط در الیه ای از مایع آب در آلوئول های 
ریه حل می شود. آلوئول ها حفره های هوایی کوچکی 
هستند که مویرگ های فراوانی دارند. گلبول های قرمز 
هنگام عبور از این مویرگ ها اکسیژن را از دیواره 
آلوئول ها دریافت می کنند. قلب نیز با پمپاژ خود 
این بسته های اکسیژن )گلبول های قرمز( را به کل 
بدن پمپاژ می کند. گلوبین از 4 رشته بافته شده در 
هم تشکیل می شود؛ دو رشته به نام زنجیره آلفا و 
دو رشته به نام زنجیره بتا. این 4 رشته مانند 4 نخ 
کاموا، پروتئین هموگلوبین را تشکیل می دهند و 
مولکول آهن را میان خود ثابت نگه می دارند. ژن 
کنترل کننده زنجیره آلفا روی کروموزوم شماره 16 
و ژن کنترل کننده زنجیره بتا روی کروموزوم شماره 
11 قرار دارد. تاالسمی نوعی بیماری ارثی است که 
در اثر جهش ژن زنجیره آلفا یا بتا ایجاد می شود. این 
نوع جهش باعث می شود یکی از این زنجیره ها کمتر 
ساخته شوند. برای مثال در تاالسمی آلفا، زنجیره 
آلفا به اندازه کافی ساخته نمی شود. در تاالسمی 
بتا نیز زنجیره بتا به اندازه کافی تشکیل نمی شود. 

: تفاوت بین تاالسمی مینور و ماژور 
چیست؟ 

برای سنتز زنجیره آلفا 4 ژن یکسان در بدن وجود 
دارد. البته 2 عدد از این ژن ها اضافه هستند. درواقع 
زنجیره آلفا به قدری برای ادامه حیات مهم است 
که خداوند 4 ژن )2 ژن از مادر و 2 ژن از پدر 
روی کروموزوم 16( برای آن قرار داده است. اگر 
یکی از ژن های زنجیره آلفا از کار بیفتد 3 عدد 
ژن دیگر برای آن وجود دارد و فرد دچار هیچ 
مشکلی نمی شود. اگر 2 عدد از این ژن ها از کار 
بیفتند باز هم مشکلی برای فرد به وجود نمی آید. 
تنها درصورتی فرد دچار مشکل می شود که 3 یا 
هر 4 ژن آلفا از کار بیفتند. از کار افتادن هر 4 ژن 
آلفا می تواند کشنده باشد. در مقابل، زنجیره بتا 
تنها 2 ژن )یکی از مادر و یکی از پدر( دارد. به 
همین دلیل است که جهش در ژن های این زنجیره 

سریع تر خود را نشان می دهد. 
اگر یکی از ژن های زنجیره بتا از کار بیفتد فرد مبتال 
به تاالسمی بتای مینور می شود اما اگر هر دو ژن 
این زنجیره از کار بیفتند فرد دچار تاالسمی بتای 
ماژور می شود. تاالسمی آلفای ماژور نیز زمانی اتفاق 
می افتد که هر 4 ژن زنجیره آلفا دچار جهش شده 
باشند. تاالسمی های مینور معموال عالمت خاصی 
ندارند و فقط ممکن است منجر به ضعف، بی حالی 

و کم خونی خفیف شوند. البته اضافه شدن کم خونی 
ناشی از فقر آهن در زمان عادت ماهانه خانم ها 
ممکن است منجر به تشدید ضعف و بی حالی 
در افراد مبتال به تاالسمی مینور شود. کمبود آهن 
در این افراد با دریافت مکمل و دارو رفع می شود 

اما تاالسمی  قابل درمان نیست. 
: تاالسمی ماژور با چه عالئم و عوارضی 

همراه است؟
عالئم تاالسمی های ماژور در سنین خیلی پایین )تا 
حداکثر 3 سالگی( خود را نشان می دهند. در این 
وضعیت کودک دچار کم خونی شدید و تعویق در 
رشد می شود. مبتالیان به این نوع تاالسمی باید به 
طور دائم خون تزریق کنند. این موضوع خود بعد 
از 2 تا 3 سال منجر به تراکم شدید آهن در بدن 
و هموکروماتوز ثانویه )رسوب آهن در بافت ها( 
می شود. در این شرایط قلب، کبد، مفاصل، پوست، 
غده هیپوفیز و... دچار آسیب و نارسایی می شوند. 
برای جلوگیری از این عارضه فرد باید به طور 
مرتب از داروهای تزریقی یا خوراکی دفع کننده 
آهن استفاده کند. تزریق خون نیز خود می تواند 
با خطر انتقال هپاتیت همراه باشد. برای پیشگیری 
از هپاتیت B واکسن وجود دارد اما نمی توان از 

ابتال به هپاتیت C  جلوگیری کرد. از طرف 
دیگر، تزریقات مکرر و دشواری های 

بیماری منجر به بروز افسردگی در کودک و به هم 
خوردن آرامش و نشاط خانواده می شود. این بیماری 
بسیار پرهزینه است و به مراقبت دائمی و خدمات 
پیچیده درمانی نیاز دارد بنابراین تولد کودک مبتال 

به تاالسمی ماژور اصال  صالح نیست. 
: شیوع این بیماری در ایران چقدر است؟

جهان  تاالسمی خیز  کشورهای  از  یکی  ایران 
محسوب می شود. تقریبا از هر 200 تا 250 نفر 
در ایران 1 نفر )به خصوص در حاشیه شمال و 
جنوب کشور( به تاالسمی بتای مینور مبتالست. 
البته به دلیل افزایش ازدواج های دور و بین شهری، 
اکنون این نوع تاالسمی در نقاط دیگر ایران نیز 
شیوع پیدا کرده است. تاالسمی آلفا نیز در گذشته 
بیشتر در آفریقا، میان سیاهپوستان شیوع داشت اما 
به دنبال برده داری دنیای قدیم به مناطق دیگر دنیا 
به خصوص آمریکا نیز منتقل شد. ورود برده ها از 
خلیج فارس برای کار در خانه ها و مزارع نیز باعث 

شیوع این بیماری در ایران شد. 
: احتمال انتقال تاالسمی از پدر و مادر 

چند درصد است؟
اگر فرد مبتال به تاالسمی مینور با فرد سالم ازدواج 
کند، به احتمال 50 درصد فرزندانش به این نوع 
تاالسمی مبتال می شوند. برای مثال 
اگر این زوج 4 فرزند داشته 

باشند، ممکن است 2 نفر از آنها مبتال شوند و 2 
نفر دیگر سالم بمانند یا هر 4 فرزند آنها مبتال شوند 
یا اینکه هر 4 نفر سالم بمانند. اگر هم پدر و مادر 
هر دو تاالسمی مینور داشته باشند به احتمال 25 
درصد فرزندشان دچار تاالسمی ماژور می شود. 
این نوع تاالسمی کشنده است و عوارض بسیاری 
دارد بنابراین توصیه می شود افراد مبتال به تاالسمی 
مینور با یکدیگر ازدواج نکنند. با این حال برای 
پیشگیری از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور 
دو راه وجود دارد؛ یکی از آنها لقاح مصنوعی و 
انجام آزمایش PGD روی جنین تشکیل شده در 
آزمایشگاه است. از این طریق می توان ژن تاالسمی 
ماژور را در جنین تشخیص داد و جنین سالم را به 
رحم مادر منتقل کرد. راه دیگر آزمایش روی مایع 
آمنیوتیک )مایع داخل کیسه جنین( حین بارداری 
است. با انجام این آزمایش می توان از ابتالی جنین 
به تاالسمی ماژور باخبر شد و قبل از رسیدن به سن 
ممنوعیت سقط، آن را با رعایت قوانین شرعی و 
اجازه پزشکی قانونی سقط کرد. این موضوع از 
لحاظ عاطفی به مادر و پدر آسیب می زند بنابراین 
توصیه اکید می شود افراد مبتال به تاالسمی مینور با 
یکدیگر ازدواج نکنند. الزم به ذکر است آزمایش 
تاالسمی به عنوان یکی از آزمایش های معمول قبل 

از ازدواج انجام می شود.  

: آیا این بیماری قابل درمان است؟
اولین مرحله برای تشخیص تاالسمی پرسش 
درمورد تاریخچه این بیماری در خانواده است. 
با انجام آزمایش خون نیز می توان آن را تشخیص 
داد. مبتالیان به تاالسمی مینور معموال نیاز به درمان 
خاصی ندارد اما باید از مکمل های فولیک اسید 
و سبزیجات حاوی این ماده استفاده کنند. گاهی 
اوقات این افراد دچار کم خونی های دیگر مثل 
کم خونی ناشی از فقر آهن، کم کاری تیروئید، 
عفونت های مزمن و... هم می شوند. در این صورت 
باید همزمان به درمان این بیماری ها نیز پرداخت. 
تاالسمی مینور با طول عمر طبیعی منافاتی ندارد 
اما تاالسمی ماژور می تواند تهدیدکننده حیات 
باشد. درمان های این نوع تاالسمی مثل تزریق 
خون و مصرف قرص های دفع کننده آهن همگی 
روش هایی موقت و نگهدارنده برای تامین کیفیت 
و طول عمر بیمار هستند. البته تاالسمی ماژور را 
می توان با پیوند مغزاستخوان به طور قطعی درمان 
کرد اما مشکالت و هزینه این روش از لحاظ کار 
فنی و فوق تخصصی پیوند بسیار زیاد است. این 
روش بیشتر برای کسانی کاربرد دارد که تاکنون 
درمان موفقی نداشته اند. الزم به ذکر است مغز 
استخوان اهدایی برای درمان این بیماری فقط باید 
از برادر یا خواهر )سالم یا مبتال به تاالسمی مینور( 
گرفته شود. خوشبختانه ایران یکی از کشورهای 

پیشرو در این زمینه است.  
: اهمیت روز جهانی تاالسمی در چه 

مواردی خالصه می شود؟
یکی از مسائل مورد بحث در روز جهانی تاالسمی، 
افزایش اطالع رسانی در زمینه این بیماری است. 
و  رسانه ها  بهداشت،  وزارت  کمک  با  امروزه 
زمینه  در  مردم  اطالعات  مجازی،  شبکه های 
تاالسمی بسیار افزایش یافته است. خوشبختانه 
افراد قبل از ازدواج از لحاظ این بیماری بررسی 
می شوند و در صورت عدم صالحدید پزشک از 
ازدواج با یکدیگر خودداری می کنند، حتی اگر پیوند 
احساسی بین آنها برقرار باشد. آگاهی از شرایط 
زندگی کودک مبتال به تاالسمی ماژور، اهمیت 
دسترسی به شبکه های بهداشتی و ایجاد حس انگیزه، 
همکاری و کار گروهی بین خانواده و پزشکان از 
دیگر نکات مورد بحث در روز جهانی تاالسمی 
است. امکانات الزم برای سازمان دهی تخصصی 
این بیماری به صورت بالقوه در بیمارستان ها و 
درمانگاه های دولتی موجود است. این امکانات 
باید در تمام شهرستان های کشور نیز متمرکز شوند 
تا کودک مبتال به تاالسمی ماژور و خانواده او 
مجبور نباشند برای درمان پی در پی به مرکز استان 

یا پایتخت مراجعه کنند.

گفت وگو با دکتر بابک بهار فوق تخصص خون و سرطان درباره تاالسمی

تاالسمی؛ از پیشگیری تا درمان
تاالسمی واژه ای یونانی است که از دو کلمه تاالسا )Thalassa( به 
معنی دریا و امی )Emia( به معنی خون گرفته شده است. این واژه 
نخستین بار در سال 1925 میالدی توسط یک پزشک متخصص کودکان 
به بیمارانی نسبت داده شد که دچار کم خونی شدید، عالئم بزرگی 
طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه شده بودند. تاالسمی درواقع نوعی 

اختالل خونی ژنتیکی است که به دلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین ایجاد شده 
و باعث کم خونی می شود. مبتالیان به این بیماری در گذشته حداکثر تا دهه دوم عمر 
دوام می آوردند اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی، افزایش کیفیت درمان ها و ارتقای 
آگاهی بیماران و خانواده ها، طول عمر آنها افزایش یافته است. به منظور فراهم آوردن 
فرصت یک زندگی عادی برای مبتالیان به تاالسمی، توجه بیشتر مسووالن و مردم به 

این بیماری، دسترسی به امکانات درمانی مطابق با استاندارد های جهانی، دریافت خون 
سالم و کافی برای تمام بیماران و پیشگیری از تولد بیمار مبتال به تاالسمی، سازمان 
جهانی بهداشت هشتم ماه »می« را به عنوان »روز جهانی تاالسمی« نامگذاری کرده 
است. درباره بیماری تاالسمی با دکتر بابک بهار، فوق تخصص خون و سرطان و استادیار 

دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت وگو گرده ایم. 

 ستاره محمد

ایران یکی 
از کشورهای 
تاالسمی خیز 

جهان محسوب 
می شود. تقریبا 

از هر 200 تا 
250 نفر در 
ایران 1 نفر 
به تاالسمی 
بتای مینور 

مبتالست. البته 
به دلیل افزایش 

ازدواج های دور 
و بین شهری، این 
نوع تاالسمی در 

نقاط دیگر نیز 
شایع شده است

سلول سفید خون سلول سفید خون

طبیعیتاالسمی

پالکت پالکت پالکت

سلول قرمز خون

سلول قرمز 
تغییرشکل یافته خون
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برخی والدین آنچه خود در زندگی به آن نرسیده اند از فرزندشان طلب می کنند 

زندگی نزیسته ات را خودت زندگی کن

هر کدام از ما زندگی نزیسته ای داریم. رشته ای 
که در مدرسه دوست داشتیم بخوانیم اما خانواده 
رشته دیگری را برای ما در نظر گرفته بودند، 
موقعیت های شغلی که خواسته یا ناخواسته از 
دست داده ایم، فردی که در جوانی دوستش 
کنیم،  ازدواج  او  با  نتوانستیم  اما  داشتیم 
تصمیماتی که در گذشته گرفته ایم و به دالیلی 
در آن زمان به نظرمان درست می رسیده اما حاال 
می دانیم که اشتباه بوده و چه بهای سنگینی به 
خاطرش پرداخته ایم. همه اینها اجزای زندگی 
نزیسته ما هستند که آرزو می کنیم برگردیم و از 
همان نقطه، دوباره زندگی را به شکل دیگری 
شروع کنیم و فکر می کنیم حاال دقیقا می دانیم 
چه باید بکنیم اما چنین امکانی اساسا وجود 
توقع داریم  از فرزندانمان  ما  ندارد و همه 
زندگی نزیسته ما را زندگی کنند و جالب 
اینکه در مورد اینکه کارمان درست است، 
هیچ شک و شبهه ای نداریم، همان طور که 

پدران و مادرانمان نداشتند.

همه ما حس می کنیم حجم وسیعی از استعدادها 
و قابلیت های تحقق نیافته ای داشته ایم که دیگر 
فرصتی برای شکوفا کردن و استفاده از آنها نداریم. 
هر انسانی در هر طبقه اجتماعی که زندگی کرده 
باشد، همیشه موردی دارد که درباره اش تأسف 
بخورد. جاهایی که باید می رفته، کارهایی که باید 
انجام می داده و کارهایی که نباید انجام می داده اما 
انجام داده است. همه اینها زندگی های نزیسته ای 
در وجود تک تک ما هستند که دلشان برای ابراز 
وجود پر می کشد و در سراسر زندگی مان گاهی 
خودشان را به صورت نارضایتی یا خشم و اندوه 
دائم یا بی انرژی و بی انگیزه بودن نشان داده اند.
ضمیر  در  جایی  را  آرزوها  این  ما  اغلب 
نگه  خاکستر  زیر  آتش  مثل  ناخودآگاه مان 
می داریم تا خودمان پدر و مادر می شویم و 
اینجاست که فکر می کنیم راهی برای ابراز آنها 
یافته ایم. تمام کارهایی که نکرده ایم و آرزویش 
را داشته ایم برای فرزندانمان انجام می دهیم. 
گویا خداوند فرصت دوباره ای برای شکوفا 
شدن استعدادهایمان به ما عطا کرده، غافل از 
اینکه فرزند ما انسان دیگری با استعدادها و 
توانایی های دیگر و احساسات و هیجانات دیگر 
است و دقیقا همان کاری را تکرار می کنیم که 
والدین مان با ما کرده بودند، مثال مادری که رویای 

بازیگر شدنش را به خاطر مخالفت خانواده اش 
کنار گذاشته بود، دختربچه 5 ساله اش را به 
زور به کالس های نمایش و تئاتر می کشاند یا 
پدر فوتبال دوستی که آرزوی رفتن به مدرسه 
فوتبال و تیم ملی را زیر خاکسترها پنهان کرده 
بود، رویای خودش را حتی اگر به ضرر رشد 
فرزندش باشد باز هم از طریق او دنبال می کند.

با خودمان روراست باشیم
اغلب پدر و مادر ها وقتی این جمالت را می شنوند 
پشت نقابی منطقی پنهان می شوند و کارشان را 
این گونه توجیه  می کنند که این عالقه خود بچه 
است و زور و اجباری از جانب آنها وجود نداشته. 
ممکن است این حرف که اجباری برای رفتن به 
کالس های موسیقی و نمایش و زبان و هنرهای 
تجسمی و کالس های درسی و ورزشی و... از 
جانب والدین وجود ندارد، واقعا درست باشد 
اما اگر با دقت بررسی کنیم، متوجه می شویم 
کودکان عالیق والدین شان را درونی کرده اند؛ به 
این معنا که محیط و فضای خانه و حرف هایی که 
در طول روز در آن رد و بدل می شود، به گونه ای 
بوده و هست که کودک بعد از مدتی عالیق 
والدین را مانند عالیق خودش می داند. به همین 

دلیل است که فرزندان خواننده ها به موسیقی و 
خوانندگی عالقه پیدا  می کنند یا فرزندان افراد 
هنرمند مثل نقاشان، به این حیطه عالقه نشان 
می دهند. البته اینکه کودک عالیق والدین را 
درونی کرده باشد به خودی خود مشکل آفرین 
نیست. مشکل از جایی آغاز می شود که کودک 
عالیق و سالیق خاص خودش را دارد و آنها 
را می شناسد اما والدین او را به سمتی که مورد 
عالقه خودشان است سوق می دهند و بدون 
توجه به استعدادهای او، روی آنچه که درست 

می دانند، پافشاری  می کنند.

چطور با احساساتمان منطقی برخورد کنیم؟
این روزها کودکان اغلب در دوران میانسالی 
)حدود 35 تا 40 سالگی( والدین به دنیا می آیند؛ 
یعنی همان زمانی که عطش ما برای یافتن قطعات 
گمشده زندگی مان بسیار زیاد می شود. همان طور 
که می دانید میانسالی دورانی است که افراد به 
گذشته و انتخاب های مهمی که کرده اند، مثل 
انتخاب همسر، شغل، دوست و... فکر  می کنند 
و آنها را مورد بازبینی قرار می دهند و اگر از 
زمان حال و انتخاب های خود پشیمان و ناراضی 
باشند، زندگی نزیسته شان را با حسرت تجسم 

می کنند و احساساتی را که تاکنون سرکوب 
کرده بودند، حس خواهندکرد. اگر این تغییرات 
همزمان با انتخاب های مهم زندگی فرزندشان 
باشد، ناخودآگاه تمام آنچه که به صورت حسرت 
فروخورده بودند، فرصت تجلی پیدا می کند. با 
این تفاوت که این بار فرزندشان مسوول محقق 

کردن آنها می شود.

چطور استعداد واقعی فرزندمان را بفهمیم؟
بحث  شنیدن  از  پس  بالفاصله  ما  بیشتر 
یاد  به  استعدادها  پرورش  و  استعدادیابی 

شناسایی  آزمون  و  استعدادیابی  تست های 
و  استعداد  سنجش  پرسشنامه  و  استعدادها 
موارد مشابه می افتیم. اگرچه نمی توان کاربرد 
آزمون استعدادیابی و تست های متعدد سنجش 
استعداد را انکار کرد، ما در اینجا نمی خواهیم 
در مورد آنها حرف بزنیم. به عنوان پدر و مادر 
به این سواالت در مورد فرزندتان پاسخ دهید: 
 چه فعالیت هایی وجود دارد که وقتی فرزندتان 
انرژی  می کند  احساس  می شود  آنها  درگیر 
فوق العاده زیادی دارد و از آن خسته نمی شود؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که وقتی مشغول 

آنهاست گذر زمان را حس نمی کند؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که در زمینه  
آنها، وقتی با دانش و اطالعات جدید مواجه 
می شود، فراگیری بسیار خوبی دارد و می خواهد 

همه چیز را درباره آن بداند؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که آنها را از 

اطرافیانش بهتر و باانگیزه تر انجام می دهد؟
 چه فعالیت هایی وجود دارد که حتی وقتی 
خسته است یا استرس دارد، باز هم شوق انجام 

آنها را دارد؟
از  پس  که  دارد  وجود  فعالیت هایی  چه   
انجامشان حس رضایت )و نه خالص شدن!( 

دارد؟
 چه فعالیت هایی هستند که حتی تشویق 
نشدن توسط شما یا دیگران هم، انگیزه او را 

نسبت به آنها کم نمی کند؟
به  پاسخ  در  هرچه  الزاما  گفت  نتوان  شاید 
هستند  استعداد   می شود،  ارائه  باال  سواالت 
زیاد  احتمال  به  فرد،  یک  استعدادهای  اما 
زیرمجموعه ای از این فعالیت ها هستند و با 
دقت کردن به آنها، چشم ما به روی آنها بازتر 
می شود و حتی اگر با آنچه که ما آرزو داریم فاصله 
زیادی دارند، می توانیم بهتر در مورد پرورش 
توانمندی های  به  آنها  تبدیل  و  استعدادها 

ارزشمند در فرزندمان، فکر کنیم.   

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و 

نوجوان

همه ما حس 
می کنیم حجم 

وسیعی از 
استعدادها 

و قابلیت های 
تحقق نیافته ای 
داشته ایم که 
دیگر فرصتی 
برای شکوفا 

کردن و استفاده 
از آنها نداریم. 

