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سالمت در ایران

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

خبــر

ساالنه  ۷هزار نفر به تعداد بیماران دیالیزی اضافه میشود

تعیین مجازات حبس برای والدین در صورت فوت یا جراحت کودک به دلیل سهلانگاری

رئیس اداره پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت گفت« :هرساله بهصورت ناخالص  ۷هزار نفر به بیماران دیالیزی اضافه میشوند و باید دنبال
راههای جایگزین مانند دیالیز صفاقی و پیوند بود ».مهدی شادنوش افزود« :شاخص اهدای عضو در  ۷ماهه آخر سال گذشته 11/26 ،درصد بود که
تقریبا میزان قابلقبولی است ».وی با بیان اینکه دانشگاههای یزد ،کهگیلویهوبویراحمد ،شهید بهشتی ،چهارمحالوبختیاری و سمنان  ۵دانشگاه برتر در
حوزه شناسایی و فراهمآوری اعضای پیوندی هستند ،ادامه داد« :میانگین نسبت بیمار دیالیز به تخت دیالیز در کل کشور 4/6درصد است و بیمارستانهای
اسدآباد ،سمنان و خمین بهترین نسبت را در این شاخص دارند اما شاخص هدف برای سال جاری  4/4بیمار به ازای هر تخت دیالیز است که برای
رسیدن به شاخص مذکور ،نیاز به ایجاد  ۶۴۶تخت جدید است ».شادنوش تاکید کرد« :عملکرد دستگاههای توزیعشده تولید داخل در حد مطلوب
بوده و قرار بر ساخت  ۲۰۰دستگاه در ماه است .با ساخت این تعداد دستگاه ،بسیاری از مشکالت درمان بیماران دیالیزی حل خواهد شد».

نمایندگان مجلس برای والدینی که به دلیل سهلانگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات حبس تعیین کردند .نمایندگان مجلس در
جلسه علنی یکشنبه ( 15اردیبهشت) و در جریان بررسی جزییات الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان ،تبصره ماده  ۹این الیحه را برای تامین نظر شورای
نگهبان به این شرح اصالح کردند« :هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری 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 صعبالعالج 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  :۵حبس بیش از  2تا  5سال ،حبس درجه  :۶حبس بیش از  6ماه تا  2سال ،حبس درجه :۷حبس از  91روز تا
 6ماه ،حبس درجه  :۸حبس تا  3ماه) محکوم میشوند ،بهاستثنای بند ت (جراحت سروصورت یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت میشود».