همه اینها 
زندگی های 
نزیسته ای 

در وجودمان 
هستند که خود 

را به صورت 
نارضایتی یا 

خشم و اندوه 
دائم یا بی انرژی 

و بی انگیزه 
بودن نشان 

می دهند
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زندگی،  در  ما  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
شناسایی استعداد ها و آشنایی با زمینه هایی است 
که در آنها از توانمندی باالیی برخورداریم. پدر و 
مادرها هم دغدغه استعدادیابی کودکان و پرورش 
همه   به رغم  و  دارند  را  خود  کودکان  استعداد 
که  )حاال  قدیم  کودکان  ما  والدین،  تالش های 
بزرگ شده ایم( همچنان چالش استعدادیابی و 
تشخیص استعدادهای خود را داریم. استعدادیابی 
با انتخاب شغل آینده نیز در ارتباط است و شاید 
بتوان گفت درصد زیادی از افراد در این زمینه 

تصمیم خوبی نمی گیرند. 
اگر بررسی کنیم، متوجه می شویم درصد باالیی 
از افرادی که یک رشته خاص را دنبال کرده اند 
به دیگران توصیه می کنند دنبال این رشته نباشند 
که  این سوال  به  پاسخ  در  افراد  از  بسیاری  یا 
کنید،  انتخاب  شغلی  می خواستید  دوباره  اگر 

چه رشته ای را انتخاب می کردید؟ رشته ای 
غیر از زمینه کاری فعلی خود را انتخاب 

می کردند. اگر قبول داشته باشیم که کار 
ما بخش مهمی از زندگی ماست و نقش 
و  لذت  احساس  کسب  در  پررنگی 
خوشبختی دارد، به اهمیت این موضوع 
واقف می شویم که باید به سمتی قدم 
شناخت  در  فرزندانمان  که   برداریم 
استعدادهایشان درست عمل کنند و 
بتوانند از کاری که انجام می دهند، لذت 

ببرند. با این شیوه، کیفیت کاری که افراد 
انجام می دهند نیز باالتر می رود و جامعه 

شرایط بهتری پیدا می کند.

استعدادیابی و شناسایی استعدادها درنهایت توسط 
خود ما انجام می شود. شاید ساعاتی خلوت کردن، 
مرور کردن خاطرات، به یادآوردن فعالیت هایی که 
دوست داریم و مواردی که از آنها لذت نمی بریم، 
برای  برنامه ریزی  و  استعدادها  شناسایی  برای 

پرورش استعدادها، مفید و موثر باشد.
از دغدغه های  انتخاب رشته تحصیلی و شغل 
بیشتر خانواده هاست. از این رو، خانواده ها بخش 
زیادی از وقت بچه ها را با استعدادیابی می گذرانند. 
وقتی بچه ها به مرحله مهم انتخاب رشته می رسند، 
خانواده ها که از همه جا خسته و سردرگم هستند 
و  می دهند  سوق  مشاوران  سوی  به  را  بچه ها 
می گویند: »مشاور بهتر می داند تو کجا می توانی 
بروی.« جالب اینکه استعدادیابی را همه ما انجام 

می دهیم اما نتیجه ای در این ماجرا نمی گیریم.

چه چیزهایی استعداد نیست؟ 
استعداد با شغل فرق دارد. بسیاری از والدین 
زمینه  یک  به  کودک  توجه  با  را  استعدادیابی 
خاص اشتباه می گیرند، مثال اگر کودکی وسایل 
برقی را دوست دارد و تمایل به باز کردن آنها 
نشان می دهد، می گویند استعداد مهندسی دارد 
یا به غلط کودک خود را در طبقه بندی استعداد 
به دو طبقه درس های حفظ کردنی و درس های 
فهمیدنی تقسیم می کنند، در حالی که در این روش 
به برچسب گذاری  استعدادیابی  به جای  عمال 

غیرعلمی پرداخته ایم.

تعریف استعداد چیست؟
استعداد یعنی یادگیری یک مهارت با انرژی و 
زمان کمتر. همه افراد با زمان و انرژی نامحدود 
هر کاری را می توانند یاد بگیرند، در حالی که 
فرد مستعد در یک زمینه خاص، در زمان کوتاه و 
با انرژی کمی می آموزد و پس از مدت کوتاهی 

در آن کار متبحر می شود.
فراموش نکنید شناخت استعداد و جرأت پیگیری 
آن بسیار مهم است. آیا جرأت تکیه دادن به 
استعداد کودک را دارید و حاضرید فرزندتان 

را در آن حوزه پرورش بدهید؟
در حال حاضر بسیاری از خانواده ها هنگام 
انتخاب رشته دانشگاهی، عموما به ترجیحات 
جامعه یا عالیق والدین و در بهترین حالت به 
ترجیحات فرزندشان توجه می کنند، در حالی 
که ترجیحات و توانمندی ها الزاما یکسان 
نیستند. اگر فرزند ما با تالش بی پایان و تحمل 
دشواری ها و بدون توجه به استعدادها و 
توانمندی های فردی موفق شود، به احتمال 
باالیی دچار خستگی و فرسودگی تدریجی 

خواهد کرد.

نظام آموزشی می تواند از قوی ترین روش های 
مخرب استعدادها باشد. والدین از نظام آموزشی 
الگو می گیرند و از روی آن به سمت موفقیت 
در نظام آموزشی قدم برمی دارند، نه موفقیت 

در زندگی. 
یادتان باشد استعداد مستقل از شغل و درس 
است. استعداد را نباید با مهارت و شخصیت 
اشتباه گرفت. ویژگی شخصیتی با مهارت تفاوت 
ما  رفتارهای  پیش بینی کننده  شخصیت،  دارد. 
ما  می دهد  نشان  استعداد  اما  است  آینده  در 

باشیم. می توانیم در آن زمینه متمایز 

آیا مدل های استعدادیابی خاصی در 
دنیا وجود دارند؟ 

الگوهای مختلفی برای سنجش استعداد در دنیا 
وجود دارد. 2 سوال در این زمینه مهم است. سوال 
اول این است که استعداد تا چه میزان می تواند 
پیش بینی  کننده موفقیت بعدی باشد؟ آیا می تواند 
به فرد کمک کند؟ و تا چه میزان مستقل از سایر 
شرایط است؟ از جمله این استعدادها می توان از 

استعداد یادگیری زبان نام برد. 
از  دیگر  یکی  استقرا«  »استعداد  و  توانمندی 
ایده  الهام و  »استقرا«  از  استعدادهاست. منظور 
گرفتن و کاربرد آن در جای دیگر است، مثل 
از  استفاده  و  بسته بندی  از صنعت  ایده گرفتن 

آن در جای دیگر.
همراه،  تلفن  شماره  نوشتن  مثل  اعداد  با  کار 
تجسم فضایی، تفکیک رنگ ها و خواندن سریع 
که می تواند در موفقیت شغلی تاثیر بگذارد نیز 
استعداد  با  اگر  هستند.  استعداد  دیگر  انواع  از 
خوب در جای درست قرار بگیریم می توانیم با 
انرژی، حداکثر کاربری  صرف حداقل زمان و 

را داشته باشیم.

چرا برخی از جایگاه و شغلشان راضی 
نیستند؟

بیفتد،  جا  خوب  استعدادیابی  اهمیت  اگر 
تغییر دهد.  را  آینده و شغل  به  نگاه  می تواند 
استعداد نوعی تمایز ایجاد می کند و تمایز کمک 
می کند وقتی ما را کنار همراهان مان قرار می دهند 
از همه باالتر باشیم. اگر براساس استعداد در 
موفق،  می توانیم  بگیریم  قرار  مناسب  جایگاه 
راضی و خوشحال باشیم و از شغل مان لذت 

ببریم.
و  جوامع  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در 
را  خود  نمی توانیم  ما  ایران،  در  به خصوص 
در صدر فهرست قرار دهیم و متمایز باشیم، 
بلکه سعی می کنیم خود را به فهرست کوتاه تری 

برسانیم. 
در  لیسانس  مدرک  داشتن  با  مثال  عنوان  به 
و  ازدواج  کار،  برای  طوالنی  فهرست  یک 
مقایسه  کثیری  عده  با  بهتر  موقعیت های 
فوق لیسانس  مدرک  گرفتن  برای  می شویم، 
اقدام می کنیم تا با تعداد کمتری مقایسه شویم 

و این روش را ادامه می دهیم. 
با این کار برای رسیدن به تمایز، عمرمان  ما 
را معامله می کنیم، در حالی که با استعدادیابی 
می توان به شکل راحت تری از همطرازان متمایز 
میانبر  یک  از  استعدادیابی  با  ما  درواقع  شد. 

کرده ایم. استفاده  موفقیت  به  برای رسیدن 
این نوشته را با سخنی زیبا از آرتور شوپنهاور 

می بریم:  پایان  به 
قادر  اندازه  همان  به  تنهایی  به  خود  »نبوغ، 
تولید کند که یک زن  ناب  اندیشه های  است 
به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط 
بیرونی باید نبوغ را بارور و نقش پدر را برای 

کنند.« ایفا  فرزندش 

استعدادیابی راه میانبری برای رسیدن به موفقیت است
 دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

آیا استعداد با مهارت یکی است؟
استعداد را می توان مانند یک دانه برای گیاه در نظر گرفت. همان طور که تا دانه ای نباشد گیاهی 
نمی روید، بدون کوشش و پرورش و فضای مناسب هم، هیچ استعدادی به بار نمی نشیند .پس 
استعداد چیزی است که با آن به دنیا می آییم اما برای اینکه شکوفا شود نیاز به محیط مناسب 
داریم. برخالف استعداد، مهارت چیزی نیست که با آن به دنیا آمده باشیم. مهارت، با تمرین 
بهتر می شود و این ما هستیم که آن را ایجاد می کنیم. هرچقدر کاری را بیشتر انجام دهیم در آن 
ماهرتر می شویم، مثال کودک 8 سال های که از 3 سالگی نواختن پیانو را شروع کرده، ماهرانه 
پیانو می نوازد اما این دلیلی بر این نیست که استعداد باالیی در این زمینه دارد. ممکن است 

نواختن پیانو آرزوی برآورده نشده والدینش باشد و همین مساله باعث شده کودک 3ساله را 
به کالس پیانو بفرستند و این کودک با تمرین و سختی بسیار این مهارت را به دست آورده 
باشد. در مقابل، به نظر می رسد، کودک 8 ساله دیگری که بعد از 3 ماه تمرین کردن، با همین 
مهارت پیانو می نوازد، واقعا چنین استعدادی دارد. کسی که در مسیر استعدادهای خود حرکت 
نکند، حتی اگر رشد و پیشرفت را تجربه کند، بیش از آنچه دیگران زمان و انرژی صرف 
کرده اند، زمان و انرژی صرف خواهد کرد و هزینه  رشد خود را از طریق فرسایش پرداخت 
خواهد کرد. پس به عنوان والدین آگاه، با شناخت درست استعدادها و عالیق واقعی فرزندمان 

و هدایت درست او، فرسایش را کاهش دهیم.

23فرزندپروری
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سنگال و چای ترش
مردم این سرزمین تمایل دارند روزه خود را با چای ترش، شیر یا آب سرد باز کنند و سپس 
سوپ با پایه میگو، گوشت یا ماهی می خورند. غذای محلی این کشور به نام »تیبودینه« که از 
برنج و ماهی پخته شده در سس گوجه فرنگی همراه گیاه کاساوا، پیاز و هویج تهیه می شود، در 
ماه رمضان طرفداران زیادی دارد. دسر محبوب مردم سنگال نیز شبیه شیربرنج است که البته در 
ترکیب آن پنیر سفید نیز وجود دارد و گاهی به جای برنج، ارزن استفاده می کنند. 

یمن و الفته
 کنار »سمبوسه« و انواعی از »دونات«، »شوربا« یا »شوروا«، سوپ مورد 
عالقه و غذای اجتناب ناپذیر سفره های افطار یمنی هاست. گرچه این سوپ 
در صنعا با طعم شیرین و در عدن، شور خورده می شود، پایه اصلی آن، 
کاری و بلغور جودوسر است اما غذای اصلی مردم یمن، »الفته« است که 
نوعی سوپ گوشت و سبزیجات است که در زمان سرو، تکه های نان 
عربی درون آن خرد می شود. »بنت الصحن« نیز کیک عسلی است که همراه 

»ماسوب«؛ نوعی پودینگ موز به عنوان دسر میل می شود.

افغانستان و آش شوروا
افطار عموما در این کشور با خرما آغاز می شود اما آش »شوروا«، 

»پیازا« )گوشت طبخ شده در سس پیاز(، انواع کباب، »منتو«، »بوالنی« 
)نان تنوری که درون آن سبزیجات می گذارند( و »قابلی پلو« از 

جمله غذاهای سنتی مردم افغانستان در ماه رمضان است. همچنین 
آنها عالقه زیادی به دسرهای شیرین مانند زولبیا دارند.

پاکستان و حلوای هویج
مسلمانان این کشور روزه خود را با خرما و آب باز می کنند اما خوراکی های خوشمزه 
شور و شیرین مانند »زولبیا«، »سمبوسه« و »پاکوره« )گلوله های برشته خمیری همراه با 
چاشنی هایی مانند پنیر( جایگاه خاصی در سفره های افطار مردم این کشور دارند. غذای 
اصلی آنها بریانی با گوشت مرغ، بره یا بز همچنین مرغ طعم دارشده با بادام، دارچین 
و کشمش است. انواع نان های مختلف مانند »پاراتا« نیز معموال با »چاناچات« )ساالد 
نخود( میل می شود. نوعی حلوای هویج نیز میان پاکستانی ها پرطرفدار است که معموال با 
ساالد میوه سرو می شود. »اسپرینگ رول مرغ«، »شامی کباب« و »پاپاد« )خمیرهای نازک 
خشک شده در آفتاب و سرخ شده مانند چیپس( دیگر خوراکی های مرسوم پاکستانی هاست. 
در شهرهایی مانند الهور، کراچی و اسالم آباد، مردم مانند مسلمانان هندی غذای سنگین 
را هنگام افطار می خورند که غالبا غذاهای سنتی خواهد بود.

هند و غذاهای سنگین گوشتی
مسلمانان هندی روزه را با خرما یا آب باز می کنند،  اما طرفدار غذاهای سنگین گوشتی 
یا انواع سبزیجات در وعده افطار هستند و وعده شام را سبک تر انتخاب می کنند. آبمیوه 
و »ُسربی« یا »سوربت«، نوعی دسر میوه های یخی نیز حتما در سفره های افطار هندی ها 
دیده می شود. در حیدرآباد و مناطق اطراف آن، مردم معموال دوستدار »حلیم« هستند 
اما »نوبو کانجی« افطاری مورد عالقه مسلمانان ایالت های جنوبی مانند تامیل نادو و 
کراالست که برای طبخ آن، برنج ساعت ها با گوشت و سبزیجات طبخ شده و معموال 
با اسنک های محلی مانند »بوندا« و »باجی« خورده می شود. افراد گیاهخوار نیز در وعده 
افطار، نوعی فرنی موسوم به »سرکومبا« را انتخاب می کنند و نوعی کتلت به نام »وادای« 
در ماه رمضان در این کشور طرفداران زیادی دارد. در مناطق شمالی مانند دهلی، 
اوتارپرادش، مادیاپرادش و بنگال غربی، وعده افطار با مصرف خرما و دیگر میوه های 
تازه، آبمیوه همچنین اسنک های سرخ شده مانند »سمبوسه« و »پاکورا« به پایان می رسد.

مصر و سوپ عدس
مردم مصر افطار را با »سوپ عدس« آغاز می کنند. در این کشور، 
»ساالد عدس« و غذای سنتی »کوشاری« شامل برنج، ماکارونی، 
سس گوجه فرنگی تند، پیاز سرخ شده، سرکه، سیر، عدس و نخود، 
در ماه رمضان جزو غذای اصلی محسوب می شوند. کوکی های 
معطر به گل محمدی و روغن حیوانی همراه با بستنی و همچنین 
کوشاف )ساالدی تهیه شده از میوه های خشک( نیز دیگر سنت های 
غذایی مردم این کشور محسوب می شوند.

لبنان و تنوع غذایی
لبنانی در این ماه تنوع زیادی دارند. »ساالد فتوش«،  غذاهای 
»حمص« )نخود کوبیده با ارده و روغن زیتون(، »بابا غنوچ« یا 
»متبّل« )بادمجان کبابی کوبیده همراه لیمو و ارده(، سوپ پیاز، 
سوپ نودل و انواع »فطاتر« )نان های کوچک شبیه پیراشکی با 
مخلفات(، سمبوسه، فالفل و »کیبه«، غذای ملی لبنان را می توان 
نمونه هایی از خوراک های افطار مردم این کشور دانست. البته سفره 
ماه رمضان را نمی توان بدون »شاورما«، »مقلوبه«، انواع کباب و 
جوجه بریانی تصور کرد. شیرینی های بی نظیر لبنان مانند »خطائف« 
)شبیه قطاب( و انواع باقلوا نیز میان وعده پرطرفدار شب های ماه 

رمضان در لبنان و بیشتر کشورهای عربی است.
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عادت های غذایی روزه داران در گوشه و کنار دنیا

سفره ماه رمضان
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، تغذیه روزه داران و انتخاب نوع غذا 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. در بسیاری از کشورهای مسلمان، 

برخی غذاها پرطرفدارتر می شوند و بیشتر به مصرف می رسند. 
از این رو، ما نیز در »پوستر سالمت« این هفته به عادت های 

غذایی خاص مردم کشورهای مختلف در ماه رمضان پرداخته و در 
ادامه به مهم ترین های آنها اشاره کرده ایم. 

ترکیه و انواع باقلوا
افطار مردم ترکیه با پیش غذا یا تاپاس متشکل از 
زیتون و پنیر ترکی همراه با نان »پیده«، خارج از 
مرزهای این کشور بسیار شهرت دارد. البته چای، 
انواعی از باقلوا و راحت الحلقوم نیز از خوراکی های 
اصلی سفره افطار مردم این کشور هستند. »سولو 
کوفته« هم غذای اصلی این کشور متشکل از گوشت 
چرخ شده، برنج و جعفری است که همراه انواع 
سبزیجات در سس گوجه فرنگی ادویه دار پخته 
می شود. »گوالک«؛ دسر شیری همراه گالب و بادام 
نیز برای شب های ماه رمضان انتخاب عالی است. 
»سوجوک«؛ نوعی سوسیس خشک با ادویه تند 
فراوان و »بورگ« یا پیراشکی خانگی نیز در سفره 
افطار ترک ها جایگاه ویژه ای دارند.

مالزی و چای داغ
مردم مالزی نیز مانند بیشتر مسلمانان، روزه خود 
را با خرمای تازه یا خشک افطار می کنند. بازارهای 
این کشور در ماه رمضان سرشار از انواع غذاهاست 
چرا که این کشور فرهنگ غذایی متنوعی دارد. 
»شربت نیشکر« و »شیرسویا« همراه تکه های ژله 
جزو پرطرفدارترین نوشیدنی های روزه داران است. 
»نسی لمک« یکی از غذاهای مرسوم است که ترکیبی 
از برنج پخته با شیر نارگیل، تخم مرغ، ماهی خشک 
و سبزیجات است. »ساتای«، کباب چوبی ماالیی 
و »الکسا«، نوعی سوپ تند ماالیی جایگاه خاصی 
در سفره افطار دارد. آنها معموال روزه خود را در 
مسجد با صرف چای داغ باز می کنند و غذاهای 

اصلی را به عنوان شام میل می کنند.

اندونزی و غذاهای شیرین
اندونزی با بیشترین جمعیت مسلمان در دنیا )200 میلیون نفر(، مانند دیگر کشورهای مسلمان، آداب و رسوم خاصی در ماه رمضان دارد. مردم این کشور ترجیح می دهند 
در وعده افطار غذاهای شیرین بخورند. غذای سنتی اندونزی که معموال در همه جا می توان مشاهده کرد، »کِتوپات« نام دارد. این غذا نوعی دامپلینگ است که برنج در 
پوششی حصیری مانند از برگ های نخل یا نارگیل پخته می شود. این غذا عموما همراه »رندانگ«؛ گوشت طعم دارشده با شیرنارگیل همراه سس کاری سرو می شود. مرغ 
سرخ شده در روغن نارگیل و دسری شامل موز، جک فروت )نوعی میوه بومی( و شیر نارگیل نیز از دیگر خوراکی های مورد عالقه مردم اندونزی هنگام افطار است. به 

عالوه، دسر شیرینی به نام »کوالک«  که شامل پالم، شیرنارگیل و تکه های میوه های گرمسیری است، سر سفره افطار مردم این کشور دیده می شود.

بنگالدش و هندوانه
یکی از غذاهای اصلی این کشور به نام »پیاژو« در ماه 
رمضان طرفداران زیادی دارد. این غذا که در واقع نوعی 
فالفل است از خمیری متشکل از عدس، پیاز و فلفل سبز 
تهیه شده و همراه با سس »بیگونی«؛ بادمجان سرخ شده 
همراه ادویه ها، سرو می شود. البته نباید غذای نمادین این 
کشور موسوم به »بروباپرپوالخی« که از ترکیب برنج، 
سیب زمینی، گوشت طعم دار با ادویه ها و تخم مرغ همراه 
با روغن حیوانی تهیه می شود را فراموش کرد. به عالوه، 
غذاهایی مانند حلیم، سمبوسه، پیتا)نوعی شیرینی بنگالی(، 
دال پوری )آش با نوعی عدس شیرین(، نوشیدنی هایی 
مانند شربت روح افزا و شربت لیمو همچنین انواع میوه ها 
به خصوص هندوانه جایگاه خاصی در فرهنگ غذایی 

مردم بنگالدش طی ماه رمضان دارند.
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پمادها و داروها این اختالل هنوز در شما وجود دارد و برطرف 
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 دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن متخصصان 

داخلی ایران

روزه و فشارخون
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برای بیماران مبتال به فشارخون مطرح 
می شود، این است که آیا می توانند روزه 
نه؟  یا  بگیرند  بدون مشکل  را  خود 
پاسخ به این پرسش، به شرایط بیمار و 
خفیف یا شدید بودن فشارخون باالی 

او بستگی دارد.
 به طور کلی، زمانی که بدن برای مدت 
طوالنی گرسنگی می کشد، با افزایش 
ترشح آدرنالین، کاهش قند و باال رفتن 
فشارخون مواجه می شود.  از این رو، 
ممکن است  روزه داری برای افرادی 
که فشارخون باالی کنترل نشده یا شدید 
دارند، باعث ایجاد مشکالتی شود. به 
باال  به فشارخون  مبتال  بیماران  تمام 
توصیه  دارند،  روزه داری  قصد  که 
می شود حتما در این مورد با پزشک 
معالج شان مشورت کنند تا او بتواند 
برحسب شرایط فردی بیمار نظر خود 
را در مورد توانایی روزه داری یا عدم 

آن بیان کند. 
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روزه داری هستند، می توانند داروهای 
خود را در وعده افطار و سحر مصرف 
نباید  به هیچ عنوان  بیماران  این  کنند. 
وعده سحری را حذف کنند تا دوره 
گرسنگی شان طوالنی تر نشود. مصرف 
سبزی ها و صیفی های فراوان همراه 
افزایش  به  سحر  و  افطار  وعده  با 
کنترل فشارخون در  فیبر دریافتی و 
بیماران کمک می کند. عالوه بر  این 
باال  فشارخون  به  مبتال  افراد  اینها، 
در  باید  بگیرند  که می خواهند روزه 
وعده سحر و افطار به شدت از مصرف 
غذاهای چرب، شور، کنسروی و آماده 
پرهیز کنند تا بتوانند کنترل بهتری بر 

فشارخونشان داشته باشند. 
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پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه درباره: 

بهترین سحری و افطار

: اگر موافق باشید، با این سوال شروع کنیم که 
اولین توصیه شما برای وعده سحری چیست؟ 

پیش از اینکه بخواهیم درباره وعده سحری توضیح بدهیم، 
باید یادآور شویم افراد روزه دار بهتر است برنامه زندگی 
خود را در این ماه به گونه ای تنظیم کنند که خواب کافی در 
طول شبانه روز داشته باشند. داشتن خواب کافی می تواند به 
بهبود کیفیت روزه داری کمک کند زیرا فرد روزه دار زمانی 
که خواب مناسبی داشته باشد، می تواند بدنش را برای بیدار 
شدن در زمان مناسب برای خوردن وعده سحری آماده 
کند. از بحث خواب که بگذریم، بهتر است بدانید توصیه 
ما به افراد روزه دار این است که حداقل حدود 45 دقیقه تا 
1 ساعت قبل از اذان صبح بیدار شوند و پیش از خوردن 
وعده سحری، یک میوه یا مقداری صیفی مانند هندوانه میل 
کنند تا در طول روز مشکل چندانی از نظر کمبود آب و 
مایعات بدن برایشان ایجاد نشود. اگر هر روز صبح تمایل 
به خوردن میوه یا صیفی ندارید، می توانید قبل از صرف 
سحری یک پیاله ماست کم چرب که با خیار یا سبزیجات 

ترکیب شده، میل کنید. 
: وعده اصلی سحری باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟ 
بعد از خوردن میوه ها، صیفی ها یا کمی ماست وخیار می توانید 
چند دقیقه به بدن تان استراحت بدهید و سپس وعده اصلی 
سحری که می تواند شبیه وعده ناهار باشد را میل کنید. البته 
به خاطر داشته باشید ما مصرف حجم باالیی از مواد غذایی 
پروتئینی یا گوشت ها را چندان برای وعده سحری مناسب 

نمی دانیم زیرا متابولیسم هضم و جذب پروتئین ها به آب 
بیشتری در بدن نیاز دارد. از این رو، اگر شما غذاهای سرشار 
از پروتئین را برای وعده سحری در نظر بگیرید، حتما زودتر 
و بیشتر در طول روز تشنه خواهید شد. از بحث پروتئین که 
بگذریم، وعده سحری می تواند شامل انواع کربوهیدرات ها 
مانند نان یا برنج باشد و بهتر است سهم مصرف روغن 
یا چربی روزانه را هم در وعده سحری بگنجانید زیرا 
چربی ها دیرتر از سایر گروه های غذایی هضم می شوند و 
به این ترتیب می توانند برای مدت طوالنی تری انرژی شما 
را در طول روز تامین کنند. میان انواع کربوهیدرات ها هم 
کربوهیدرات های سبوس دار یا قهوه ای به دلیل فیبر باالتری 
که دارند، بیشتر توصیه می شوند زیرا آنها هم دیرتر هضم 
خواهند شد و برای مدت  طوالنی تری شما را سیر نگه 

خواهند داشت. 
: آیا ممنوعیت خاصی هم برای وعده سحری 

وجود دارد؟ 
بله، بهتر است در وعده سحری از خوردن غذاها و خوراکی های 
شور، ترش و تند خودداری کنید زیرا این ترکیبات می توانند 
در طول روز شما را شدیدا تشنه کنند. استفاده از سیر و 
پیاز هم به دلیل بو گرفتن دهان در طول روز به هیچ عنوان 

همراه با وعده سحری توصیه نمی شود. 
: نظرتان در مورد نوشیدنی های مناسب برای 

وعده سحری چیست؟ 
آب ساده همواره در اولویت اصلی برای وعده سحری و 
وعده افطاری تا سحری قرار دارد اما اگر به نوشیدن چای 

اصرار دارید، حتما چای بسیار رقیق و هم دمای محیط 
مصرف کنید. نوشیدن چای پررنگ به دلیل کافئینی که دارد، 

می تواند باعث دفع بیشتر آب در طول روز از بدن شود 
و فرد روزه دار را با کم آبی بدن مواجه کند. 

: اگر فردی برای وعده سحری خواب 
بماند و زمان کافی برای خوردن سحری کامل 
نداشته باشد، بهترین توصیه خوراکی برای 

او چه خواهد بود؟ 
اگر برای سحری خواب ماندید و وقت کافی 

برای خوردن یک وعده کامل را نداشتید، توصیه 
ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع 

چربی است، مثال نان و خامه، نان و پنیر پرچرب، 
نان و کره یا برنج و کره، هر کدام می توانند گزینه مناسبی 
باشند. اگر در همین حد هم زمان نداشتید، می توانید یک 
لیوان شیر با کمی نان و خرما میل کنید. گزینه دیگر این 
است که شب هایی که خسته هستید و احتمال می دهید برای 
سحری خواب بمانید و وقت کافی برای خوردن غذا نداشته 
باشید، یک تخم مرغ آبپز را با پوست داخل یخچال بگذارید 
و اگر خواب ماندید، آن را سریع پوست بگیرید و همراه 
نان، کمی گوجه فرنگی، خیار یا سبزی میل کنید. از آنجایی 
که تخم مرغ نوعی پروتئین است، اگر قرار باشد در وعده 
سحری میل شود، باید حتما همراه سبزی ها و صیفی های 

فراوان خورده شود تا شما را در طول روز تشنه نکند. 
: اولین توصیه شما برای باز کردن روزه چیست؟ 
از آنجایی که در سال های اخیر، زمان ناشتایی ناشی از 

روزه داری حدود 14 تا 15 ساعت است، بهتر است افطار 
را با آرامش و با یک نوشیدنی ولرم مانند آب ولرم، چای 
ولرم کمرنگ یا شیر ولرم همراه یک میوه شیرین مانند 
انجیر، توت یا خرما شروع کنید. نوشیدن آب یا شربت های 
سرد هنگام افطاری به هیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا این 
کار می تواند شوک بزرگی برای دستگاه گوارش باشد و 
مشکالت گوارشی فراوانی برای شما ایجاد کند. به طور کلی 

هرچه دمای مایعاتی که قرار است برای وعده افطاری میل 
کنید، به دمای بدن نزدیک تر باشد، بهتر است. 
: بعد از این مایعات، چه بخوریم؟ 

بهتر است بعد از باز کردن روزه با مایعات ولرم و یک 
نوع قند ساده، مقداری غذای سبک مانند نان و پنیر همراه 
گردو یا سبزی خوردن یا خیار و یا گوجه فرنگی مصرف 
کنید. بعد از آن کمی به بدن تان استراحت بدهید تا دستگاه 
گوارش آمادگی الزم را پیدا کند. حدود 20 تا 30 دقیقه 
پس از صرف غذای سبک می توانید یک عدد میوه فصل 

یا مقداری هندوانه یا انواع ملون ها را میل کنید. 
: توصیه شما به افرادی که شام و افطار را 

همزمان میل می کنند، چیست؟ 
بهتر است برای حفظ سالمت دستگاه گوارش، این کار را 
انجام ندهید و بین افطاری تا شام، حداقل 1 ساعت فاصله 
بگذارید. سپس شام را مانند سایر وعده های شام که در 
طول سال میل می کردید، مصرف کنید. میوه ها می توانند 
گزینه مناسبی برای گنجانده شدن در وعده بین افطار تا 
شام باشند. عالوه بر این، ما به افراد روزه دار توصیه می کنیم 
در صورت تمایل، حدود 30 دقیقه قبل از خواب هم، یک 
لیوان شیر ولرم بنوشند تا هم ریزمغذی های بدن شان تامین 

شود و هم خواب بهتری را تجربه کنند. 
: برخی افراد روزه دار در وعده افطاری، غذاهایی 
مانند سوپ، آش یا حلیم را میل می کنند و دیگر تمایلی 
به خوردن شام ندارند. آیا حذف شام در این موارد، 

مشکلی ایجاد نمی کند؟ 
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانید ما به هیچ عنوان 
خوردن غذاهای کامال مایع برای وعده افطار را توصیه 
نمی کنیم زیرا این کار می تواند باعث ایجاد برخی 
مشکالت گوارشی مانند ریفالکس شود. غذاهای 
جویدنی اولویت بیشتری برای انتخاب در وعده 
افطار دارند. به همین دلیل هم حتی اگر قرار 
است سوپ، آش یا حلیم برای افطاری داشته 
باشید، حتما مقداری نان کنارشان بخورید 
تا عمل جویدن غذا را به طور طبیعی انجام 
دهید. حاال اگر با خوردن این موارد یا حتی 
نان و پنیر احساس سیری داشتید، نیاز چندانی به 
خوردن شام وجود نخواهد داشت و حذف شام در 
این موارد مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد. توصیه 
می شود تا زمان خواب، مصرف میوه ها، آب ساده و شیر 

ولرم را فراموش نکنید. 
: توصیه آخر؟ 

باز هم تاکید می کنم برای پیشگیری از کم آبی بدن در طول 
روزهای روزه داری، مصرف میوه ها و آب ساده در وعده 
سحری و از افطاری تا سحر را فراموش نکنید و همیشه 
انواع ساالدها و سبزی ها را کنار وعده های سحری و افطاری 
داشته باشید. بهتر است در روزهای روزه داری، کارهایی 
که به تمرکز بیشتری نیاز دارند را در ساعت های ابتدایی 
روز انجام دهید زیرا هرچه به ساعات پایان روز نزدیک تر 
شوید، تمرکز روزه دار به دلیل کاهش آب بدن و افت قندخون 

کمتر خواهد شد.

موارد  از  یکی 
مهمی که همزمان 
ماه  شروع  با 
به  باید  رمضان 
رعایت  باشیم،  داشته  توجه  آن 
نکات تغذیه ای در وعده سحری 

و افطاری است. 
روزه داری،  روزهای  در  ما  اگر 
برنامه خواب و خورد و خوراکمان 
را به خوبی تنظیم کنیم، می توانیم 
به  سالمت  با  همراه  را  ماه  این 

پایان برسانیم. 
برای آگاهی بیشتر درباره بهبود 
و  سحری  وعده های  کیفیت 
دکتر  با  گفت وگویی  افطاری، 
محمدرضا وفا، متخصص تغذیه 
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، انجام داده ایم. 

 راضیه فیضی 

توصیه های تکمیلی
 

برخی افراد قبل از شروع ماه رمضان، مشکالت یا 
بیماری هایی دارند که مانعی جدی برای روزه داری 
نیستند. با این حال، این گروه از افراد باید با رعایت 
برخی نکات تغذیه ای مانع از تشدید یا عود بیماری 
شوند یا بتوانند آنها را در ایام روزه داری با تغذیه 
که  مشکالتی  رایج ترین  از  کنند.  کنترل  مناسب 
روزهای  در  تغذیه ای  نکات  رعایت  با  می توان 
موارد  به  می توان  برآمد،  آن  پس  از  روزه داری 

زیر اشاره کرد: 

سردرد و آب کافی نوشیدن
اگر در ماه رمضان مدام دچار سردرد می  شوید و 
این سردردها قبل از ماه رمضان در شما چندان 
شایع نبوده اند، چند احتمال برایتان مطرح است: 
کمبود خواب، کاهش قندخون در ساعات پایانی 
روز، کاهش مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین 
یا کم آب شدن بدن. درواقع، همگی این احتماالت 
روزهای  در  به سردرد  ابتال  عوامل  از  می توانند 
روزه داری باشند. به این منظور توصیه می شود اوال 
در ماه رمضان، خواب و استراحت کافی داشته 
بهتر است برای کاهش  باشید. در مرحله بعدی 
سردرد ناشی از افت قندخون، در وعده سحری 
از قند و شکر یا نوشیدنی ها و خوراکی های حاوی 
قند و شکر استفاده نکنید. در غیر این صورت با 
نوسانات قندخون در طول روز مواجه خواهید شد. 

مناسب تری  گزینه  نشاسته ای،  کربوهیدرات های 
برای تامین انرژی در وعده سحری هستند. مصرف 
میوه ها، سبزی ها، صیفی ها و آب کافی در وعده 
افطار تا سحر می تواند به پیشگیری از کم آب شدن 
بدن و سردرد ناشی از آن کمک کند. توصیه می شود 
برای جلوگیری از سردرد ناشی از کم آبی یا افت 
قندخون، ساعت های پایانی روز که منتهی به اذان 
مغرب هستند را به جای کار و فعالیت به خواب 
و استراحت اختصاص دهید. برای پیشگیری از 

سردرد ناشی از کاهش مصرف کافئین هم توصیه 
مي شود از چند روز قبل از ماه رمضان، مصرف 
بسیار  را  یا چای مصرفی  دهید  را کاهش  چای 
کمرنگ کنید تا کم کم بدن تان به کاهش مصرف 

کافئین عادت کند. 

بیماری های گوارشی و خوب جویدن
اگر دچار زخم های گوارشی هستید، باید درباره 
روزه داری حتما با پزشک معالج تان مشورت کنید 

اما اگر از سایر بیماری های گوارشی مانند نفخ، 
ریفالکس یا سوء هاضمه رنج می برید، بهتر است 
برای کاهش مشکالت گوارشی در ایام روزه داری، 
خودتان را عادت بدهید وعده افطار و سحر را بسیار 
با آرامش و آهسته بخورید. خوب جویدن مواد 
غذایی به کاهش مشکالت گوارشی در روزهای 
مشکالت  دچار  افراد  می کند.  کمک  روزه داری 
گوارشی باید از خوردن غذاهای چرب و سنگین، 
حتی آش ها یا حلیم های سنگین، در ماه رمضان 

بپرهیزند و وعده های غذایی را بیشتر اما حجم شان 
کلی  افطار،  وعده  یک  در  یعنی  کنند؛  کمتر  را 
خوراکی را به عنوان افطاری و شام با هم نخورند 
تا مشکالت گوارشی شان تشدید نشود. از دیگر 
مواردی که می تواند مشکالت گوارشی را در ماه 
غذاهای  مصرف  از  پرهیز  دهد،  کاهش  رمضان 
پرادویه و نوشیدنی های گازدار همراه وعده سحر 
یا افطار است. بد نیست بیماران مبتال به مشکالت 
گوارشی، کمی عسل را به نوشیدنی های سحری 

یا افطاری شان اضافه کنند.
 

دیابت و با فاصله غذا خوردن
افراد مبتال به دیابت حتما باید درباره توانایی یا 
معالجشان  پزشک  با  روزه داری،  برای  ناتوانی 
و  دارید  کنترل شده  دیابت  اگر  کنند.  مشورت 
پزشک شما مانعی برای روزه داری تان نمی بیند، 
میان  روزه داری  ایام  طول  در  است  بهتر 
و  برنج  نان،  مانند  نشاسته ای  کربوهیدرات های 
ماکارونی، انواع سبوس دار آنها که مانع افزایش 
ناگهانی قندخون می شوند را مصرف کنید. افراد 
دیابتی باید بین وعده افطار و شام فاصله بیندازند 
تا دچار نوسان ناگهانی قندخون نشوند. خوردن 
می تواند  افطار  هنگام  طبیعی  عسل  قاشق  یک 
گزینه مناسبی برای مبتالیان به دیابت باشد. این 
شیرین،  سیب  می توانند  هم  میوه ها  میان   افراد 
گالبی و زردآلو را در وعده بین افطار تا سحر 
مصرف کنند. معموال به مبتالیان به دیابت توصیه 
افت  از  پیشگیری  برای  ماه رمضان  می شود در 
قندخون، از ورزش کردن یا انجام فعالیت های 

بدنی شدید پرهیز کنند.

 دکتر محمود خدادوست
متخصص طب سنتی

استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

اگر برای 
سحری خواب ماندید 

و وقت کافی برای خوردن 
یک وعده کامل را نداشتید، توصیه 

ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع 
چربی است، مثال نان و خامه، نان و پنیر پرچرب، نان و 

کره یا برنج و کره، هر کدام می توانند گزینه مناسبی باشند. 
اگر در همین حد هم زمان نداشتید، می توانید یک لیوان 

شیر با کمی نان و خرما میل کنید. گزینه دیگر این 
است که یک تخم مرغ آبپز را با پوست داخل 

یخچال بگذارید، آن را سریع پوست 
بگیرید و همراه نان، کمی 

گوجه فرنگی، خیار یا 
سبزی میل 

کنید



طرز تهیه 
1. برای آماده  کردن این سوپ کرمی و خوشمزه، ابتدا باید روغن را در قابلمه نچسبی 
گرم کنید و پس از گرم شدن قارچ های ورقه شده را حدود 1 دقیقه در آن تفت دهید. 
2. بعد از اینکه قارچ ها کمی گرم شدند و مقداری آب انداختند، می توانید کرفس 
خردشده، هویج خردشده و پیازچه ها را هم به قارچ ها اضافه کنید و حدود 5 دقیقه 
تمام این سبزیجات را روی حرارت متوسط تفت دهید تا سطح بیرونی آنها کمی 
برشته شود. این کار به پیشگیری از له شدن سبزی ها در بافت سوپ کمک می کند. 
3. آرد، نمک و فلفل را با نصف لیوان آب مخلوط کنید و این ترکیب را به قدری 

هم بزنید که آرد شما گلوله گلوله نباشد و کامال در آب حل شده باشد. 
4. ترکیب آرد را به سبزیجات درون قابلمه اضافه کنید و 2 دقیقه آن را با سایر 

مواد حرارت دهید. 
5. 4 قالب عصاره مرغی که در اختیار دارید را در حدود 5 تا 7 لیوان آب ولرم 
حل کنید و این محلول را داخل قابلمه بریزید. حرارت را کمی باال ببرید تا سوپتان 

جوش بیاید. 
6. بعد از جوش آمدن سوپ، برنج را اضافه کنید و حرارت را تا حد متوسط 

پایین بیاورید. 
7. اجازه بدهید 5 تا 7 دقیقه تمام مواد به خوبی با یکدیگر بجوشند و بعد از این 

مدت حرارت زیر سوپ را پایین بیاورید. 
8. حدود 45 دقیقه اجازه بدهید تا سوپ شما با حرارت کم بجوشد و به غلظت 

مورد نظر برسد. 
9. حاال وقت آن رسیده که گوشت بوقلمون پخته و ریش ریش شده را با خامه و 

جعفری مخلوط کنید و این مخلوط را به سوپ خود بیفزایید. 
10. بعد از افزودن مخلوط بوقلمون کرمی به سوپ، حدود 2 تا 10 دقیقه 
دیگر اجازه بدهید تا سوپ شما کمی بجوشد. هر زمانی که احساس کردید 
این سوپ به غلظت مورد نظر رسیده، حرارت را خاموش کنید. برخی افراد، 
سوپ رقیق تر و آبکی را ترجیح می دهند و برخی دیگر دوست دارند سوپ 
بافتی غلیظ داشته باشد. از این رو، مدت  نهایی پخت به ذائقه خانواده شما در 

خوردن انواع سوپ بستگی دارد.