«نواربهداشتی»
خجالتندارد
محمد فاضلی
عضو هیاتعلمی دانشگاه
شهید بهشتی

مدتی است به دلیل عضویت در
«هیات ویژه گزارش ملی سیالبها»
در جلسات مختلف ،از جمله جلسات
بررسی کمکرسانی به سیلزدگان در
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و مشارکتهای
مردمی ،شرکت میکنم .نکتهای در همه
جلسات آزارم میدهد که باالخره مجبور
شدم لب به اعتراض باز کنم.
آقایان و خانمها ،مقامات و مسووالن
سازمانهای مردمنهاد مشارکتکننده
در کمکرسانی ،خبرنگار و مجری
تلویزیون ،همگی از عباراتی مانند «اقالم
بهداشتی مورد نیاز خانمها» و مشابه
آن استفاده میکنند .یکی از انسانهای
شریف سازمانهای مردمنهاد با هزار
زحمت ،عبارت «محصوالت سلولزی
مورد استفاده خانمها» را برای اشاره به
«نوار بهداشتی» استفاده میکرد.
سوالم این است که آیا شهروندان،
بهخصوص خانمها ،در این جامعه
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
ساده است؛ آیا خانمها با خریدن و
استفاده کردن نوار بهداشتی به کسی
آسیبی میزنند یا کار زشتی میکنند؟
قصد مقایسه ندارم و رفتار همگان در
زندگی شخصیشان محترم است اما
واقعا مردان و زنانی که سیگار میخرند
و در مکان عمومی از آن استفاده میکنند،
کار بد و زیانرسان به حال دیگران و
خودشان انجام نمیدهند؟ اگر بهکار
بردن واژه «نوار بهداشتی» خجالت دارد،
استفاده از نام مواد مخدر ،اسلحهها و
ناسزاهایی که عین نقل و نبات بر زبان
جاری میشوند ،زشتتر نیست؟
مسووالن تدارکات کمکرسانی به
سیلزدگان خجالت میکشند این واژه
را به زبان بیاورند ،درنتیجه نه میتوانند
به صراحت بگویند که چه موقع کمبود
نوار بهداشتی هست و نه برای مثال
حاال میتوانند به صراحت بگویند نیاز
به این محصول رفع شده و مردم اقالم
دیگری ارسال کنند.
خجالت کشیدن از کاربرد «نوار
بهداشتی» و مسخره کردن و طعنه
زدن به خانمهایی که این محصول را
خرید میکنند و  ،...بخشی از گفتمان
ضد زن و زجرآوری است که میلیونها
زن جامعه ایران را میآزارد .عاقبت این
گفتمان ضد زن همان میشود که بر
اساس یکی از ویدئوهای منتشرشده،
کمکرسانها به سیلزدگان ،پشت به
زنان ،فقط بستههای نوار بهداشتی را
برای ایشان پرتاب میکنند( .شاید همه
جا این رفتار نادرست انجام نشده باشد).
اسمش «نوار بهداشتی» است ،برای رفع
نیاز طبیعی نیمی از جمعیت انسانی
روی کره زمین ،بسیار هم حساس و
مهم است .محصولی است که یک زن
تقریبا در یکچهارم عمر دوران باروری
خود به آن نیاز دارد.
از بهکار بردن نامش خجالت نکشیم،
هیچ زنی را برای آن مسخره نکنیم ،در
ادبیات کمکرسانی آزادانه و درست
از آن استفاده کنیم .جامعهای که زنان
و مردانش از کاربرد نام چنین محصول
ضروریای هراس داشته باشند ،در
معرض آسیبهای جنسی و جنسیتی
بزرگتر (فقدان خرد جنسی) و
بدکارکردیهای بیشتری است.

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

شروع پویش ملی مقابله با بیماری خاموش
بر اساس اعالم وزارت
بهداشت ،بسیج ملی کنترل
علیاکبر
ابراهیمی
فشارخون باال از روز 27
اردیبهشتماه  1398و
همزمان با روز جهانی کنترل فشارخون در
سراسر کشور آغاز می شود و تا  ۱۵تیرماه
ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمار ۳۰ ،درصد ایرانیان دچار
فشارخون باال هستند و این در حالی است
که بیش از  45درصد آنها نمیدانند مبتال به
این بیماریاند .از اینرو ،بسیاری فشارخون
باال را چندان جدی نمیگیرند و اهمیتی
به آن نمیدهند .امروزه فشارخون باال را
بیماری خاموش مینامند چراکه هیچ عالمت
و مشخصه خاصی ندارد اما یکی از عوامل
اصلی در ایجاد نارساییهای قلبی است،
میتواند کلیهها را از کار بیندازد و موجب
سکتههای مغزی و قلبی شود.
از اینرو ،وزارت بهداشت در اقدامی ملی و با
هدف پیشگیری از بیماریهای قلبی -عروقی
و سکتهها درصدد اجرای بسیج ملی کنترل
فشارخون باال در  ۲۰میلیون ایرانی باالی ۳۰
سال است .این طرح از  ۲۷اردیبهشت رسما
کار خود را آغاز خواهد کرد و زمانبندی
اجرای آن از  27اردیبهشت تا  ۱۵تیر ۹۸
خواهد بود.