بسیاری از افراد بعد از خوردن وعده افطار دچار نفخ شدید می شوند و احساسی مانند سفتی 
یا پری شکم به آنها دست می دهد. این احساس، مخصوصا در مواردی که به صرف افطاری 
دعوت هستید، می تواند بسیار ناخوشایند باشد. بد نیست بدانید ایجاد تغییرات کوچک در 
نوع غذاهای افطاری یا حتی روش خوردن غذا در این وعده می تواند تا حد قابل قبولی باعث 
کاهش نفخ یا حتی از بین رفتن آن شود. از طرف دیگر، برخی افراد به دلیل ابتال به یبوست 
ناشی از روزه داری، پری بعد از صرف افطاری را احساس می کنند. این افراد هم می توانند 
به سادگی از طریق ایجاد تغییرات کوچکی در نوع و نحوه غذا خوردن شان در وعده افطاری، 
مشکل یبوست را از بین ببرند. در ادامه، با 14 نکته ساده، کاربردی و مفید برای پیشگیری یا 

کاهش نفخ و یبوست بعد از وعده افطاری از منظر طب سنتی آشنا می شوید. 
1. حجم غذای مصرفی در وعده افطار، رابطه مستقیمی با نفخ کردن دارد. به عبارت ساده تر، 
دستگاه گوارش بعد از 14 تا 15 ساعت روزه داری، توانایی دریافت و هضم حجم باالی 
مواد غذایی را ندارد و به دلیل ضعف ناشی از عدم هضم، دچار مشکالتی مانند تجمع گاز 
می شود. به همین دلیل هم در مرحله اول به افراد روزه دار توصیه می شود افطار را سبک، 
آرام و با مصرف خوراکی های گرم و نسبتا مایع آغاز کنند تا حرارت و شرایط معده برای 

پذیرش غذا آماده شود. 
2. توصیه ما به تمام افراد روزه دار، این است که تا حد ممکن، خوراکی های نفاخی مانند 
حبوبات را در وعده افطاری قرار ندهند و مصرف آنها را به وعده سحری موکول کنند. از 
این رو، بهتر است حتی آش یا سوپ هایی که قرار است برای افطار ماه رمضان تهیه شوند، 

بدون حبوبات یا با کمترین حجم از حبوبات پخته شوند. 
3. اگر بعد از خوردن افطاری سبک احساس گرسنگی نمی کنید، به هیچ عنوان و از روی 
عادت یا اجبار شام نخورید. به جای آن می توانید از میوه های مختلف استفاده کنید. این کار 

هم به پیشگیری از احساس پری بیش از حد در ساعات پایانی شب کمک می کند، هم جلوی 
آشفتگی خواب را می گیرد و هم افزایش مصرف میوه ها در فاصله افطار تا سحر، ابتال به 

یبوست را کاهش می دهد. 
4. بهتر است افراد روزه دار برای پیشگیری از ابتال به یبوست، تا حد امکان به انواع سوپ ها 
و آش های افطاری، مقداری روغن زیتون و آلو هم اضافه کنند. این کار باعث تحریک بیشتر 

روده ها و دفع راحت تر مواد زائد از بدن می شود. 
5. همان طور که همه ما می دانیم، مصرف نوشیدنی های گازدار در تمام وعده های غذایی، 
مخصوصا افطار، می تواند شدیدا باعث ایجاد نفخ شود بنابراین بهتر است عادت به نوشیدن 

انواع نوشابه های گازدار در ماه رمضان را کنار بگذارید. 
6. متاسفانه برخی افراد عادت به نوشیدن آب یا شربت های یخ در وعده افطاری دارند. این 
کار شدیدا باعث گرفتگی عضالت گوارشی، نفخ و دل دردهای شدید بعد از صرف افطار 

خواهد شد. 
7. اگر قرار است همراه وعده افطاری، سبزی خوردن هم مصرف کنید، سعی کنید سبزی هایی 
مانند گشنیز، شوید و نعناع را فراموش نکنید. این سبزی ها به کاهش نفخ یا پری بعد از خوردن 

افطاری کمک می کنند. 
8. اگر طرفدار دمنوش های سنتی هستید و بعد از خوردن افطاری، حتی افطاری های سبک، 
احساس سنگینی و پری می کنید، نوشیدن یک لیوان دمنوش آویشن حدود 30 دقیقه پس از 
صرف افطار را به شما توصیه می کنیم. دمنوش آویشن می تواند با کاهش رطوبت معده باعث 

تحلیل گازهای موجود در دستگاه گوارشی شود. 
9. افرادی که بعد از خوردن افطاری نفخ شدید دارند، می توانند نصف قاشق سوپ خوری 

سیاهدانه را با نصف قاشق سوپ خوری زنیان ترکیب کنند و قبل و بعد از افطاری، مقداری 
از این ترکیب را کف دست خود بریزند و بخورند. این کار کمک فراوانی به کاهش نفخ 

بعد از وعده افطار می کند. 
10.اگر یبوست بعد از افطار در ماه رمضان باعث آزار شدید شما می شود، می توانید ترکیبی از 
میوه هایی مانند آلو، زردآلو، گالبی، انجیر، مویز یا انگور را کمی حرارت بدهید تا مقداری نرم 

شوند سپس آنها را به عنوان میان وعده بعد از افطار یا قبل از سحر مصرف کنید. 
11.بهتر است بدانید انواع سوپ های حاوی هویج، سبزیجات و یک نوع غالت سبوس دار، 
همگی می توانند گزینه مناسبی برای نرم کردن روده ها در وعده افطاری باشند و باعث تسهیل 

عمل دفع در بدن شوند. 
12.اگر در ماه رمضان یبوست شدید دارید، به شما توصیه می کنیم مقداری انجیر و آلوی 
بدون هسته را در آب عسل خیس کنید. بعد از خیس خوردن کامل انجیر و آلو، آنها را با آب 
عسل مخلوط کنید تا پوره یکنواختی به دست بیاید. شما می توانید این پوره را داخل یخچال 
نگهداری کنید و بعد از شروع افطار یا قبل از خوردن سحری، مقداری از آن را مصرف کنید. 

این کار کمک مناسبی برای کاهش یبوست در ماه رمضان خواهد بود. 
13.شما می توانید مقداری آلو یا انجیر را در ترکیبی از گالب و آب هم خیس کنید. سپس 
آنها را بعد از شروع افطاری یا قبل از خوردن سحری مصرف کنید تا احتمال ابتال به یبوست 

در روزهای روزه داری را کاهش دهید. 
14.بد نیست مقداری گل سرخ یا گل محمدی خشک را به صورت پودر دربیاورید و قبل 
از خوردن سوپ افطاری، یک قاشق از این پودر را داخل سوپتان بریزید. این کار به کاهش 

شدید یبوست ناشی از روزه داری، مخصوصا بعد از وعده افطاری، کمک خواهد کرد.

14 توصیه ضدنفخ و یبوست بعد از افطار 

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1. برای ایجاد بافت بهتر در این سوپ، توصیه می کنیم به جای 
این  در  کنید.  استفاده  نیم دانه  برنج های  از  درسته  برنج های 
صورت، سوپ شما ظاهر و بافت مناسب تری برای خوردن 

پیدا خواهد کرد. 

2. برای افزایش فیبر و ارزش تغذیه ای این سوپ، بهتر است 
برنج نیم دانه قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنید. 

مانند  مختلفی  سبزیجات  که  سوپ ها  انواع  تهیه  برای   .3
هویج، کرفس و کدو در آنها وجود دارند، بهتر است سبزیجات 
به صورت یکدست خرد شوند؛ یعنی یا همه آنها را به صورت 
حلقه ای خرد کنید یا به صورت نگینی یا حتی رنده کرده. این 
کار به زیباتر شدن ظاهر سوپ و بهبود بافت آن کمک می کند. 

4. اگر قرار است گوشت، مرغ یا بوقلمون ریش ریش شده 
به صورت  را  گوشت  است   بهتر  باشید،  داشته  سوپ  در 
تکه های  خوردن  هنگام  تا  نکنید  خرد  بلند  ریش ریش های 
گوشت از قاشق بیرون نزنند و سوپ خوردن را سخت نکنند. 

5. طعم دار کردن گوشت بوقلمون با نمک، فلفل و روغن 
زیتون قبل از پخت آن برای سوپ می تواند طعم نهایی سوپ 

را جذاب تر کند. 

6. اگر نمی خواهید از خامه در تهیه این سوپ استفاده کنید 
اما دوست دارید بافت سوپ شما به سوپ اصلی نزدیک تر 
باشد، می توانید 2 برابر مقدار خامه، شیر کم چرب را در دستور 

تهیه این غذا جایگزین کنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای پخت 
سوپ بوقلمون

غذایی مناسب برای وعده افطار مبتالیان به فشارخون  

سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات

پیشنهاد این غذا

اگر می خواهید مقدار کلسترول و کالری این غذا را کاهش 
دهید، به جای ران بوقلمون از سینه بوقلمون کمک بگیرید. 
افراد مبتال به کلسترول خون باال، حتی می توانند سینه مرغ 
را در این سوپ جایگزین گوشت بوقلمون کنند و خامه را 

کامال از ترکیب این غذا کنار بگذارند. 
اگر عصاره مرغ قالبی در اختیار ندارید، می توانید از آب مرغ 
کم نمک یا حتی آبی که بوقلمون را در آن پخته اید هم برای 
تهیه این سوپ کمک بگیرید. فقط به خاطر داشته باشید بهتر 
است آب مرغ، آب گوشت یا آب بوقلمون خانگی که قرار 
است برای سوپ ها مورد استفاده قرار بگیرند، حتما قبل از 

مصرف صاف شوند. 
این  به دستور پخت  باال می توانند  به فشارخون  مبتال  افراد 
سوپ، مقداری کدو، نخود فرنگی و گشنیز را هم اضافه کنند. 
اگر نوجوان روزه داری در منزل دارید یا خودتان جزو افراد 
الغر هستید، می توانید هنگام سرو این سوپ حدود 1 قاشق 

غذاخوری دانه کنجد خام روی ظرف سوپ هر نفر بریزید.

پیشنهاد سرآشپز

/10 آماده می شود

/60 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

22 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

انواع سوپ به شرط اینکه 
دارای مواد مغذی مناسب 
نان  مقداری  با  و  باشند 
جزو  شوند،  مصرف 
بهترین گزینه ها برای وعده افطاری محسوب 
می شوند. سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات 
جزو آن گروه از سوپ هایی است که به دلیل 
داشتن سدیم بسیار پایین، گزینه خوبی برای 
مبتالیان به فشارخون در ماه رمضان است. 
این سوپ به اندازه ای سرشار از ریزمغذی ها و 
درشت مغذی های فراوان است که متخصصان 
مصرف آن را در طول سال برای افراد سالمند، 
بیماران قلبی و افراد مبتال به دیابت هم مناسب 
می دانند. سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات، 
نوعی سوپ بومی قاره آمریکاست که کالری 
نسبتا پایین آن باعث شده این غذا در برنامه 
افطاری بسیاری از مسلمانان جهان هم جا بگیرد. 

همراهان این غذا 
بهترین همراه برای این سوپ در وعده افطاری، 
حدود 2 کف دست نان سبوس دار مانند 
سنگک، تافتون یا نان سبوس دار مخصوص 
سوپ است. برای باالتر بردن ارزش تغذیه ای 
این غذا می توانید مقداری سبزی خوردن که 
شامل گشنیز، ریحان و نعناع باشد را هم 
کنار ظرف سوپ بوقلمون سرو کنید. بهترین 
چاشنی برای همراهی با این سوپ می تواند 
مقداری آبلیموی تازه یا ترکیب آب نارنج با 
روغن زیتون باشد. در صورت تمایل می توانید 
آبلیمو را هم قبل از افزودن به این سوپ با 
روغن زیتون مخلوط کنید. در این صورت، 
طعم جذاب تری به سوپ خود خواهید داد. 

مقدار کالری 
 1310 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت تقسیم 
کردن این سوپ میان 4 نفر به هر یک از 
آنها حدود 327 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این غذا با نان میل 
شود، به ازای هر برش 30 گرمی نان باید 
80 کیلوکالری انرژی به عدد یادشده افزود.

 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 11 گرم چربی 
)4 گرم چربی اشباع(، 3 گرم فیبر، 29 گرم 
کربوهیدرات، 37 گرم پروتئین، 57 میکروگرم 
فوالت، 80 میلی گرم کلسترول، 3 گرم قند، 
4518 واحد بین المللی ویتامین A، 6 میلی گرم 
ویتامین C، 73 میلی گرم کلسیم، 2 میلی گرم 
آهن، 364 میلی گرم سدیم و 748 میلی گرم 
پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 90 درصد 
از نیاز روزانه بدن به ویتامین A را تامین کند. 
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كيلوكالري90قاشق غذاخوری1روغن زیتون فرابکر

كيلوكالري50ليوان2قارچ ورقه شده

كيلوكالري20ليوان3/4كرفس خردشده

كيلوكالري20ليوان3/4هویج خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4پيازچه خردشده

كيلوكالري160ليوان1/4آرد چندمنظوره

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4نمک

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4فلفل سياه تازه سایيده شده

كيلوكالري60قالب4عصاره مرغ

كيلوكالري320پيمانه1برنج

گوشت بوقلمون پخته و 
كيلوكالري220ليوان3ریش ریش شده

كيلوكالري360ليوان1/2خامه كم چرب

كيلوكالري5قاشق غذاخوری2جعفری ساطوری شده
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: آقای دکتر! در مورد آقای احمدی و روند کاهش وزنشان 
توضیح دهید.

آقای احمدی 5 ماه پیش با وزن 110 کیلوگرم با کبد چرب درجه3 به 
من مراجعه کردند. همان طور که می دانید با کاهش وزن 10 درصدی، 
کبد یک درجه پاک می شود بنابراین هدف کاهش وزن 10 درصدی 
شد. خوشبختانه ایشان و همسر و فرزندشان بسیار همراه بودند و این 
موضوع به آقای احمدی نیز کمک کرد تا از سفره خانواده تغذیه کنند. 
کنار رژیم با پیاده روی توانستند کاهش وزن خوبی داشته باشند. حاال 
وزنشان به 86 کیلوگرم رسیده که با توجه به قد 179 سانتی متر در حد 
ایده آل است و سونوگرافی کبد نیز نشان داد کبدشان کامال پاک شده است. 
: نکته جالب در رژیم ایشان این است که با وجود کاهش 

وزن باال صورتشان نریخته و دچار کاهش عضالت نشده اند. در 
این مورد هم توضیح بدهید.

درست است زیرا رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی نبوده و رژیم بسیار 
متعادلی بوده است. از 1500 کیلوکالری شروع شده و به 1200 کیلوکالری 
رسیده است. هیچ ماده غذایی ای حذف نشده و تمام گروه های غذایی در 
برنامه روزانه شان بوده است. حتی نان و برنج نیز حذف نشده و به همین 
دلیل ضعف یا ریزش مو نداشتند. تنها ذائقه شیرین ایشان و اشتهایشان 
کم شد. آقای احمدی با مصرف عصاره خارمریم برای پاک شدن کبد 
و کاهش میزان قند توانستند وزن خوبی کم کنند و ذائقه شیرینشان از 
بین رفت. عدم تمایل ایشان برای مصرف بیشتر مواد غذایی نیز نشان 

می دهد کاهش وزنشان کاهش وزن پایایی بوده و باقی خواهد ماند. 

: پس قرار است برایشان رژیم تثبیت تجویز کنید؟
بله، با توجه به استخوان بندی درشت این وزن مناسب ایشان است و 
باید آن را تثبیت کنند. در حال حاضر عضالت خوبی دارند و چربی 

اضافه ای هم ندارند.
: با توجه به ماه مبارک رمضان چه توصیه ای برای آقای 
احمدی و تمام کسانی دارید که می خواهند وزن کم کنند یا در 

وزن خود ثابت بمانند؟
کاهش وزن در ماه رمضان عملی است و روزه گرفتن مانع این رژیم 
نیست. بهترین کار این است که افراد از مصرف شیرینی  ها و حتی میوه هایی 
که قند باالیی دارند در حجم زیاد خودداری کنند. به عالوه، پیاده روی 

و دریافت آب فراوان بین دو وعده غذایی را پیشنهاد می کنم.

نگاه متخصص تغذیه

: باالترین وزنی که داشته اید، چقدر بوده است؟
118 کیلوگرم. البته این وزنی نیست که با آن به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم. حدود 4 سال است به کبد چرب درجه3 
مبتال هستم و زیر نظر متخصص غدد بودم و دارو مصرف 
می کردم. متخصص غدد بارها به من گفته بود باید وزن کم 
کنم و برگه ای برای کاهش وزنم داده بود. همسرم برای کمک 
به من از روی آن برگه مراقب تغذیه من بود و بسیار کمک 
می کرد و به واسطه توجه او توانستم ظرف مدتی که زیر نظر 
متخصص غدد بودم 5 کیلوگرم وزن کم کنم اما اثر چندانی در 

بهبود وضعیتم نداشت. 
: چرا نمی توانستید وزن کم کنید؟

برایم اهمیتی نداشت. نمی توانستم اهمیت آن را درک کنم. به من 
برگه رژیم می دادند و می گفتند رژیم بگیر ولی انگار توصیه ها 
اثر نمی کرد. درنهایت، همسرم که در سخنرانی های آقای دکتر 
در مدارس شرکت کرده بود ایشان را به من معرفی کرد و 
خواست نزد ایشان برای کاهش وزن بروم و من هم پذیرفتم.

: و نتیجه؟
حرف های آقای دکتر انگار تلنگری بود که من را با خطری 

که با آن مواجه بودم، روبرو کرد. ایشان به من گفتند که طبق 
آنالیز دستگاه بدن من 5 سال مسن تر از من است و اگر سریع 
به فکر چاره نباشم کارم به پیوند کبد و دردسرهای بعد از آن 
می کشد، درحالی که با رعایت رژیم می توانم موضوع را حل 
کنم. حرف های ایشان روی من اثر کرد و با کمک همسرم رژیم 

را شروع کردم. هنگام مراجعه به ایشان 110 کیلوگرم بودم.
: چرا کمک همسر؟

برای یک فرد گرسنه واقعا سخت است که جلوی خوردنش 
را بگیرد. من هم ولع شدیدی به خوردن داشتم. به همین دلیل 
سر سفره از همسرم می خواستم مقدار تعیین شده غذا را برایم 
در ظرف بریزد و با توجه به اصولی که آقای دکتر توصیه کرده 

بودند، غذا می خوردم.
: رژیم تان با قبل چه تغییری کرده بود؟

غذایم با بقیه اهل خانواده فرقی نداشت، فقط مقدارش کم 
شده بود. اوایل خیلی تحت فشار بودم. با 1500 کیلوکالری 
در روز شروع کردم و صبح ها حس می کردم با 3 کف دست 
نان و یک قوطی کبریت پنیر و گردو سیر نمی شوم ولی به 
مرور بدنم عادت کردم و حاال اگر کمی اضافه بخورم حالت 

تهوع به من دست می دهد.
: به کمک چه اصولی توانستید رژیم را برای خودتان 

ساده کنید؟
توصیه های دکتر را جدی گرفتم. با نوک قاشق غذا می خوردم و 
آن را آرام می جویدم. با این روش چشمم سیر می شد و احساس 
گرسنگی نداشتم. نوشابه و قند را هم به طور کل حذف کردم. 
: همچنان همسرتان مسوول کشیدن غذایتان هستند؟
نه، دیگر به کم خوری عادت کرده ام. همسر و دخترم هم البته 
با من رژیم گرفته اند، گرچه رژیم آنها متفاوت است. رژیم 
دخترم برای افزایش قدش است و خانمم برای کاهش چربی 

دور شکم. همراهی آنها خیلی کمکم کرد.
: دارویی هم برای الغری مصرف کردید؟

نه و برایم بسیار جالب بود که با وجود کاهش وزن و مصرف 
نکردن هیچ مکملی، صورتم نریخت و پوستم شل نشد.

: ورزش چطور؟ 
3 روز در هفته 1/5 ساعت کونگ فو کار می کنم. ابتدا یک روز 
در میان پیاده روی هم می رفتم اما فعال به توصیه پزشک پیاده روی 

برایم قطع شده است.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي 
كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

آقای احمدی که در عرض 6 ماه 24 کیلوگرم وزن کم کرده، می گوید: 

حرف های دکتر، تلنگری برایم بود!

کبد یکي از اعضاي بسیار پرکار و حساس بدن است که مانند پاالیشگاهي 
عظیم بسیاري از فعل و انفعاالت مواد مختلف در آن انجام مي  شود. همین 
موضوع باعث مي شود خیلي از مواد مضري که بر اثر این تجزیه و تبدیل ها 
تولید مي شوند اثر مخرب روي کبد بگذارند. از جمله این مواد اکسیدان ها و 
مواد حاوي رادیکال هاي آزاد هستند که به خصوص از مواد شیمیایي و مصنوعي 
واردشده به بدن تولید مي شوند. از طرفي، بسیاري از افراد از مشکالت کبد 
رنج مي برند. براي مقابله با این مشکل از چند دهه قبل مطالعه روي گیاهان 
دارویي به منظور کشف داروهاي محافظت کننده که به »هپاتوپروتکتیو« معروف 
هستند شروع شده و به شدت ادامه دارد. اصوال بیشتر گیاهان، سبزي ها و میوه ها 
داراي خاصیت محافظ کبد هستند ولي قدرت همه یکسان نیست و بعضي آثار 
ویژه ای دارند. از گیاهاني که اثر محافظتی دارند و در سال هاي اخیر از آنها دارو 
به این منظور تهیه شده، مي توان زردچوبه، خارمریم، شاه تره و کاسني را نام برد.

زردچوبه که پودر ریشه گیاه معروف زردچوبه است داراي خواص زیادي از 
جمله آثار آنتي اکسیدان، ضدسرطان، ضدورم، ضدمیکروب، ضدنفخ و گرفتگی، 
کاهش دهنده چربي خون، محرک سیستم ایمني بدن، محافظ معده، ضدحساسیت، 
ادرارآور، خلط آور و آثار متعدد دیگر است و از بهترین محافظت کننده هاي 
کبد محسوب مي شود. باید اضافه کرد حداقل حدود 70 فراورده دارویي 
خوراکي و موضعي در دنیا از زردچوبه تهیه شده است. گرچه زردچوبه به 
عنوان یکي از پرمصرف ترین ادویه هاي دنیاست و در انواع غذاها مصرف 
مي شود، میزان مصرف دارویي آن نباید از 3 گرم در روز بیشتر باشد و باید 
آن را در 3 قسمت )هر نوبت 1 گرم( مصرف کرد زیرا مقدار مصرف بیش 
از اندازه دارویي مي تواند باعث تحریک مخاط هاي گوارشي معده و روده 
کبد  محافظ   عنوان  به  آن  دانه هاي  از  که  است  گیاهي  شود. خارمریم 
استفاده مي شود. در سال هاي اخیر داروهاي خوراکي به صورت قرص، 
کپسول و قطره از این گیاه تهیه و به بازار عرضه شده است. نام علمي 
این گیاه SILYBUM MARIANUM است و داروهاي آن بیشتر به نام 
LIVER SUPPORT نامیده مي شوند. قرص و کپسول تولیدشده از این 
گیاه در داروخانه هاي ایران به فروش مي رسد. شاه تره گیاهي است که از 
اندام هوایي آن که بیشتر برگ و ساقه هاست، استفاده مي شود. برگ ها و ساقه 
باریک به صورت خردشده و ریز در بازار به فروش مي رسد. از قدیم در طب 
سنتي شاه تره را براي بیماري هاي کبد و بیماري هاي پوستي مورد استفاده قرار 
مي داده اند و امروز از نظر علمي این کاربرد تایید شده است. الزم به ذکر است 
خواص اصلي و کامل شاه تره در جوشانده آن است، نه عرق شاه تره و براي 
مصرف آن مي توان حدود 5 تا 10 گرم شاه تره را با یک لیوان آب به مدت 5 
دقیقه جوشاند و سپس صاف و میل کرد. توصیه مي شود براي جلوگیري از 
رسوب مواد موثره، جوشانده را قبل از سرد شدن و در حالت گرم یا ولرم 
مصرف کنید. کاسني از دیگر گیاهان محافظت کننده کبد است که از همه 
قسمت هاي آن )ریشه، ساقه و برگ و گل( استفاده مي شود. براي استفاده 
درست مي توان حدود 10 گرم مخلوط اندام هاي کاسني را کامال له و خرد 
کرد و با یک لیوان آب به مدت 5 دقیقه جوشاند و پس از صاف  کردن میل 
کرد. اثر کامل و موثر کاسني مربوط به جوشانده آن است، نه عرق آن و 

عرقیات شاه تره و کاسني اصوال به عنوان خنک کننده استفاده مي شود.

زردچوبه، خارمریم، شاه تره و کاسنی را 
توصیه می کنم

 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی/ استاد دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

در طب سنتی اصطالح کبد چرب وجود ندارد و به آن »کبد تنبل« می گویند. 
کبد تنبل کبدی است که توانایی هضم درست غذا را ندارد، درنتیجه چربی یا 
در خود کبد یا در خون تجمع پیدا می کند. تنبلی در طب سنتی مترادف سردی 
و  تری یا بلغم است. عطاری ها برای درمان کبد معموال عرق شاه تره یا کاسنی 
پیشنهاد می دهند که کار درستی نیست. در قدیم علت تنبلی کبد مشخص نبود 
و خنکی تجویز می کردند اما امروزه به کمک سونوگرافی می توان فهمید دلیل 
تنبلی کبد غلبه سردی است و باید میزان رطوبت بدن را کم کرد. البته در تعداد 
کمی از مبتالیان که آنزیم های کبدی باالیی دارند مزاج گرم و  تر است اما در 
بیشتر بیماران این طور نیست و فرد مزاج سرد و  تر دارد. بنابراین برای درمان، 
مصرف گرمی ها را توصیه می کنیم. بیمار باید مصرف نشاسته ها که مزاج سرد 
دارند، مثل برنج، سیب زمینی، ماکارونی و... را کم کند و در عوض در برنامه 
غذایی روزانه خود از گرمی ها مثل زردچوبه، کنگر، زیره برای زمان محدود، 
دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه استفاده کند. اگر آنزیم های کبدی باالست، مصرف 
سماق، شوید و لیموعمانی هم توصیه می شود. خارمریم یا سیلیمارین، از 
گذشته برای محافظت از کبد مورد استفاده قرار می گرفت. ماده فعال آن 
»سیلیبین« نامیده می شود و آنتی اکسیدان و ضدالتهاب قوی است. این گیاه سبب 
افزایش ترشح صفرا، تصفیه کبد و دفع مواد زائد از آن می شود و ترکیب آن 
با ویتامین E به فعالیت آنتی اکسیدانی بدن، کمک فراوانی می کند. نباید فراموش 
کرد کاهش آسیب کبدی، بهبود مقاومت انسولینی، کاهش تجمع چربی در کبد 

و کاهش سطوح شاخص های آسیب کبدی از خواص خارمریم است.

دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه را 
توصیه می کنم

  دکتر محمد فصیحی دستجردی/ محقق طب سنتی

نگاه متخصص عفونی

تاکید دکتر احمد ساعدی به مهمان »میزگرد تغذیه«

با کاهش وزن 10 درصدی، کبد یک درجه پاک می شود

چرا به متخصص تغذیه مراجعه کردید تا وزن کم کنید؟ لباس تان برایتان تنگ شده؟ لباس مناسب به سایزتان پیدا نمی کنید؟ عروسی در پیش 
دارید و دوست دارید سایز مناسبی داشته باشید؟ تابستان نزدیک است و از رفتن به استخر با چربی اضافه خجالت می کشید؟ دوست دارید در 
پارک بدوید و ورزش کنید اما نفس کم می آورید؟ همه اینها دالیل درست و موجهی هستند و می توانند انگیزه خوبی برای کاهش وزن اصولی 
باشند اما تا به حال شده کسی به شما تلنگر بزند که اگر وزن کم نکنی ممکن است جانت را از دست بدهی؟ اگر فشارخونتان باالست، دیابت 
دارید یا مبتال به چربی خون هستید و بدتر از همه اگر کبدتان چرب شده و درجه آن باال رفته شما در معرض نارسایی کبد قرار دارید و خطر ابتال به سرطان نیز 
تهدیدتان می کند. به جای هزینه های گزاف برای بستری شدن در بیمارستان و پیوند کبد و... کافی است چند اصول ساده را رعایت کنید و در مصرف برخی مواد 
غذایی حد اعتدال را نگه دارید تا با کاهش وزن سالمت خود را بازیابید. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته جوانی است که در 41 سالگی وزنش به 118 کیلوگرم 

و کبدش به درجه3 رسیده است. با ما همراه باشید و روند کاهش 24 کیلوگرمی وزن ایشان را طی 6 ماه دنبال کنید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن محمد احمدی با حضور دکتر احمد ساعدی متخصص تغذیه، 
دکتر محمد فصیحی دستجردی محقق طب سنتی و دکتر محمدحسین صالحی سورمقی متخصص فارماکوگنوزی

 کبد چرب و 24 کیلوگرم کاهش وزن 

رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی 
نبوده و رژیم بسیار متعادلی بوده 
است. از 1500 کیلوکالری شروع 
شده و به 1200 کیلوکالری رسیده 
است. هیچ ماده غذایی ای حذف نشده 
و تمام گروه های غذایی در برنامه روزانه شان بوده 
است. حتی نان و برنج نیز حذف نشده و به همین 
دلیل ضعف یا ریزش مو نداشتند. تنها ذائقه شیرین 
ایشان و اشتهایشان کم شد

قبـلقبـلقبـلبعـد بعـدبعـد



افرادی  جزو  هم  شما  آیا 
فصل  تغییر  با  که  هستید 
خارش  یا  خشکی  دچار 
آیا  می شوید؟  پوست 
قرمزی ها و لک های پوستی باعث آزارتان 
می شود؟ آیا فکر می کنید با وجود استفاده از 
انواع کرم ها، پمادها و داروها این اختالل هنوز 
در شما وجود دارد و برطرف نمی شود؟ اگر 
چنین است گفت وگوی ما را با دکتر مجتبی 
امیری، متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه بخوانید.

: آقای دکتر! حساسیت پوستی به چه 
معناست و چگونه اتفاق می افتد؟

همان طور که می دانید پوست اولین سد دفاعی 
درواقع  است.  خارجی  عوامل  برابر  در  بدن 
پوست  ارگان  ایمونولوژیک است؛ یعنی طیف 
بسیار وسیعی از سلول های ایمنی و دفاعی بدن 
در پوست مستقر هستند که متناسب با عامل 
خارجی یا مهاجم، عکس العمل های متفاوتی 
نشان می دهند و عملکردهای مختلفی دارند. از 
این رو، نمود بسیاری از آلرژی ها و حساسیت ها 

را در پوست می بینیم. 
حساسیت زمانی ایجاد می شود که یک یا چند 
عامل خارجی که برای بدن مضر هستند با پوست 
تماس پیدا می کنند و سلول های دفاعی پوست 
درصدد دفع یا حذف آن برمی آیند. در پی این 
دفاع، تظاهرات بالینی مختلفی در پوست و سایر 
نواحی بدن ایجاد می شود که به آنها »آلرژی« 
یا »حساسیت« گفته می شود. تغییرات پوستی 
ناشی از حساسیت هم »درماتیت« یا »التهاب 
پوست« و در اصطالح علمی »اگزما« نام دارد 
بنابراین تمام این اسامی که ممکن است بارها 
شنیده  باشید برای بیان تغییراتی عنوان می شود که 
پوست در مواجهه با یک یا چند عامل خارجی 

مضر از خود نشان می دهد.

: پوست چطور می تواند نقش دفاعی 
و حفاظتی خود را به خوبی ایفا کند؟

در الیه خارجی پوست یک الیه چربی وجود 
دارد که اجازه نمی دهد مواد محلول در آب به 
راحتی به الیه های زیرین پوست نفوذ پیدا کنند. 
بد نیست بدانید به جز الیه شاخی خارجی، 
حدود 70 درصد ساختمان پوست را آب تشکیل 
داده بنابراین اگر یک ماده محلول در آب داخل 
پوست نفوذ کند به راحتی به الیه های زیرین 
می رسد. تماس مکرر و طوالنی مدت با برخی 
مواد از جمله شوینده ها یا مواد شیمیایی می تواند 
به تدریج چربی پوست را از بین ببرد و باعث 
خشکی پوست شود. عالوه بر این، دمای زیاد 
یا خیلی پایین آب هنگام شستشو، آب و هوای 
گرم و خشک یا سرد و خشک، کمبود مواد 
مغذی به خصوص ویتامینA، نوشیدن آب کم، 
تابش شدید نور آفتاب، استفاده از مواد آرایشی 
نامرغوب و غیراستاندارد، شستشوی زیاد، ابتال 
به برخی بیماری ها، مصرف بعضی داروها و... 
همگی می توانند باعث خشکی پوست شوند.

از سنین 70-60 سالگی به بعد هم به طور طبیعی 
فعالیت غدد عرق و غدد چربی ساز پوست کاهش 
پیدا می کند، در نتیجه پوست خشک می شود؛ 
یعنی الیه حفاظتی پوست یا کاهش می یابد یا 

از بین می رود. از این  رو، در سنین باال، زیاد با 
خشکی پوست مواجه می شویم که به آن »خشکی 

وابسته به سن« گفته می شود. 
اگر خشکی پوست به موقع درمان شود؛ یعنی 
از شوینده های خیلی قوی استفاده نشود، میزان 
شستشو کاهش پیدا کند، مرطوب کننده مناسب به 
پوست زده شود، آب فراوان نوشیده شود، کمبود 
مواد مغذی جبران شود و از تابش نور آفتاب به 
پوست جلوگیری شود، خشکی پوست به اگزما 
یا حساسیت پوستی ختم نمی شود اما اگر خشکی 
به موقع درمان نشود، هر عامل خارجی بیرونی 
حتی یک شوینده ساده می تواند وارد الیه های 
زیرین شود و عالئمی مانند التهاب، خارش، 
قرمزی و... ایجاد کند. در این شرایط خشکی 

در حال تبدیل شدن به اگزماست. 

: حساسیت های پوستی یا اگزما چند 
نوع هستند و چطور ایجاد می شوند؟

هر واکنشی که سلول های دفاعی پوست به عامل 
مزاحم خارجی نشان می دهند، می تواند انواع 
اگزماها را ایجاد کند. بعضی عوامل حساسیت زا 
از راه سیستمیک یا سیستم داخلی بدن به پوست 
می رسند، مثال ممکن است فرد غذایی بخورد 
که بعضی از اجزای آن غذا برای بدنش بیگانه 
است،  در نتیجه سیستم ایمنی بدن به آن واکنش 
نشان بدهد. بیشترین قسمتی هم که واکنش ها در 
آن تظاهر پیدا می کنند، پوست است. عالوه بر 
غذاها، مصرف برخی داروها و استنشاق گرده 
گل ها هم می توانند از طریق سیستمیک در پوست 

حساسیت ایجاد کنند. 
صورت  به  هم  حساسیت زا  عوامل  برخی 
واکنش  پوست  با  تماس  هنگام  و  موضعی 
ایجاد می کنند. عوامل حساسیت زای موضعی 
به دو گروه تحریکی و آلرژیک تقسیم می شوند. 
عوامل تحریکی موادی هستند که هنگام تماس 
با پوست آن را تحریک می کنند و موجب بروز 

واکنش های حساسیتی می شوند، مثل تماس گیاه 
گزنه با پوست که منجر به تحریک پوست و 

ایجاد سوزش و قرمزی در آن می شود.
عوامل آلرژیک هم موادی هستند که با مقدار بسیار 
کم می توانند واکنش های شدیدی در پوست ایجاد 
کنند. بد نیست بدانید در پوست ما سلول های 
مموری یا سلول های حافظه ای وجود دارند که 
وقتی یک بار یک عامل خارجی مزاحم را شناسایی 
می کنند به میزان زیادی تکثیر می شوند. حال اگر 
پس از مدتی دوباره همان ماده به مقدار بسیار 
کم وارد بدن شود، سلول های حافظه ای واکنش 

شدیدتر و سریع تری از خود نشان می دهند.
الزم به ذکر است طیف حساسیت های پوستی 
متناسب با شغل فرد، وضعیت پوست، زمینه 
ژنتیکی سیستم ایمنی بدن و... متغیر است و 
می تواند عالئم بالینی متفاوتی در فرد ایجاد کند.

: بیمارانی که دچار حساسیت های 
پوستی می شوند معموال چه عالئمی دارند؟

اگر منشاء حساسیت سیستمیک باشد؛ یعنی از 

راه خوردن ماده حساسیت زا در غذا، دارو یا 
استنشاق آنها ایجاد شده باشد، انتظار داریم تقریبا 
تمام نواحی بدن را درگیر کند. حال متناسب با 
میزان ماده حساسیت زا و واکنش بدن نسبت به 
آن می تواند در حد چند ضایعه کهیری یا یک 
کهیر شدید منتشر خود را نشان بدهد. به عبارت 
دیگر، شدت عالئم به حجم ماده حساسیت زا، 
میزان تاثیرش بر سلول ها و آمادگی سلول های 

دفاعی برای مقابله با آن بستگی دارد. 
در حساسیت های پوستی موضعی هم عالئم 
یا فقط در محل تماس ماده خارجی با پوست 
تظاهر پیدا می کنند، مانند تاثیر شوینده ها روی 
پوست دست خانم های خانه دار یا التهاب پلک 
پس استفاده از مواد آرایشی نامرغوب روی پوست 
اطراف چشم و...  عالوه بر واکنش های موضعی، 
واکنش های سیستمیک هم نشان می دهد زیرا 
سلول های حافظه ای پوست از قبل با آن مواد 
تحریک شده اند و حال با اندک تماسی واکنش 
شدید از خود نشان می دهند بنابراین طیف عالئم 
بالینی در حساسیت های پوستی بسیار متنوع است 
اما در جمع بندی واکنش  های حساسیتی چند 

حالت دیده می شود:  
1( واکنش حاد: خود را به صورت کهیر حاد 

نشان می دهد. 
2( اگزمای حاد: خود را به صورت قرمزی، 
ترشح، خارش و سوزش شدید نشان می دهد.

3( واکنش مزمن: عامل محرک به قدری با پوست 
در تماس است که پوست در اثر خارش مکرر  

ضخیم و دچار تیرگی می شود. 
4( واکنش تحت حاد یا بینابینی: عالئم آن در 
افراد مختلف و با رنگ پوست های مختلف، 

متفاوت است.

: کهیرها چه شکلی دارند و معموال 
به دنبال چه عوامل تحریک کننده ای ایجاد 

می شوند؟

کهیر نوعی تورم قرمزرنگ پوست است که با 
خارش و گاهی سوزش و به ندرت با درد همراه 
می شود. این ضایعات معموال بعد از گذشت 
چند دقیقه تا چند ساعت در ناحیه درگیر ناپدید 
و در منطقه دیگری ظاهر می شوند. اندازه آنها 
هم می تواند از یک ماش تا یک بشقاب متغیر 
باشد. گاهی کهیرها به هم متصل می شوند و 
کهیرهای بزرگ تری بوجود می آورند. کهیرها دو 
گروه هستند؛ کهیرهایی که کمتر از 24 ساعت 
طول می کشند و به عنوان »کهیرهای آلرژیک« 
شناخته می شوند؛ یعنی فرد به یک عامل خارجی 
حساسیت دارد اما کهیرهایی که بیش از 24 ساعت 
طول می کشند به عنوان »کهیرهای واسکولیتی« 
شناخته می شوند و پزشک باید آنها را بررسی کند.
عالوه بر غذاها و داروها که می توانند در بدن 
حساسیت ایجاد کنند و خود را به صورت کهیر 
نشان دهند، عوامل موضعی و فیزیکی دیگری هم 
هستند که می توانند در ایجاد کهیر موثر باشند، 
مثال برخی افراد به نور آفتاب حساس هستند و 
کهیر می زنند که اصطالحا به آن »کهیر آفتابی« 
می گویند. این افراد باید حتما از نور آفتاب پرهیز 
کنند. بعضی افراد هم »کهیر سرمایی« می زنند؛ یعنی 
اگر یک تکه یخ کف دستشان بگذارند، پوستشان 

به سرما واکنش نشان می دهد و کهیر می زند.
نوعی از کهیر هم »کهیر فشاری« نام دارد که در 
اثر فشار بر پوست ایجاد می شود، مثل کسانی 
که روی دوششان جسم سنگینی حمل می کنند و 
سپس در محلی که تحت فشار بوده، کهیر ایجاد 
می شود. »کهیر کولینرژیک« هم گروه دیگری از 
کهیر هستند که طیف بسیار متنوعی دارند و بیشتر 
حین فعالیت به وجود می آیند. این نوع کهیرها 
درمان اختصاصی دارند. برخی افراد هم به دنبال 
استحمام با آب گرم دچار ضایعات قرمزی پوست 
می شوند. این افراد باید آزمایش خون بدهند و 
از نظر تعداد گلبول های قرمز مورد بررسی قرار 
بگیرند. البته این نوع کهیرها خیلی شایع نیستند 

و در موارد خاص دیده می شوند که با مراجعه 
به پزشک و درمان اختصاصی برطرف می شوند.

پوست  شدن  پوسته پوسته  آیا   :
به خصوص پوست انگشتان دست هم می تواند 

نشانه حساسیت پوستی باشد؟
در حوزه حساسیت های پوست یک اگزمای 
سرشتی به نام »درماتیت آتوپیک« وجود دارد. 
برخی افراد به صورت سرشتی و ژنتیکی زمینه 
حساسیت دارند. این مشکل می تواند خودش را 
به صورت رینیت آلرژیک و آبریزش بینی، التهاب 
ملتحمه یا حتی آسم نشان بدهد. درصدی از این 
افراد هم درگیری پوستی دارند که می تواند در 
هر سنی تابلوی بالینی داشته باشد، مثال در دوران 
نوزادی خود را به صورت قرمزی گونه و شکم 
نشان می دهد اما در بزرگسالی فقط می تواند به 
صورت اگزمای نوک انگشتان و پوسته پوسته 
شدن آن یا خشکی و ترک لب تظاهر پیدا کند. 
این نوع اگزما معموال به درمان های موضعی و 
استفاده از مرطوب کننده ها خیلی سریع جواب 

می دهد.

: آیا می توان برای کاهش خشکی 
و خارش ناشی از آن از انواع روغن ها مثل 

روغن زیتون کمک گرفت؟
اولین کار برای کنترل و بهبود شرایط، شناسایی 
عامل ایجادکننده اگزما و دوری از تماس با آن 
است. عوامل ایجادکننده اگزما معموال متناسب با 
شغل و شرایط زندگی افراد متغیر هستند. گاهی 
استفاده طوالنی مدت و زیاد از انواع شوینده ها 
و گاهی هم تماس با برخی مواد در محل کار 
می توانند تحریک کننده پوست باشند و باید آنها 
را شناسایی کرد. پس از شناسایی و دوری از 
عامل محرک سراغ درمان می رویم. اگر اگزما 
حاد و شدید باشد حتما باید تحت درمان دارویی 
و تخصصی قرار بگیرد. وقتی اگزما کنترل شد 
برای جلوگیری از عود مجدد آن می توان از 
نرم کننده ها و مرطوب کننده ها کمک گرفت تا 
به پوست آبرسانی کنند و خشکی پوست را 
کاهش دهند. استفاده از مواد روغنی مانند روغن 
زیتون، وازلین و... خیلی کمک کننده نیست چون 
آب ندارند که به پوست برسانند و فقط منافذ 

پوست را می بندند. 

: چه کنیم تا پوستمان خشک نشود؟
به جز افرادی که با افزایش سن و از  60-70  
سالگی به بعد پوستشان خشک می شود و کسانی 
که اگزمای آتوپیک یا سرشتی دارند و پوستشان 
خشک می شود، این خود ما هستیم که پوستمان 
را با کارهایی که انجام می دهیم و موادی که با 
آنها در تماس هستیم خشک و خشن می کنیم، 
در حالی که می توان با استفاده کمتر از شوینده ها، 
پوشیدن دستکش، استفاده از محصوالت نرم کننده 
و مرطوب کننده، استفاده از دستگاه بخور در 
خانه یا محل کار، نپوشیدن لباس های پشمی 
و... خشکی پوست را به طور کامل برطرف کرد.
بهترین زمان برای زدن کرم مرطوب کننده بعد 
از استحمام یا پس از شستشوی پوست است 
که هنوز رطوبت در پوست وجود دارد. وقتی 
در این زمان کرم مرطوب کننده استفاده می شود 
باقی  پوست  در  رطوبت مدت طوالنی تری 

می ماند.
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شوینده ها؛ مهم ترین عامل حساسیت های  پوستی

شماره هفتصدوده   بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

تماس مکرر با 
برخی مواد از جمله 
شوینده ها یا مواد 
شیمیایی می تواند 

چربی پوست را از بین ببرد و باعث 
خشکی پوست شود. عالوه بر این، 

دمای زیاد یا خیلی پایین آب هنگام 
شستشو، آب و هوای گرم و خشک 
یا سرد و خشک، کمبود مواد مغذی 
به خصوص ویتامینA، نوشیدن آب 

کم، تابش شدید نور آفتاب، استفاده 
از مواد آرایشی نامرغوب و... همگی 
می توانند باعث خشکی پوست شوند

 مریم 
منصوری

بررسی چند باور درباره حساسیت های پوستی
انواع  از  استفاده  اول:  باور 
دستکش ها در جلوگیری از اگزما 

یا بهبود آن موثر است 
دو ماده حساسیت زای جدی برای 
پوست وجود دارد که بسیاری 
ندارند.  باور  را  آنها  مردم  از 
ضدآفتاب ها  مواد  این  از  یکی 
از  یکی  ضدآفتاب ها  هستند. 
تحریک کننده  موضعی  مواد 
حساسیت های  ایجاد  برای 
پوستی در افراد مستعد هستند. 
ماده دیگر التکسی است که در 
از آن استفاده  تهیه دستکش ها 

می شود. این دو ماده به رغم اینکه می توانند مفید باشند در برخی افراد حساسیت 
پوستی ایجاد می کنند. از این رو، برخی شرکت ها در الیه داخلی دستکش ها از الیه های 
کتانی استفاده می کنند. توصیه می شود افرادی که زمینه حساسیت و اگزمای دست 
دارند حتما ابتدا دستکش نخی یا کتانی دستشان کنند و بعد دستکش آشپزخانه 
را روی آن بپوشند اما کسانی که پوست سالمی دارند و به اگزمای سرشتی مبتال 

نیستند مشکلی در پوشیدن دستکش های التکس نخواهند داشت.