نام ه به رئیسجمهور و رئیس رسانه
ملی

نقطه آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون
باال نام ه وزیر بهداشت به رئیسجمهور و
درخواست برای همکاری همه دستگاهها با
وزارت بهداشت در اجرای این طرح همگانی
بود که با پاسخ مثبت رئیسجمهور همراه شد.
وزیر بهداشت در این نامه از رئیسجمهور
درخواست کرد دستور پشتیبانی اجرایی و
همکاری سایر دستگاهها را که متضمن توفیق
این حرکت ملی است ،صادر کند.
سعید نمکی در این نامه نوشت« :به یاری
خداوند مقرر شده است بزرگترین اقدام ملی
برای مراقبت و کنترل مهمترین و اصلیترین
عامل مرگ و ناتوانی مردم؛ یعنی بسیج ملی
کنترل فشارخون باال را در کشور به اجرا
درآوریم .انتظار مجموعه نظام سالمت کشور
آن است که با اقدامات انجامگرفته و در
دست اجرا بتوانیم در دولت تدبیر و امید
این بزرگترین عامل خطر سالمت مردم را
در کنترل درآوریم .از این رو ،بسیج ملی
کنترل فشارخون باال از روز  27اردیبهشتماه
 1398منطبق با روز جهانی کنترل فشارخون
در سراسر کشور شروع میشود».
نمکی در نامه به رئیسجمهور ادامه داد:
«دعای خیر شما و دستور پشتیبانی اجرایی
و همکاری سایر دستگاهها متضمن توفیق
این حرکت ملی و پشتوانهای بس محکم در

بسیج ملی کنترل فشارخون باال
روی  ۲۰میلیون ایرانی باالی ۳۰
سال اجرا خواهد شد و از ۲۷
اردیبهشتماه و به مدت  6تا
 8هفته تداوم خواهد داشت و
تمام هموطنان از روستا تا شهر
غربالگری خواهند شد

اجرای این بسیج مردمی است».
رئیسجمهور نیز ضمن ارزشمند خواندن
اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون باال در
کشور ،گفت« :سایر ارگانها نیز در اجرای این
برنامه همکاری کنند ».از اینرو ،در پی نامه
درخواست وزیر بهداشت از رئیسجمهور
مبنی بر دستور پشتیبانی اجرایی و همکاری
سایر دستگاهها برای اجرایی شدن این حرکت
ملی ،رئیسجمهور در پینوشت این نامه
تاکید کرد« :اقدام ارزشمندی است ،با جدیت
پیگیری و سایر ارگانها هم همکاری نمایند».
همچنین وزیر بهداشت در نامهای 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  ۲۷اردیبهشت ،با اشاره به نقش
تعیینکننده و بیبدیل رسانه ملی در این بسیج
ملی برای حمایت از سالمت مردم ،تصریح
کرد« :الزم است موضوع کنترل فشارخون باال
دراولویتکاریسازمانصداوسیماقرارگیرد
تا با حمایت این سازمان و مشارکت سایر
ذینفعاننسبتبهطراحیواجرایمداخالت
ابتکاری سازمانی و فرابخشی اقدام شود».
وی با اشاره به بند  ۲سیاستهای کلی
سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
مبنی بر «تحقق رویکرد سالمت همهجانبه
و انسان سالم» ،بیان کرد« :بر همین اساس،
اهداف سند برنامه ملی پیشگیری و کنترل
بیماریهای غیر واگیر ( ،)1394-1404در
چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت
و امنیت غذایی در اسفند سال  ۱۳۹۴به
تصویب رسیده است».
وزیر بهداشت در این نامه فشارخون باال را از
مهمترین عوامل خطر و تهدیدکننده سالمت
مردم و مرگ زودرس ناشی از سکتههای
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  ۵۰درصد) با
اطالعرسانی 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

برنامههای پربیننده شبکههای سراسری و
گزارشهای خبری سازمان صداوسیما به
«بسیج ملی کنترل فشارخون باال» و تشریح
اهداف آن و حضور برخی افراد صاحبنظر
در برنامههای صداوسیما بر اساس معرفی از
طرف وزارت بهداشت ،تاکید کرده است.

شناسایی  2میلیون ایرانی دارای
فشارخون باال

وزیر بهداشت همچنین در جلسه شورای
هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون باال
گفت« :امروزه بیماریهای قلبی-عروقی،
فشارخون ،ابتال به سرطانها ،تغییر شیوه
زندگی ،حوادث ترافیکی ،دیابت ،چاقی و
شیوه زندگی غلط ،از معضالت نظام سالمت
محسوب میشوند».
نمکی یکی از تهدیدکنندههای خاموش
سالمت را فشارخون خواند و اضافه کرد:
« 45درصد از جمعیت مبتال به فشارخون ،از
فشارخون باالی خود اطالعی ندارند و زمانی
متوجه مشکل فشارخون باالی آنها میشویم
که بیمار را با مشکالت شدیدتر جسمی یا
بروز حمله قلبی به بیمارستان منتقل کرده و
در آیسییو یا سیسی یو بستری میکنند».
وی توضیح داد« :بیماریهای مزمن کلیه که
یکی از عالئم پیشرفته فشارخون باالست،
نیاز سیستم درمانی کشور را به دستگاههای
دیالیز افزایش داده بنابراین نیاز است به مقوله
فشارخون بهعنوان صرفهجویی اقتصادی
نیز نگریست».
نمکیبااشارهبهبرگزاریبسیجملیفشارخون
باال در کشور عنوان کرد« :در بسیج ملی
کنترل فشارخون باال ،بیشترین هدف ما
افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات

فشارخون باالست بنابراین مردم باید در این
زمینه آگاه شوند و به فشارخون خود بهعنوان
یک عامل تهدیدکننده سالمت توجه ویژهای
داشته باشند .این موضوع در مردان ضرورت
بیشتری پیدا میکند چراکه در کشورهایی
مانند ایران ،مردان به بررسیهای دورهای
کمتر از زنان اهمیت میدهند».
وزیر بهداشت با بیان اینکه برآورد شده در
این پویش ملی ،حدود 2میلیون 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».

بیاطالعی  45درصد مبتالیان به
فشارخون

آنطور که معاون بهداشت وزارت بهداشت
و مدیر اجرایی بسیج همگانی مقابله با
بیماری پرفشاری خون میگوید42 ،
درصد مرگومیرها در کشور به علت ابتال
به بیماریهای قلبی-عروقی است و یکی
از عوامل خطر ابتال به این بیماریها ابتال
به فشارخون باالست.
علیرضا رئیسی میافزاید« :متاسفانه بر اساس
آمارها ،در کشور ما  45درصد از افرادی که
فشارخونباالدارند،ازاینعاملخطرسالمت
آگاهی ندارند و برای پیشگیری از بیماری و
درمان آن بهموقع اقدام نمیکنند بنابراین بعد
از مدتی با عوارض ناشی از پرفشاری خون
مانند سکتههای قلبی و مغزی و عارضههای
قلبی و کلیوی به پزشک مراجعه میکنند».
مدیر اجرایی بسیج ملی مقابله با فشارخون باال
تصریح میکند« :متاسفانه  50درصد افرادی
که از فشارخون خود مطلع هستند نیز دارو

مصرف نمیکنند و تحت درمان مناسبی قرار
ندارند و فشارخون آنها تحت کنترل نیست.
به همین دلیل یکی از توصیههای سازمان
بهداشت جهانی در حوزه کنترل بیماریهای
غیرواگیر ،کنترل فشارخون است و بر اساس
آن وزارت بهداشت ،در آستانه روز جهانی
فشارخون ،راهاندازی بسیج همگانی کنترل
فشارخون در کشور را در دستور کار خود
قرار داده است».
وی با بیان اینکه راهاندازی پویش ملی
فشارخون در کشور با هدف شناسایی ،کنترل
و اطالعرسانی و ارجاع موارد به پزشک
برگزار میشود ،توضیح میدهد« :بسیج ملی
کنترل فشارخون باال یک پویش بزرگ ملی و
عمومی است و در گروه هدف افراد؛ یعنی
افراد  30سال به باالی جامعه انجام شده
و طبق پیشبینیها ،بیش از  20میلیون نفر
تحت آزمایش اندازهگیری فشارخون قرار
خواهند گرفت .انتظار داریم حدود  2میلیون
نفر از افرادی که از مشکل فشارخون خود
مطلع نیستند ،شناسایی شده و برای دریافت
خدمات درمانی به سطوح باالتر معرفیشوند
تا درمان مناسب دریافت کنند».
معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه
میکند« :با توجه به اینکه روز 27
اردیبهشتماه ،با عنوان روز جهانی فشارخون
نامگذاری شده ،بسیج همگانی فشارخون
نیز در این تاریخ در سراسر کشور آغاز شده
و  6تا  8هفته تداوم خواهد داشت و تمام
هموطنان از روستا تا شهر غربالگری خواهند
شد بنابراین این طرح در محل تجمعات
مردم ازجمله سازمانهای دولتی و غیردولتی،
مساجد ،اماکن عمومی ،ادارات ،کارخانجات
و سایر محلها ،عملیاتی خواهد شد».