باور دوم: استرس ها و اضطراب 
هم می توانند باعث ایجاد کهیر 

پوست شوند
روانی  عوامل  است.  درست 
اضطراب  و  استرس  جمله  از 
مزمن  شکل  در  می توانند 
شوند  کهیر  ایجاد  باعث  خود 
و  مدیاتورها  از  بسیاری  زیرا 
کهیری  ضایعات  واسطه های 
منشاء  مغز  از  بدن  واکنشی  و 
حفظ  برعکس  و  می گیرند 
بهبود  در  می تواند  آرامش 
کهیرهای مزمن تاثیرگذار باشد. 

از این رو، برخی افراد اذعان می کنند وقتی عصبانی می شوند کهیرشان 
تشدید می شود.

باور سوم: تماس با درخت انجیر 
می تواند در برخی افراد واکنش های 

پوستی ایجاد کند
درست است. درخت انجیر یکی 
از عوامل حساسیت زای موضعی 
با  پوست  تماس  و  است  جدی 
برگ یا ترشحات شیری ساقه و 
میوه آن می تواند در پوست واکنش 

تحریکی ایجاد کند. 
گیاه گزنه و طیف وسیعی از گیاهان 
و  دارند  را  خاصیت  همین  هم 
وقتی با پوست تماس پیدا می کنند 
موجب تحریک پوست می شوند. 

برخی گیاهان هم »فیتوفتودرماتیت« ایجاد می کنند؛ یعنی گیاه با پوست تماس پیدا 
می کند و سپس وقتی نور آفتاب به آن منطقه می تابد، واکنش التهابی ایجاد می کند 
بنابراین مراقب باشید اگر دچار حساسیت های موضعی شدید حتما پوست آن 
منطقه را به مدت یکی- دو هفته از نور آفتاب بپوشانید زیرا تماس نور آفتاب با 

موضع تحریک شده می تواند منجر به ایجاد لک شود.



میزگرد »پوست« درباره رفع الغری صورت و هشدار 
در مورد مصرف داروهای تقلبی با حضور 
دکتر مسعود داوودی متخصص پوست، 

دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی و 
دکترمحمدحسن انتظاری متخصص تغذیه

به بهانه پر کردن 
صورت، کورتون 

به خوردتان ندهند!

مراقب کورتون موجود در پودرهای چاق کننده باشید

عرق کاسنی باعث چاقی صورت می شود

 دکتر محمدحسن انتظاری/عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

  دکتر محمد فصیحی/ محقق طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص پوست  

 نگاه طب سنتی

از نظر تغذیه ای در افراد الغر، افزایش 
وزن می تواند باعث چاقي صورت شود. 
ناحیه  در  فقط  افزایش وزن  این  البته 
صورت اتفاق نمی افتد و در دیگر نواحی 

بدن هم مشاهده می شود. 
مصرف میوه هاي آبدار و میوه هایي با 
رنگ تیره هم باعث طراوت و شادابي 

پوست صورت می  شود. 
پروتئین  سهم  افزایش  این  بر  عالوه 
در رژیم غذایی به خصوص در وعده 
صبحانه می تواند تا حدودی مانع الغر 
از این  شدن گونه ها و صورت شود. 
رو، پیشنهاد می شود افرادی که تمایل 
به پرشدن صورتشان دارند، در وعده 
که  عدسی  یا  آبپز  تخم مرغ  صبحانه 
گزینه های بسیار خوبی هستند، بخورند. 
توجه داشته باشید هیچ روشي به تنهایی 

باعث چاقي صورت نمی شود. 
برای  راهی  هر  دنبال  به  که  افرادی 
پرشدن صورتشان هستند، به هیچ وجه 
که  پودرهایي  و  داروها  فریب  نباید 
حتي  و  عطاري ها  در  عناوین  این  با 
مي شود  تبلیغ  بدنسازي  باشگاه هاي 
اغلب  ترکیب  در  زیرا  بخورند  را 
چاق کننده  پودرهای  یا  فراورده ها 
وجود  »کورتون«  و  »سیپروهپتادین« 
آنتی هیستامینی  سیپروهپتادین  دارد. 
و  دارد  اشتهاآور  خاصیت  که  است 
اغلب در درمان بی اشتهایی از آن کمک 

گرفته می شود. 
باعث  کاذب  صورت  به  نیز  کورتون 
افزایش وزن و گرد شدن و چاقی صورت 
می شود که این عالئم ناشی از احتباس 

آب در بدن فرد است. 
مواد می تواند  این  مصرف خودسرانه 
مانند  خطرناکی  بسیار  عوارض  با 
استخوان،  پوکی  گوارشی،  مشکالت 
به  ابتال  ایمنی،  سیستمی  تضعیف 
و...  عفونی  و  ویروسی  بیماری های 
عوارض  این  متاسفانه  باشد.  همراه 
در بلندمدت غیرقابل برگشت هستند.

یا  محصوالت  این  اینکه  دیگر  نکته 
گیاهی  اصطالح  به  حتي  داروهای 
هستند  بهداشت  وزارت  مجوز  بدون 
و اغلب به صورت دست ساز ساخته 
و  وزن  افزایش  اینکه  ضمن  شده اند. 
پرشدن صورت ناشی از مصرف این 
حالت  به  آن،  قطع  محض  به  داروها 

اول بازمی گردد. 
یادتان باشد هیچ نوع مکمل اشتهاآوری 
نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک 

یا متخصص تغذیه مصرف شود. 
مصرف برخی از این مکمل ها با تجویز 
فرد  وضعیت  به  توجه  با  و  پزشک 
باشد  اشتهاآور  حدودی  تا  می تواند 
اضافه شدن وزن، صورت  پی  در  و 
برسد  نظر  به  پرتر  و  گردتر  هم  فرد 
اشاره شد، تجویز  اما همان طور که 
نظر و صالحدید  با  باید  مکمل فقط 
مصرف  زیرا  شود  انجام  پزشک 
خودسرانه برخی از مکمل های غذایی 
بدن  در  مختلفی  عوارض  می تواند 

کند. ایجاد 

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقایدکتر!چهعاملیباعثالغریصورتمیشود؟
الغری صورت تا حدود زیادی به ژنتیک فرد بستگی دارد. عده ای از افراد به 
صورت ذاتی چهره و صورت الغری دارند. گاهی الغری می تواند در اثر متابولیسم 
باالی بدن که ممکن است در بیماری های هورمونی دیده شود، اتفاق بیفتد. به 
عنوان مثال در بیماری پرکاری تیروئید یا بیماری هایی که به غده فوق کلیه مرتبط 
است، افزایش ترشح هورمون ها ممکن است سوخت وساز بدن را باال ببرد. 
افرادی هم که دچار اضافه وزن هستند و از رژیم های سخت برای کم کردن 
وزن استفاده می کنند، به دنبال نوسان وزن؛ یعنی کاهش و افزایش وزن های 
مکرر اغلب از الغری صورت شکایت دارند. البته در برخی موارد ابتال به بعضی 
بیماری های مزمن و بیماری هایی که به تدریج باعث تحلیل بافت عضالنی و 
چربی بدن به خصوص در ناحیه صورت می شوند هم الغری چهره اتفاق می افتد.

: اشارهایبهاینبیماریهامیکنید؟
در برخی از بیماری های عفونی مزمن مثل ایدز، الغری بیش از حد صورت 
و آب شدن چربی های آن یکی از وجوه مشخصه بیماران است. در چهره این 
بیماران، برجستگی های استخوانی صورت کامال مشهود است و به همین دلیل 
تا حدود زیادی چهره فرد به دلیل الغری برایش ناخوشایند است. از دیگر 
بیماری های عفونی موثر در الغری صورت، می توان به بیماری سل اشاره کرد. 
در بیماری های گوارشی هم که جذب غذا در دستگاه گوارش به خوبی انجام 
نمی شود الغری صورت رخ می دهد. به طور کلی، هر بیماری ای که مدت ابتال 
به آن طوالنی باشد، ممکن است به الغری صورت منجر شود. یکی دیگر از 
عواملی که باعث الغری صورت می شود، اعتیاد به مواد مخدر است. افراد 
معتاد با گذشت زمان بعد از سوءتغذیه ای که پیدا می کنند دچار الغری مفرط، 
به خصوص در ناحیه صورت می شوند که یکی از نشانه هایی است که دیگران 
را متوجه اعتیاد آنها می کند. مجموع این بیماری ها و همچنین دیگر علل موثر 
در الغری صورت، معموال شخص را معذب می کند و به همین دلیل است که 

دنبال راه حلی برای چاقی و پر کردن صورت می گردد.
: بهطورطبیعی،الغرشدنصورتازچهزمانیشروعمیشود؟
آیااستفادهازپودرهایچاقکنندهصورتکهحاویکورتونهستندبرای

رفعالغریمفیداست؟
افزایش سن و به دنبال آن کاهش کالژن، از مهم ترین عوامل کم شدن حجم 
صورت و الغری آن است. مصرف قرص های کورتون و برخی داروها باعث 
می شود اشتهای فرد افزایش پیدا کند و به افزون خواری روبیاورد. عالوه بر این 

مصرف داروهای کورتونی در عین حال که می تواند منجر به افزایش وزن شود، 
عوارضی برای فرد خواهد داشت. مهم ترین عارضه ای که در مورد مصرف 
کورتون وجود دارد، تحلیل عضالت و پوکی استخوان است. عارضه دیگر، 
احتمال آسیب به غده فوق کلیه است، به طوری که غده فوق کلیه دیگر قادر 
نخواهد بود هورمون های خودش را که شبه کورتون است، تولید کند. به عالوه 
در چنین مواردی صرف نظر از عوارض و عواقبی که مصرف داروها و پودرهای 
حاوی کورتون به دنبال دارند، فرد در معرض خطر شوک ناشی از قطع ناگهانی 
دارو نیز قرار می گیرد. در نتیجه وقتی هم که به پزشک مراجعه می کند، از آنجا 
که محتویات این پودرها برای پزشک نامعلوم است، امکان تشخیص درست 

برای درمان مناسب و رفع مشکل وجود ندارد.
: بهتریناقدامدرمانیموثربرایحجمدادنبهصورتچیست؟

تزریق ژل، چربی و همچنین کاشت پروتز از راهکارهای درمانی موثر برای 
رفع الغری صورت است که با توجه به میزان الغری صورت درمان مناسب 
پیشنهاد می شود. در مواردی که الغری صورت در حد متوسط باشد، با تزریق 
ژل یا چربی می توان تا حدودی این مشکل را جبران کرد اما در الغری های 
مفرط معموال آنچه که دلخواه شخص است به دنبال درمان حاصل نمی شود. 

به طور کلی بهترین روش برای بهبود الغری صورت، تزریق چربی است اما یکی 
از مشکالتی که برای چاق کردن صورت بیماران مبتال به الغری مفرط، با این 
روش وجود دارد، این است که در بدن به اندازه کافی چربی برای تزریق وجود 
ندارد بنابراین باید برای پرکردن صورت از فیلر یا پروتزهایی که با توجه به شرایط 
بیمار ممکن است الزم باشد، استفاده شود تا صورت پرتر و چاق تر به نظر برسد.
: آیاانتخابروشدرمانیباتوجهبهجنسیتدرزنانومردان

متفاوتاست؟
در مورد تزریق ژل یا چربی جنسیت نقشی ندارد، فقط در آقایان اغلب حجم 

بیشتری برای تزریق ژل الزم می شود.
: درستاستکهژلهاممکناستدرصورتحرکتکنند؟

در حال حاضر ژل های جدید به دلیل سازگاری بهتری که با بدن دارند و 
همچنین موقت بودن ماندگاری شان، امکان جابجا شدن ندارند. ضمن اینکه 
قبل از اینکه فرصت حرکت پیدا کنند، تحلیل می روند و نیاز است که مجدد 

ژل به ناحیه موردنظر تزریق شود.
: برایرفعالغریصورتوحجمدهیبهآن،ماندگاریچربیبهتر
استیاژل؟آیابایدهرچندوقتیکباردوبارهاینتزریقهاتکرارشود؟

واقعیت این است که میزان ماندگاری این مواد از فردی به فرد دیگر، نسبت مواد 
و همچنین نواحی تزریق شده متفاوت است. معموال برای تزریق ژل ماندگاری 
1/5-1 سال )12 تا 18 ماه( قابل پیش بینی است. اگرچه دوران ماندگاری تزریق 
چربی کوتاه تر از ژل است، مقداری از چربی در فریزر نگهداری می شود تا هر 

زمان که نیاز به تزریق مجدد باشد، از آن استفاده شود.
: دورهنقاهتکدامیکازاینروشهابیشتراست؟

پروتز است.  به کاشت  این 3روش درمانی، سنگین ترین کار مربوط  بین   
پروتز در جنس های مختلفی وجود دارد. متخصصان جراح پالستیک و فک 
از روش های مختلفی برای کارگذاشتن پروتز استفاده می کنند. تزریق چربی 
نسبت به کاشت پروتز آسان تر و کم عارضه تر است و نیاز به دوره نقاهت 
کوتاهی دارد اما در مقایسه با تزریق ژل سخت تر است و ممکن است به 
خاطر چربی ای که از شکم، ران پا یا پهلوها کشیده شده، نیاز به استراحت 
باشد، در حالی که در مقایسه با دو روش قبلی، تزریق ژل به دوران نقاهت 
نیاز ندارد. همچنین در محل تزریق معموال کبودی هایی به وجود می آید که 
این کبودی های موقت و گذرا باعث می شود شخص چند روزی مجبور به 
پوشاندن آنها باشد تا خودبه خود رفع شوند. طوالنی ترین دوران نقاهت مربوط 

به کاشت پروتز و بعد چربی است.
: اگرتزریقهاتوسطفردغیرمتخصصانجامشود،عارضهایبیماران

راتهدیدمیکند؟
قطعا عوارض و ضرر آن بیشتر از منفعتش خواهد بود. تزریق ژل و چربی بر 
اساس اصول و اندازه های خاصی است که اگر استانداردهای آن رعایت نشود، 
ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد، مثال در برداشت چربی و تزریق آن 
امکان آمبولی چربی وجود دارد. اگرچه ممکن است در مواردی اتفاق خاصی 
نیفتد، چنانچه آمبولی چربی به قسمت های حیاتی مثل ریه، قلب یا حتی مغز برسد 
می تواند خطر مرگ را در پی داشته باشد. تزریق ژل نیز اگر به درستی انجام نشود 
و وارد عروق خونی شود یا روی رگ فشار بیاورد، ممکن است قسمتی از پوست 
که تزریق در آن ناحیه انجام گرفته، دچار کم خونی شود. در نتیجه عدم خونرسانی 
کافی در این ناحیه شاهد نکروز و در اصطالح عامیانه »قانقاریا« یا سیاه  شدن 
پوست خواهیم بود. عوارضی هم که در اثر تزریق نابجای چربی و ژل مشاهده 
می شود شامل آسیب های ظاهری و شدید به چهره شخص در ناحیه لب، بینی و 
نواحی فک و پیشانی است بنابراین توصیه اکید می شود برای انجام چنین کارهایی 

حتما به متخصص مربوط مراجعه شود.   

از منظر طب سنتی، یک صورت معتدل چهره ای است که گونه ها 
نباشد. علت الغری، خشکی مزاج  فرورفته و صورت خیلی الغر 
در بدن است. از این رو، کسانی که مزاج گرم و خشک )صفراوی( 
و سرد و خشک )سودایی( دارند، الغر هستند بنابراین برای درمان 

الغری باید رطوبت و گرمی به تن بازگردانده شود. 
اگر بخواهیم خشکی یا الغری بدن درمان شود باید با توجه به مزاج 
فرد، بدن از حالت خشکی به رطوبت؛ یعنی »گرم و تر« یا »سرد و 
تر« تغییر داده شود اما اغلب افراد برای رهایی از الغری و پرشدن 
صورت با اطمینان خاطر داروهای حاوی کورتون که در داروخانه 
موجود است یا پودرهای چاق کننده به اصطالح طبیعی و گیاهی که 
در عطاری ها به فروش می رسند را بیشتر مصرف می کنند. متاسفانه 
برخی افراد فرصت طلب و متقلب در عطاری ها به ترکیبات گیاهی 

خود کورتون اضافه می کنند. 
مصرف هر دو نوع این داروها به دلیل اینکه با افزایش وزن همراه 
است باعث بهبود الغری و حجم دادن به بافت صورت می شود، 
در حالی که این نوع درمان بدون در نظر گرفتن مزاج فرد انجام 
می شود و بعد از مدتی فرد دچار پوکی استخوان و دیابت خواهد شد 
بنابراین اکیدا توصیه می شود دارویی را که نمی شناسید استفاده نکنید. 
اگر کسی می خواهد به کمک طب سنتی مشکل الغری صورتش را 

برطرف کند، ابتدا باید مزاجش را به درستی تشخیص دهد و سپس 
از داروهای گیاهی مناسب با مزاج که گرم و تر است یا سرد و تر، 

استفاده کند تا دچار بیماری نشود. 
به هیچ عنوان نباید از فراورده های گیاهی، دمنوش یا ترکیبات الغری 
و چاقی که به صورت غیرقانونی در عطاری ها به فروش می رسد و 
اطالعات دقیقی درباره ترکیبات آن موجود نیست، استفاده شود. اغلب 
در عطاری ها درباره داروهای گیاهی با عنوان ترکیبات الغری یا چاقی 
تبلیغاتی می شود که اطالعات کافی از محتویات آن به مصرف کننده 
داده نمی شود. از این رو، بهتر است از داروهای منفرد مثل کاسنی، 

عسل یا شیره انگور بر اساس مزاج و در حد تعادل استفاده شود. 
کسانی که مزاج سرد و خشک دارند باید برای درمان الغری، طبعشان 
را به سمت گرم و تری سوق دهند. این افراد باید غذاهاي با رطوبت 
باال مانند زیتون، روغن هسته انگور، روغن حیواني، تخم مرغ عسلي، 
شیر، ماست شیرین، کره و خامه محلي، عسل، ارده، شیره انگور، 
مربای هویج و بالنگ، نان سنگک و بربري، گوشت گوسفند و شتر، 
گوشت خروس خانگی، مرغابی، اردک، بلدرچین، میگو، سیب شیرین، 
مرکبات شیرین، گیالس، موز، خیار، باقال، سنجد، اسفناج، چغندر، 
لوبیا قرمز، نخود، کدوحلوایي، قارچ، کدو، هلو، کنجد، کاهو، هندوانه 

و ریحان را بیشتر مصرف کنند.

گرم  همین طور  و  و خشک  طبع سرد  داراي  افراد  این  بر  عالوه 
فلفل،  مانند سیر،  با مزاج خشک  باید مصرف غذاهایی  و خشک 
دارچین، زنجبیل، چای سیاه، ماست ترش، پنیر، کشک، قره قروت، 
عدس، سیب زمیني، ریواس، مرکبات ترش، کیوی، توت فرنگی، آلبالو، 
انار ترش، زرشک، سماق، سرکه، آبغوره، آبلیمو، ماهي، سنگدان، 
سوسیس، کالباس، گوشت بز و گاو، غذاهاي دارای مواد افزودني 

و نوشابه ها را کاهش دهند.
تری  و  به سمت سردی  را  طبعشان  باید  نیز  و خشک  گرم  افراد 

داروهای  از  باید  بر غذا  افراد عالوه  این  بدهند.  سوق 
نیز استفاده کنند. عرق  گیاهی سرد و تر 

کاسنی چنین طبیعتی دارد و جزو گیاهان 
عرق  مصرف  است.  اشتهاآور  دارویی 
کاسنی باعث افزایش وزن بدن مي شود 
به  پرتر  نیز  صورت  آن  دنبال  به  که 

نظر می رسد. 
حجامت نیز در رفع الغری موثر است 

که باید با فاصله یک ماهه و حداقل 3 بار 
انجام شود. به این ترتیب با انجام حجامت، 

مزاج مقداری رطوبت پیدا می کند که منجر به افزایش 

وزن و پرشدن و چاقی صورت می شود.
دوش گرفتن یک روز در میان با آب 

ولرم هم باعث تری بدن می شود. البته 
برای اینکه با باالرفتن وزن، شکل و 
چاقی  و  نریزد  هم  به  بدن  ظاهر 
پیاده روی  از  نباید  باشد،  متناسب 

غافل شد. 

درمیزگرداینهفته»سالمت«بهمشکلآقاییپرداختهایمکهازالغریصورت
شکایتداشتهوبرایماننوشته:»صورتالغریدارم.لطفادربارهعللموثر

درالغریصورتتوضیحدهید.آیاراهحلیبرایدرمانوجوددارد.«
 مهین نادری 
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صبحانه پرپروتئین 
بخورید تا صورتتان 
پُر  شود
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یکی از اقدامات زیبایی که امروزه طرفداران 
زیادی پیدا کرده، کراتینه کردن موهاست که 
گرچه راهکار خوبی برای داشتن موهایی نرم، 
صاف و درخشان به نظر می رسد، بدون در نظر 
گرفتن شرایط خطر احتمالی می تواند تهدیدی 
برای سالمت باشد. درواقع، کراتینه کردن موها 
نیز مانند بسیاری دیگر از خدمات زیبایی، نیازمند 
شناخت روش های درست، زمینه های خطر و 
مراقبت های الزم خواهد بود تا زیبایی طبیعی 
فرد هر چه بیشتر و بهتر حفظ شود و سالمت 

پوست و موها آسیب نبیند.

کراتین مو؛ عامل طراوت و 
درخشندگی موها

 کراتین ماده ای پروتئینی است که در ساختمان 
طبیعی مو، پوست و ناخن وجود دارد و در 
استحکام آنها نقش مهمی ایفا می کند. عالوه بر 
این عامل درخشندگی و نرمی موهاست. کراتین 
از بدو تولد در بدن وجود دارد اما بعد از دوران 
بلوغ، سطح این ماده تحت تاثیر هورمون های 
جنسی به تدریج افزایش می یابد. به همین علت 
موها در سنین 25 تا 30 سالگی در بهترین حالت 
خود هستند اما پس از این سن، کراتین خیلی 
آرام و تدریجی شروع به کم شدن خواهد کرد.

چرا موها زبر و نازیبا می شوند؟
موهای انسان به دو دلیل دچار کمبود کراتین 
می شود که ژنتیک اولین عامل آن است. بعضی 
کودکان به دلیل اختالل در ساخت کراتین، از 
بدو تولد موهای خشک، شکننده و وزوزی 
دارند که درمان قطعی برای آنها وجود ندارد.

عامل دیگر کمبود کراتین، اکتسابی است که 
ناشی از آسیب موها در اثر استفاده مکرر از 
شوینده های قوی، فر زدن یا صاف کردن مکرر 
موها با حرارت باال، مواجهه زیاد با رنگ مو 
و اکسیدان، استفاده از برس های زبر یا برس 
کشیدن های شدید و مکرر و دستکاری مداوم 
موها به دلیل فشارهای عصبی خواهد بود. همه 
این عوامل در صورت تکرار، فواصل کوتاه و 

حرارت های باال مشکل زاست و به ساقه موها 
آسیب می رساند اما اتو کشیدن گهگاه موها یا 
استفاده از رنگ استاندارد هر چند ماه یکبار 
و... هیچ مانعی ندارد. نتیجه این آسیب ها، از 
بین رفتن نرمی، درخشندگی و طراوت موها 
و ایجاد زبری، کدری و فرهای نازیبا خواهد 
بود. در چنین شرایطی کراتینه کردن موها روشی 
برای جبران بخشی از کراتین ازبین رفته است. 

کراتینه کردن موها؛ راهکاری برای 
جبران موهای آسیب دیده

بهترین درمان برای رفع آسیب های واردشده به 
موها، اجتناب از عوامل زمینه ساز مانند شستشوی 
مکرر، حرارت باالی اتوی مو، سشوار کشیدن 
زیاد و... است. در مرحله بعد می توان با استفاده 
از کرم های کراتین در آرایشگاه یا منزل تا حدی 
کمبود کراتین را جبران کرد و درخشندگی و 

زیبایی را به موها بازگرداند. 
نام  به  ماده ای  کراتینه،  کرم های  ترکیب  در 
»فرمالدئید« وجود دارد. این ماده تحت تاثیر 
حرارتی که برای کراتینه کردن داده می شود، 

مقداری جذب موها می شود و مقداری نیز روی 
ساقه موها باقی می ماند که عالوه بر لطافت، 
حالت ضخیم تری نیز به موها می دهد. البته این 
ضخامت پس از چند نوبت شستشو، به تدریج 
کاسته و نرمی و درخشندگی موها نیز به مرور 
کم می شود. در نتیجه فرد برای داشتن چنین 
موهایی تمایل به تکرار کراتینه موها پیدا می کند.

عوارض جدی کراتینه ناشی از 
استفاده مکرر آن است!

کرم های کراتین غلیظ به دلیل وجود فرمالدئید 
بیشتر و همچنین استفاده از گرمای شدید، تاثیر 
بهتری روی موها خواهند داشت اما زمینه خطر 
ماده را تشدید می کنند. در واقع فرمالدئید می تواند 
از طریق پوست، چشم ها و استنشاق مشکل ساز 
باشد. الزم به ذکر است مواجهه مکرر و مستمر 
در  موها  کردن  کراتینه  به واسطه  ماده  این  با 
فواصل کوتاه در طوالنی مدت، ممکن است 
باعث بیماری های جدی مانند سرطان شود اما 
بار کراتینه طی سال نمی تواند  یا 2  انجام 1 
با مقدار  تهدیدکننده باشد. همچنین مواجهه 

زیاد مواد کراتینه می تواند  زمینه ساز تحریکات 
پوست یا چشم  شود و در افراد مستعد نیز عامل 

حساسیت خواهد بود.
زمانی که کراتین داغ می شود، گاز بی رنگ همراه 
با بوی ناخوشایند ایجاد می کند. این گاز در 
مواردی زمینه بروز واکنش های حساسیت زا را 
در پوست، چشم و به خصوص ریه ها در پی 
دارد اما در افرادی که زمینه حساسیت ندارند، 
مشکل موضعی خاصی احساس نمی شود. در 
نتیجه این افراد تمایل بیشتری به استفاده از مواد 
کراتینه و کراتین کردن موها خواهند داشت. 
عالوه بر این کارکنان سالن های آرایش نیز به 
دلیل مواجهه مداوم، بیش از دیگران در معرض 
خطر خواهند بود، به خصوص اینکه بوی بد 
کراتین داغ شده به تدریج برایشان عادی می شود.
به جز فرمالدئید سایر ترکیبات موجود در کرم های 
کراتین نیز آسیب زا هستند که از جمله آنها می توان 
به »اتیلن گلیکول« اشاره کرد. در واقع فرمالدئید 
تحت تاثیر گرما از این ماده آزاد می شود. توجه 
به این نکته مهم است که بعضی شرکت های 
سازنده لوازم آرایشی و بهداشتی ادعای ساخت 

کرم های کراتین بدون فرمالدئید را دارند اما 
سازمان غذا و داروی آمریکا این ادعا را کذب 
دانسته است. به عبارت دیگر، هرچند ممکن 
است وجود نداشتن فرمالدئید در آزمایشگاه 
اثبات شود، گرما عامل آزاد شدن این ماده از 
اتیلن گلیکول است که حتی 3 برابر خطر بیشتری 

خواهد داشت. 

مهم ترین توصیه های کاهش عوارض 
کراتینه 

بی شک حق هر فردی داشتن موهایی زیبا، لطیف 
و خوش حالت است. مسلما کراتینه می تواند به 
افرادی که دچار زبری و خشکی موها شده اند، 
کمک کند اما برای کاهش عوارض این کار بر 
سالمت الزم است حداقل 3 ماه بین دوره های 
کراتینه فاصله باشد و از انجام مکرر آن پرهیز شود. 
حرارت الزم برای گرم کردن کرم کراتینه نباید 
خیلی زیاد باشد زیرا هرچه گرما بیشتر باشد، 
آزاد شدن فرمالدئید نیز بیشتر خواهد بود. از 
این رو، انواع کراتین های خانگی به دلیل اینکه 
نسبت به سالن های آرایشی با گرمای کمتری 
انجام می شود، خطر بسیار کمتری دارند.کارکنان 
سالن های آرایشی به دلیل مواجهه مستمر نیاز به 
مراقبت های جدی تری خواهند داشت. مهم ترین 
توصیه ها برای این افراد را می توان چنین برشمرد: 
 از آنجا که بیشترین آسیب گاز فرمالدئید، 
این کار در  استنشاقی است، توصیه می شود 
اتاقی جدا از دیگر خدمات آرایشی انجام شود 
تا دیگر کارکنان و مراجعان آرایشگاه در معرض 

استنشاق آن نباشند.
 هواکش های مخصوص قوی در اتاق کراتینه 

تعبیه شود. 
 از حداقل گرما برای انجام کراتینه موها 

و سشوار موها استفاده شود.
 برای کاهش تماس پوست با مواد، دستکش 

پوشیده شود.
 از ماسک های مخصوص که به خوبی اطراف 
بینی را می پوشانند، استفاده شود تا بتواند تمامی 
ذرات معلق را جذب کند. این ماسک ها قابلیت 
استفاده حدود 3-2 هفته را دارند و تا حد باالیی 

آسیب های استنشاقی را کاهش می دهند.
را  چشم ها  اطراف  کامال  که  عینک هایی   
می پوشاند، مانع ورود گاز به چشم ها می شود 

که در صورت استفاده بسیار عالی است.
 پیش بند یا لباس مخصوص آستین بلند بپوشند 
تا کمترین سطح پوست با مواد کراتینه و گاز 

در تماس باشد.
 پس از هر بار انجام کراتینه از محلول های 
استریل چشمی برای شستشوی چشم استفاده 
کنند. این کار به خصوص برای افراد دارای زمینه 
حساسیت ضروری تر خواهد بود. اگر دسترسی به 
این محلول ها مقدور نباشد، حداقل باید دست ها 

و صورت به خوبی شسته شود.

اعالم هشدار فرمالدئید توسط سازمان 
غذا و داروی آمریکا 

 )FDA( بررسی های سازمان غذا و داروی آمریکا
نشان می دهد، وجود حدود 12درصد فرمالدئید 
در ترکیب کرم های کراتینه مو، می تواند خطرناک 
باشد. در واقع گزارش هایی از ابتال به سرطان 
به طور مکرر و طوالنی مدت  افرادی که  در 
در مواجهه با این ماده بودند، ارائه شده است.

این سازمان اعالم می کند فرمالدئید ماده ای با 
احتمال عوارض جدی است و از آنجا که همه 
این ماده  بازار حاوی  کراتین های موجود در 
هستند، توصیه به کاهش مصرف یا استفاده از 
آن در فواصل طوالنی جدی است. این نکته 
در مورد خانم های باردار و شیرده بیشتر حائز 
اهمیت است زیرا این ماده عوارضی بر جنین 

و نوزاد شیرخوار نیز خواهد داشت.
جالب اینکه سازمان غذا و دارو به عالقه مندان 
کراتینه مو توصیه می کند از زیبایی طبیعی موها 
لذت ببرند و هرگز به خاطر زیبایی، چنین خطراتی 
را به جان نخرند. درواقع مطمئن ترین اقدام برای 
داشتن موهایی صاف، سشوار کشیدن روزانه 
موها با حرارت مالیم و استفاده از اتو برای 

مناسبت های خاص است.

بررسی محاسن و معایب احتمالی کراتینه کردن موها  

کراتینه کردن زیاد موها خطر سرطان را به دنبال دارد
استفاده مکرر از شوینده های قوی، 
فر زدن یا صاف کردن مکرر موها با 
حرارت باال، مواجهه زیاد با رنگ مو 
و اکسیدان، استفاده از برس های 
زبر یا برس کشیدن های شدید و 

مکرر، دستکاری مداوم موها به دلیل 
فشارهای عصبی همگی باعث کاهش 

کراتین طبیعی موها می شوند

حالت و وضعیت موها اهمیت زیادی برای بسیاری 
از افراد دارد اما همه ما یک جنس موی مشترک  

نداریم. درواقع، هر نوع مویی که فکرش را 
کنید، از موهای کامال صاف و نازک 

گرفته تا موهای فرفری و انبوه، با نوع دیگر متفاوت 
است. این که چه مدل مویی داشته باشید، در 

حیطه انتخاب های شخصی شماست ولی 
همه افراد باید از محدودیت های 

داشته  آگاهی  هم  موهایشان 
محدودیت ها  این  باشند. 
خارج از کنترل  هستند اما 

داشتن آگاهی الزم درباره نوع 
موها و یادگیری اصول اساسی برای 

مراقبت از آنها، کلید اصلی برای برخورداری 
از موهای سالم و زیباست. 

نوع موهای شما کدام است؟ 
وقتی به انواع مختلف موها فکر می کنید، احتماال ذهنتان به سوی 

دو حالت صاف و فرفری کشیده می شود. با این حال، قضیه انواع موها 
فراتر از این دوگانه ساده است و زیرگروه های خاص و حتی تعاریف 

خاصی هم دارد. درواقع، انواع موها به 4 گروه اصلی و 12 زیرگروه تقسیم 
می شوند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. 

نوع اول: صاف 
اگر نوع موهای شما در این گروه قرار بگیرد، حتما موهایی براق دارید که 
سریع تر هم چرب می شوند. درواقع، موهای صاف سریع تر از موهای فرفری 
چرب می شوند چون چربی های روی پوست سر در این نوع از موها سریع تر 
به سمت نوک موها حرکت می کنند. زیر شاخه های این گروه عبارتند از: 

 نوع 1A: فراگیرترین نوع موها در زنان آسیایی تبار همین نوع است. این 
موها بسیار صاف و نازک هستند. 

 نوع 1B: این نوع موها هم صاف هستند اما ضخامت بیشتری دارند، 
همراه بافت معتدل و حجم بیشتر. 

 نوع 1C: به رغم صاف بودن، این نوع از موها بسیار ضخیم هستند و 
حالت زبری و درخشندگی شدیدی دارند. 

نوع دوم: موج دار 
این نوع از موها به طور طبیعی موج دار هستند و اساسا ضخامت بیشتری 
نسبت به نوع اول دارند. زیرگروه های این نوع نیز براساس ضخامت 

موها و حالت موج هایشان تعریف می شوند. 
 نوع 2A: این موها بسیار ظریف و نازک هستند، موج هایشان 
شبیه حرف S انگلیسی است و البته به راحتی هم حالت 

می گیرند. 
 نوع 2B: این نوع، موج های نسبتا بیشتری 
نسبت به نوع 2A دارد و بافت آن کمی 

ضخیم تر از نوع قبلی است. 
 نوع 2C: عالوه بر موج دار 
بودن، ضخامت و زبری 
دارد،  بیشتری  خیلی 
اساسا مستعد وز شدن 
حالت  به سختی  و  است 

می گیرد. 

نوع سوم: فرفری 
این نوع از موها به طرز مشهودی فرفری هستند 
اما نوع فرفری  بودن شان این  گونه است که اگر خیس 
باشند، صاف می شوند و اگر خشک شوند، حالت فرفری 
مشهود پیدا می کنند. موهای فرفری به راحتی با نگاه کردن 
قابل تشخیص هستند، فرهای ارتجاعی دارند و البته راحت حالت 

می گیرند. زیر شاخه های این گروه عبارتند از: 
 نوع 3A: این موها عالوه بر فرفری بودن، بافت ضخیمی دارند و براق 

هستند ولی می توانند حالت وز هم پیدا کنند. 
 نوع 3B: این نوع دارای فرهای بیشتری است و بافت آن هم حالت 

ترکیبی دارد و یکدست نیست. 
 نوع 3C: موهای نوع 3C فرهای زیادی دارند که بیشتر شبیه پیچ خوردگی 

هستند ولی عمدتا راحت حالت می گیرند. 

نوع چهارم: خیلی فرفری یا پیچ خورده 
موهای خیلی فرفری یا پیچ خورده دارای فرهای بسیار زیاد و تنگاتنگی هستند، 
طوری که انگار همه موها درون همدیگر گره خورده اند. این موها از نظر 
بافت حالت زبر دارند ولی حساس هستند و به راحتی درمقابل حرارت و 

محصوالت آرایشی آسیب می بینند. 
 نوع 4A: این موها بافت نرمی دارند ولی فرها یا پیچ هایشان تنگاتنگ 

و فشرده است. 
 نوع 4B: فرها و پیچ های این نوع نیز زیاد هستند ولی کمتر به چشم می آیند. 
به اضافه اینکه این موها نرم تر و شکننده تر از دیگر هم خانواده هایشان هستند. 
 نوع 4C: میزان فرها و پیچ های مو در این نوع آنقدر زیاد است که از 

چرا حالت موها در افراد مختلف با هم فرق دارد؟

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

نکات راهنما برای مراقبت از موها 
موهای صاف 

افرادی که موهای صافی دارند، به راحتی می توانند موهای 

خودشان را بلند کنند و عمدتا از درخشندگی طبیعی این 

موها خیلی راضی هستند اما موهای صاف سریع چرب 

می شوند و درنتیجه بیشتر به شست وشو نیاز پیدا می کنند. 

بعضی زنان هم از شامپوهای خشک کننده برای حل مشکالت 
ناشی از این موها کمک می گیرند. 

محصوالت پیشنهادی: دنبال شامپوهای حجم دهنده و 

نرم کننده هایی بگردید که عمر موهای صاف و ظریف شما 

را بیشتر کنند. محصوالت خشک کننده غلیظ را هم کنار 
بگذارید. 

موهای موج دار 

مشکل اصلی در مورد موهای موج دار، تمایل آنها به وز شدن 

است. کلید اصلی برای مقابله با این مشکل، کنترل حالت 

وز شدن این موها بدون تالش برای از بین بردن موج های 

طبیعی شان است. دغدغه اصلی شما باید مرطوب کردن نسبی 

و افزایش حجم این موها بدون از بین بردن موج ها باشد. 

محصوالت پیشنهادی: شامپوها و نرم کننده هایی بخرید 

که به طور خاص با هدف مرطوب کنندگی و آبرسانی به 

موها طراحی شده اند. استفاده از ماسک های مرطوب کننده 
مو به صورت یک بار در هفته هم مفید است. 

موهای فرفری 

هیچ کس از وز شدن موهایش راضی نیست ولی اگر موهای 

فرفری دارید، مجبورید که همیشه با این حالت بجنگید. 

کلید اصلی برای کنترل وز شدن این موها، مرطوب کردن 

آنهاست. شامپوها و نرم کننده های مناسب کنار موس ها، 
کرم ها و ژل ها می توانند این مشکل را کنترل کنند. 

محصوالت پیشنهادی: پایه اصلی برنامه مراقبت از موهای 

شما باید استفاده از شامپوها و نرم کننده های مرطوب کننده 

باشد. شما حتی می توانید محصوالت مخصوص موهای 
فرفری را پیدا کنید. 

موهای خیلی فرفری یا پیچ خورده 

اگر موهای شما در این گروه قرار داشته باشد، پیدا کردن 

محصوالت مناسب یا نامناسب برای موهایتان تا حدودی 

حالت شانسی پیدا می کند چون در این نوع از موها همه 
چیز به بلندی و بافت موها بستگی دارد. 

محصوالت پیشنهادی: کلید اصلی برای نگهداری از موهای 

خیلی فرفری هم مرطوب کردن آنهاست. استفاده از شامپوهای 

مخصوص این نوع موها و کمک گرفتن از نرم کننده های 

خیلی غلیظ می تواند برای شما موثر باشد. استفاده از ماسک 

نرم کننده مو پس از هر بار شستن موها نیز برای افراد دارای 
این نوع از موها ضرورت دارد. 

تغییر کردن نوع موها چه دالیلی دارد؟ 
تغییر کردن نوع موها در فاصله دوران کودکی تا بزرگسالی 

طبیعی است اما این تغییر می تواند بعدها هم اتفاق بیفتد. 

چنین تغییراتی می توانند دالیل مختلفی داشته باشند که در 
ادامه با مهم ترین آنها آشنا خواهید شد. 

تغییرات هورمونی: به علت ترشح زیاد هورمون استروژن در 

دوران بارداری، ریزش موهای خانم های باردار قطع می شود 

و موهایشان بسیار جذاب تر به نظر می رسد. پس از زایمان 

میزان استروژن به سطح طبیعی برمی گردد و تازه مادران 

ریزش موها را تجربه می کنند، درحالی که این ریزش هم 

طبیعی محسوب می شود. البته خانم های غیرباردار هم ممکن 

است به علت تغییرات هورمونی با تغییر در حالت موهایشان 

مواجه شوند. اگر چنین حالتی را تجربه کردید، بهتر است 
به پزشک مراجعه کنید. 

شیوه زندگی و رژیم غذایی: اگر موهای شما به طور 

قابل توجهی زبر و شکننده شده اند، احتماال مشکلی در 

رژیم غذایی تان وجود دارد. خوردن مقدار بیشتری از غذاهای 

حاوی اسیدهای چرب امگا3 مانند ماهی سالمون، تخم مرغ 

و کلم می تواند مشکل شما را تا حدودی برطرف کند. 

مصرف مولتی ویتامین های روزانه کنار این غذاها نیز کارآمدی 
مطلوبی دارد. 

افراط در حالت دهندگی به موها: آیا شما هم سال هاست 

موهایتان را دائم با سشوار خشک می کنید یا با وسایل 

حرارت دهنده به آنها حالت می دهید؟ اگر پاسخ تان مثبت 

است، بهتر است  هرچه زودتر این کارها را کنار بگذارید 

چون با مشکل افراط در حالت دهندگی به موها مواجه 

هستید. بعد از مدتی می توانید با رعایت فواصل استاندارد 
دوباره این کارها را انجام بدهید. 

پیری: همراه با فرارسیدن پیری، عجیب نیست که موهای 

سفید را هم روی سرتان ببینید. موهای سفید اساسا زبر و 

نسبت به موهای قبلی خشک هستند. با اینکه نمی توان جلوی 

سفید شدن موها را گرفت، شما می توانید از محصوالت 
مطلوب برای نرم تر کردن موهایتان کمک بگیرید. 

علت های دیگر: از دیگر علت های تغییر نوع موها می توان به 

شیمی درمانی یا مصرف دوره های دارویی خاص اشاره کرد. 

با اینکه پس از این دوره های درمانی، موها کامال به وضعیت 

قبلی شان بازنمی گردند، شما می توانید با پزشک تان درباره 
راه های مناسب برای تغییر وضعیت موهایتان مشورت کنید.
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 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
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عکس و مکث

شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

رمضان؛ ماهی برای 
مهرورزی

برای هر کاری انگیزه ای الزم است و 
بعضی مناسبت های تقویمی و بعضی  
ماه ها و روزها جان می دهند به وجود 
سردشده بعضی از ما و وجودمان را 
گرم می کنند تا از پوسته بی تفاوتی بیرون 
بیاییم. از پیله   ای که دور خودمان تنیده ایم 
و راه نفس مان و زندگی کردن مان را 
نداریم.  خبر  وجودش  از  اما  بسته 
را  وجودمان  رخوت  چرا  نمی دانیم 
گرفته و عکس العمل مان به هر آنچه 
در اطرافمان اتفاق می افتد، فقط نگاه 

کردن و نگاه کردن است.
ماه رمضان که می رسد، از کمک به مردم 
و تحمل رنج گرسنگی برای درک حال 
نیازمندان بیشتر می شنویم و می گوییم. 
دل ها لطیف تر می شود. بیشتر دلمان 
می خواهد زشتی ها را کنار بزنیم و به 

سوی روشنایی حرکت کنیم. 
چه حقیقت روزهای ارزشمند این ماه را 
درک کرده باشیم چه نه، با دیدن حال و 
هوای آدم های دیگر به تقال می افتیم که 
ما هم به تهذیب و تذهیب نفس برسیم 
و پاکی و زیبایی را به روحمان هدیه 
بدهیم. این روزها نمی توانیم بی تفاوت 
باشیم و از کنار آدم ها و مشکالتشان 
بی تفاوت بگذریم. اگر حال و هوایمان 
برای کمک و مهربانی عوض نشود، 
باید فکری به حال خودمان بکنیم. آسان 
نیست اما حال و هوای ماه رمضان انگار 
انگیزه ساز است. اینکه روزه بگیریم و 
سرمان بیشتر بر سجاده باشد، عالی 
است اما کافی نیست. تهذیب است 
اما برای تذهیب نفس و زیباتر شدن 
وجودمان، باید بندگی را کنار مهرورزی 

امتحان کنیم. 

حرف آخر

جوان است. آنقدر جوان که فقط 35 بهار 
را پشت سر گذاشته و بهار امسال را با 
بیماری سارکوم و تنگی نفس می گذراند. 
یک فرزند دختر و دو پسر کوچک دارد 
که به مراقبت و حضور مادرشان به شدت 
نیاز دارند، مخصوصا فرزند آخرش که 
هنوز شیرخواره است ولی مادر حال و 
روز خوبی ندارد. پزشکان برایش یکبار 
جراحی قلب انجام داده اند اما در حال 
حاضر یک لخته در قلب دارد. او باید 
روزانه 2 آمپول بزند و تا به حال 6 جلسه 
شیمی درمانی شده و 5 جلسه دیگر نیز 
باید شیمی درمانی انجام دهد اما دیگر 
از عهده پرداخت هزینه دارو و درمان 
برنمی آیند. همسر این خانم قبال در آژانس 
کار می کرده ولی برای ماندن و سالمت 
مادر بچه هایش مجبور شده اتومبیلش 
را بفروشد و حتی بخشی از پول رهن 
خانه مستاجری شان را برای پرداخت 
هزینه های درمانی همسر و معیشتشان  

صرف کرده است.
آنها در حال حاضر مجبور شده اند با 3 
فرزند در خانه پدری او زندگی کنند 
و روزهای سختی را می گذرانند؛ غم 
بیماری و رنج مادر خانواده، نداشتن پول 
برای درمان  او، از دست دادن استقالل 
و نداشتن سرپناه و بیکاری کمر این 

خانواده را خم کرده است. 
بیایید زیبا بیندیشیم و برای بهتر شدن 
حال این خانواده و مخصوصا بچه های 
کوچکشان کاری کنیم. کمک کنیم تا 
چراغ خانه ای بی فروغ نشود و دست 
نوازش مادری بر سر بچه هایش بماند. اگر 
دلتان لرزیده و تمایل دارید از این بیمار 
حمایت مالی کنید، می توانید وجه نقد را 
به کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا 
شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیرید. این خانم با کد 22815 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

همه دستورات پروردگار در راستای زندگی بهتر و 
رسیدن به باالترین سطح توانمندی است. این قانون 
برای  رمضان  ماهه  یک  دوره  تعیین  و  روزه  درباره 

خودیابی و خودسازی نیز جاری است. 
در نگاهی کوتاه، به برخی از این دستاوردها از منظر 

روان شناختی توجه می کنیم.

1. روزه و آرامش
در آموزه های دینی و سخنان پیشوایان دین به صراحت 
گفته شده که روزه موجب آرامش است. امروزه در 
مدیریت استرس تکنیک هایی را به ما آموزش می دهند 
که بسیاری از آنها را می توان در اردوی ماه رمضان 
تمرین و با تداوم آن به رفتاری نو تبدیل کرد. چند 
نمونه از همخوانی مدیریت استرس با روزه داری را 

مرور می کنیم:
الف( مديريت تغذيه: برای کاهش استرس، نیازمند 
مدیریت تغذیه خود هستیم. این مدیریت شامل مصرف 
غذاهای سالم و ترجیحا استفاده از غذاهای طبیعی و 
خانگی همراه رعایت قانون های خوردن است. نظم 
در تغذیه، کم خوری، توجه به نیازهای بدن در تغذیه، 
داشتن آرامش هنگام صرف غذا و پرهیز از شتابزدگی 
و توجه معنوی به رفتار خوردن از قانون های تغذیه 
خوب هستند که نتیجه آن، رسیدن به آرامش بیشتر 
است. معجزه پاالیش گری بدن با روزه را نیز می توان 

محصولی دیگر از این برنامه ناب دانست.
ب( توجه به لذت های فرامادی: برای رسیدن به روحیه 
خوب، نیازمند شارژ مداوم باتری روانی خود هستیم. 
به صورت اولیه، لذت های تکراری و حسی سر راه ما 
قرار می گیرند ولی با عبور از این گردنه، به لذت های 
عمیق تر و پایدارتری می رسیم که از درون ما ریشه 
می گیرند و در تمام وجودمان جاری می شوند، مثال 
را  آدمی  که  خویشتن  به  توجه  و  خودکاوی  لذت 
رمضان  ماه  در  می کند.  آرامش  و  تمرکز  از  سرشار 

فرصت مناسبی برای خودیابی و خودسازی داریم. 
همچنین با عبور موفق از روزهای آن و افزایش توشه 
معنوی خویشتن، عزت نفس باالتر و تصویر ذهنی 

مثبت تری نسبت به خود پیدا می کنیم.
ج( تقويت فن حضور: افرادی که لحظه ها را اتوماتیک 
و خودکار می گذرانند، آرامش کمتری دارند زیرا گمان 
می کنند همه لحظه ها به آنها تحمیل شده و خودشان 
حضوری در آنها نداشته اند. ماه رمضان فرصت مناسبی 
توجه  با  می توانیم  یعنی  است؛  مراقبه  تمرین  برای 
بیشتر به آنچه اطراف ما می گذرد و نگاهی تیزبینانه به 
خویشتن، خواسته های خود و داشته هایی که کمتر به آنها 
توجه داشته ایم، به پویایی ذهن و روانمان کمک کنیم.
د( بهبود ارتباط: بخشی از آرامش ما در نحوه ارتباط با 
دیگران معنا می شود. زمانی که ارتباط خوب، سازنده 
و همراه با احترام و تقدیر داشته باشیم، حس بهتری را 
تجربه می کنیم. نتایج پژوهش های اجتماعی انجام شده 
نشان می دهد، در ماه مبارک رمضان بین افراد روابط 
بهتری ایجاد می شود و اهل ایمان و روزه داران از واژه های 
امنیت آفرین و آرامش بخش مانند »سالم« بیشتر استفاده 
می کنند. همچنین از میزان جرایم اجتماعی کاسته می شود 
که خود بخشی از ارتباط سازنده افراد با یکدیگر است.

2. روزه و رسیدن به حکمت 
در روایات داریم که روزه ما را به حکمت می رساند؛ 
انجام  ماه  در یک  که  پایش هایی  و  مراقبت ها  یعنی 
می دهیم، همراه فرصت های نابی که برای وصل شدن 
به دنیایی بزرگ تر برای ما پدید آمده، کمک می کنند 
که به مدیریت راهبردی فکر نزدیک شویم و بتوانیم 
با تاملی جانانه بار دیگر به جاده زندگی اصلی نزدیک 
شویم و فراموش شده ها را به یاد بیاوریم. معنای دیگر 
حکمت را می توان در یافتن پاسخ های مناسب برای 
چرایی های زندگی جستجو کرد؛ تحفه ای که باعث 
می شود زندگی معنادار و هدفمندی را تجربه کنیم و به 

فراخور آن، شخصیتی کامل تر و کوشاتر از خود بسازیم.

3. روزه و همنوایی اجتماعی
چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی و روبرو شدن اختیاری 
با موقعیت هایی که ما را در تنگنای زیستی قرار می دهد، 
بهترین تمرین برای درک دنیای کسانی است که بیشتر 

روزهای سال را با چنین شرایطی می گذرانند. 
در خبرها آمده بود که سرمایه داران روسی سالی یک 
روز مکان تکدی گری را از گدایان شهرشان اجاره 
می کنند و یک روز تمام به این کار می پردازند تا هم 
دنیای محرومان را حس کنند و هم لذت داشتن و 
شکرگزاری را که بابت آن بدهکارند، یادآوری کنند. 
اردوی معنوی ماه رمضان، چنین فرصتی را در اختیار 
همه قرار می دهد تا مهربان بودن را بیشتر تمرین کنند.

4. روزه و افزایش خودمهارگری
خودمهارگری  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه 
نیازمندیم، قدرتی که ما را در برابر خواسته های سرکش 
و هزینه آفرین کنترل می کند و عبور از تله های متعدد 
امکان پذیر خواهد کرد.  را  و وسوسه های گوناگون 
می گیرید  تصمیم  اول صبح  از  شما  رمضان  ماه  در 
خود را در ساده ترین و روزمره ترین مسائل زندگی؛ 
یعنی خوردن و آشامیدن کنترل کنید و به دنبال آن 
مراقبت های دیگری مانند کنترل زبان، مدیریت نگاه 

و مانند آن را می افزایید.
خویشتن  توانمندسازی  برای  می تواند  تمرین  این 
فوق العاده کارایی داشته باشد. با تأمل در دستاوردهای 
ارزشمند ماه رمضان می توانیم به فلسفه الزامی شدن 
آن بیش از هر زمان دیگری  توجه کنیم تا جایی که 
در سخنی از پیامبر اعظم)ص( آمده است که اگر مردم 
می دانستند چه تحفه هایی در ماه رمضان پنهان شده و 
برای آنها قابل به دست آوردن است، آرزو می کردند 

که ماه رمضان یک سال بود، نه یک ماه.

در ماه رمضان، مهربان بودن را تمرین کنیم

زندگی سالم

معرفی کتاب

زندگي شجاعانه 
حتما شما هم این جمله معروف نیچه را شنیده اید؛ »آنچه مرا نکشد، 
قوي ترم مي کند.« همه ما در طول زندگي در حوزه فردی، روابط 
زناشویی، فرزند پروری، تعلیم و تربیت، کسب وکار و... با چالش هایي 
روبرو هستیم که مي تواند موجب یأس و ناامیدي و احیانا شکست 
ما شود. این فرازونشیب ها و تجربه ها درحقیقت سنگ محکي براي 
سنجش میزان شجاعت ما در زندگی هستند؛ اینکه آیا ما در مصایب 
زندگي دست به فرار یا کوچ مي زنیم یا وارد گود می شویم و خودمان را 
نشان مي دهیم. دکتر براون، پژوهشگر شرم و آسیب پذیری، متخصص 
در رشته مددکاری اجتماعی، استاد دانشگاه هیوستون تگزاس، از 
سخنرانان همایش معروف تد، در این کتاب که در سال 2012 میالدی 
از پرفروش ترین هاي نیویورک تایمز بوده، با استناد به تحقیقات 12 
ساله و براساس هزاران گفت وگو  با افرادی از اقشار مختلف، استدالل 
می کند که آسیب پذیری به معنای ضعف نیست، بلکه آشکارترین مسیر 
برای رسیدن به شجاعت، کنش گری و برقراری ارتباط راستین با دیگران 
است. اغلب ما تالش می کنیم با احساس شکست بجنگیم و زمانی 
ظاهر شویم که کامل و بی نقص هستیم اما دکتر برنه براون براساس 
بینشی قدرتمند و جدید همه دانسته های ما را درباره آسیب پذیری 
به چالش می کشد. او اثبات می کند آسیب پذیری درحقیقت قدرت 
است و وقتی ما اجازه نمی دهیم خود راستین مان آشکار شود، از آنچه 
به زندگی مان معنا و ارزش می دهد، هر لحظه دور و دورتر می شویم. 
زندگی شجاعانه کتابی است براي آنهایی که دیگر نمی خواهند بترسند، 
مقصریابی کنند و فقط و فقط غر بزنند. کتابی است برای خواندن، 
شناختن و تغییر دادن. انسانی که همیشه 
و بیهوده از آسیب پذیری فرار می کند، در 
این کتاب برای اولین بار می آموزد که 
بایستد و آسیب پذیری هایش را بشناسد 
و بپذیرد. این کتاب نوشته برنه براون 
با ترجمه آزاده راد نژاد، افسانه حجتی 
طباطبایی و فرح رادنژاد است که توسط 
نشر ماه باران در 288 صفحه به چاپ 

رسیده است.

 

 زهراسادات صفوی 

  ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

یکی از کارکردهای مهم ادبیات، شناخت بهتر روان انسان است.  
واقعیت های انسانی مطرح شده در ادبیات را نباید دست کم گرفت. 
درست است که در ادبیات، روش مندی علمی وجود ندارد ولی از 
آنجایی که ادبیات به درونی ترین احساس ها و نیازهای انسانی وارد 
می شود، پر از ایده  درباره  روان انسان است . این ایده ها به خودی خود 
»علمی« نیستند اما این قابلیت را دارند که مورد آزمون های علمی قرار 
بگیرند و درنهایت به محصوالت علمی تبدیل شوند. هرچه ادبیات 
رها تر باشد، نویسنده مجال بیشتری برای شکوفایی خالقیتش دارد 

و به واقعیت های ذهنی بیشتری دسترسی پیدا می کند.
 اوج این رهایی و آزادی در ادبیات، »جریان سیال ذهن« است. 
مارسل پروست، ابداع کننده  این سبک ادبی است. شالوده  شاهکار او 
یعنی رمان »در جستجوی زمان از دست رفته«، برمبنای جریان سیال 
ذهن است. خواندن این اثر، خوراک های فکری زیادی درباره  ماهیت 
روان انسان فراهم می کند.  یکی از چالش های مطرح شده در این کتاب 
»بهداشت خواب« است. پروست معتقد است خوابیدن در حرکت 
)مانند خوابیدن در قطار( از خوابیدن در سکون کیفیت بهتری دارد. 
او با عمیق شدن در الیه های درونی ذهن شخصیت های داستانش، 
سازوکارهایی برای این ادعایش کشف می کند. به این قسمت از کتاب 
»در سایه دوشیزگان شکوفا« که دومین کتاب از مجموعه  7 جلدی 

»در جستجوی زمان از دست رفته« است، دقت کنید: 
»سپس خود تنها سوار قطار شدم، شبی که فرا رسید، هرچه بود 
رنج آور نبود چون ناگزیر نبودم آن  را در زندان اتاقی بگذرانم که 
خواب آلودگی اش بی خوابم می کرد. پیرامونم پر از جنب وجوش 
آرامش آور همه  حرکات قطار بود که مرا از تنهایی درمی آوردند. اگر 
خوابم نمی آمد، با من گفت وگو می کردند، برایم با آواهایی الالیی 
می خواندند که آنها را مانند صدای ناقوس های کومبره، گاه با آهنگی 
و گاه با آهنگ دیگری همراه می کردم... آن جنب وجوش های نیروی 
گریز از مرکز، بی خوابی مرا با وارد آوردن فشارهایی متقابل بر آن خنثی 
می کردند، فشارهایی که مرا در تعادل نگه می داشتند و بی حرکتی و 
سپس خواب زدگی من خود را سوار بر آنها دستخوش همان آسایشی 
حس می کردند که می توانست از غنودنی در پناه نگهبانی نیروهای 
قدرتمند درون طبیعت و زندگی نصیبم شود، اگر می توانستم لحظه ای 
به هیئت ماهی ای درآیم که در دریا خفته است و کشاکش آب ها و 
موج، او را در خواب این سو و آن سو می برد، یا شاهینی که تنها بر 
ُگرده  توفان بال می گستراند.« )در سایه دوشیزگان شکوفا، مارسل 

پروست، ترجمه مهدی سحابی، ص 29۴(
این تداعی های آزاد نویسنده درباره  خوابیدن در قطار را باید در یک 
آزمایشگاه خواب مورد تحقیق علمی قرار داد و رازشان را کشف کرد. 
پروست خیلی خوب اثر آرام بخش و خواب آور صدای تلق تولوق 
قطار را توضیح داده است. دقیقا شبیه یک ماهی که در کشاکش 
امواج دریا به خواب آرام فرو می رود. در همین باره پروست جای 
دیگری می گوید: »قایقی را می دیدم که چون مسافری شب رو دور 
می شد و همان حسی را داشتم که در واگن قطار به من دست داده 
بود: رهایی از ضرورت های خواب و از زندان یک اتاق بسته.« )در 
سایه دوشیزگان شکوفا، پروست، ترجمه مهدی سحابی، ص۴67(

واقعا چرا صدای تلق تولوق قطار می تواند اینقدر آرامش بخش و خواب 
آور باشد؟ به تعبیر پروست، کوپه  قطار یک اتاق حرکت کننده در دل 
طبیعت است. صدای تلق تولوق قطار به ما القا می کند که در حال 
حرکت هستیم و در یک اتاق بسته زندانی نیستیم. در واقع صدای 
تلق تولوق قطار، ضرباهنگ حرکت است. گویی نیاز داریم حتی در 
خواب هم در حرکت باشیم. بچه ها هم در گهواره بهتر به خواب 
می روند. خوابیدن در حرکت قطار همان حس شبیه گهواره را القا 
می کند. این مساله  آرامش در حرکت مخصوص خواب نیست؛ ما 
در تمام تکاپوهای زندگی روزمره، می توانیم آرامش را بیابیم. آرامش 

واقعی در حرکت اتفاق می افتد، نه در سکون.

خواب در حرکت بهتر است یا در سکون؟

ادبیات سالمت
 دکتر حافظ باُجغلی

روان پزشک، عضو اجرایی کمیته هنر و روا ن پزشکی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

مغز ما نسبت به کارهای نیمه تمام بسیار حساس است. 
البته این موضوع طبیعی است که مغز پروژه های ناتمام 
از  بر بهره مندی  تا عالوه  را به سرعت خاتمه دهد 
نتایج آن، حافظه کاری محدود خود را آزاد کند و به 
این ترتیب برای قبول پروژه های جدید آماده شود اما 
این حساسیت در پاره ای از موارد کار دست ما می دهد 
چراکه برخی پروژه ها به طور ذاتی زمانبر هستند و 
مغز به رغم تمایل ذاتی اش قادر نیست به زودی آنها 
را به سرانجام برساند و اینجاست که فرایند »نشخوار 

ذهنی« آغاز می شود.
 مغز ما در این موارد درست مانند »زبان« ما عمل 
می کند. تصور کنید ناهار قورمه سبزی پرگوشتی را 
نوش جان کرده و حاال  باید به سواالت مراجعان یا 
مشتریان تان پاسخ دهید. از بد حادثه متوجه می شوید 
تکه ای از گوشت قورمه سبزی بین دندان هایتان گیر 
کرده و خارج نمی شود. سواالت پر تعداد و مشتاقانه 
مشتری شما نیز از فروخته شدن قریب الوقوع جنس 

شما خبر می دهد و شما اصال دوست ندارید او را 
تا قطعی شدن فروش تان تنها بگذارید. با این حال 
نیست و مصرانه  کنترل شما  زبان شما اصال تحت 
تالش می کند، آن تکه گوشت را از بین دندان هایتان 

بیرون بکشد. 
این همان اتفاقی است که مغز شما با پروژه ناتمام به 
توافق نرسیدن بر سر اجاره خانه با صاحب خانه تان 
انجام می دهد. نشخوار ذهنی در واقع تالش بی وقفه 
و معموال آزاردهنده مغز شما برای یافتن راه حل خوب 
و سریع است که به دالیل متعدد با شکست مواجه 
می شود. البته این همه ماجرا نیست چرا که با تکرار 
این افکار، خاطرات مرتبط با آن نیز زنده می شود و 
شما را باتوجه به حال و هوای آن خاطره عصبانی، 

غمگین، مضطرب یا پشیمان می کند.
جالب است بدانید بخش هیپوکامپ مغز که مسوول 
بازیابی خاطرات شماست، مستقیم با مرکز هیجانات 
ارتباط  در  لیمبیک  قشر  یا همان  احساسات شما  و 

است، به این معنا که خاطرات دقیقا همان احساسی 
را برای شما زنده می کنند که شما زمان مواجه شدن 
با آن واقعیت داشته اید بنابراین احساسات شما آنقدر 
واقعی و ملموس خواهند بود که شما توان تشخیص آن 
را از واقعیت ندارید. این موضوع سبب می شود شما 
مدت ها بدون اینکه متوجه شوید در آن غرق شوید. 
شدن  فعال  ذهنی  نشخوار  مشکالت  از  دیگر  یکی 
مدارهای مغزی وسواس است، به این معنا که شما 
با تجدید مکرر این خاطرات ناخوشایند دچار نوعی 
احساس پشیمانی می شوید. این احساس بی درنگ شما 
را دچار عذاب وجدان می کند. متاسفانه در اغلب موارد 
در چنین شرایطی کاری از دست شما بر نمی آید و 
سرزنش کردن خودتان تنها به استارت خوردن یک 
خالصه  می شود.  منجر  وسواس گونه  معیوب  حلقه 
کالم اینکه اگر هنوز دچار وسواس فکری نشده اید، 
خیلی زود نشخوار ذهنی تان را متوقف کنید. امیدوارم 

هنوز دیر نشده باشد.

چرا نشخوار ذهنی می کنیم؟

کالم نو
 دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشک و متخصص علوم اعصاب  شناختی

خنده دانش آموزان به مدرسه های نمور و گلی رنگ داد و کالس های درس با حضور معلمان فداکار گلستانی، گلستان شد
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