پاسخ معنادار وزیر آموزشوپرورش به یک سوال:

عمدا آمار مصرف مواد مخدر را بین دانشآموزان اعالم نمیکنم

وزیرآموزشوپرورشگفت«:متاسفانهریشهگرفتاری
باجتماعیبهویژه
دانشآموزانیکهدچارهرگونهآسی 
مواد مخدر میشوند در خانواده است».
به گزارش «سالمت» ،سیدمحمد بطحایی در

گفتوگو با ایلنا درباره میزان مصرف مواد مخدر
و قرصهای روانگردان بین دانشآموزان گفت:
«خوشبختانه درصد آسیبهای اجتماعی ازجمله
اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در مدارس
مانند جامعه نیست .اگرچه آسیبهای اجتماعی
در جامعه رو به تزاید است ،در مدارس و میان
دانشآموزان شیب کمتری به نسبت جامعه دارد
و بسیار کنترل شده است».
وی درمورد درصد دانشآموزانی که درگیر اعتیاد یا
هرگونه آسیبهای اجتماعی شدهاند ،تصریح کرد:
«خوشبختانه از سال  ۹۷بر اساس برنامهای که در
حوزه متوسطه اول و دوم به اجرا درآوردیم ،بهطور
مداوم نشانههای ابتالی دانشآموزان به آسیبهای
اجتماعی را رصد میکنیم و این رصد هم از طریق

طرح نماد انجام میگیرد».
بطحایی اضافه کرد« :برنامه دیگری هم داریم که
برمبنای آن همه دانشآموزان رصد میشوند .از این
رو ،قریب به 3میلیون دانشآموز در سال  ۹۷تحت
پوشش این برنامه قرار گرفتند و بههیچعنوان جای
نگرانی از طرف والدین وجود ندارد».
وزیر آموزشوپرورش درباره درصد استفاده از
مواد مخدر میان دانشآموزان گفت« :درصد استفاده
از مواد مخدر میان دانشآموزان آنقدر نیست که
بگوییم خیلی باال رفته است .این درصد بسیار
کم است اما من درصد آن را عمدا ذکر نمیکنم
زیرا بههرحال برخی مسائل تربیتی در راستای این
موضوع وجود دارد».
وی با اشاره به ریشه آسیبهای اجتماعی و اعتیاد

میان دانشآموزان اظهار داشت« :تاکید میکنم که
متاسفانه ریشه گرفتاری دانشآموزانی که مبتال
به هرگونه آسیب اجتماعی بهویژه مواد مخدر
میشوند ،عموما در خانواده است».
بطحایی ادامه داد« :نگرانی ما مربوط به دانشآموزانی
است که درگیر اعتیاد شدهاند ،نه آنهایی که با
خودشان مواد مخدر به مدرسه میبرند .ما ۱۴
میلیون دانشآموز در مدارس داریم و ممکن است
از این تعداد  ۱۰تا  ۲۰دانشآموز به دالیلی که
گفتم و عموما مشکالت خانوادگی ،درگیر این
اختالالت شوند اما این وظیفه ماست که وضعیت
دانشآموزانی که درگیر اعتیاد شدهاند را دنبال
کنیم و با دستگاههای ذیربط نیز در این مورد
همکاری داشته باشیم».

سالمت در جهان

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

تماشای تلویزیون برای کودکان زیر  2سال ممنوع شد

سازمان جهانی
بهداشت

سازمان جهانی بهداشت تماشای تلویزیون یا بازی با تلفنهای هوشمند را برای کودکان زیر  2سال ممنوع اعالم کرده و از خانوادهها
میخواهد مراقب فعالیت و خواب کافی کودکان خود باشند .این سازمان به تازگی توصیهنامه خود را درباره میزان فعالیتهای
فیزیکی و خواب کودکان زیر  5سال منتشر و تاکید کرد خانوادهها باید این توصیهنامه را برای سالم بودن کودکانشان در حد ممکن
رعایت کنند .این توصیهنامه شامل هشدارهایی درباره استفاده از صفحههای نمایش بهخصوص برای کودکان زیر  2سال است.
بچههای زیر  2سال نباید به هیچ عنوان از صفحههای نمایش مثل تلفنهمراه یا تلویزیون استفاده کنند .البته کودکان بین  2تا  5سال
نیز حداکثر یک ساعت در روز اجازه استفاده از صفحات نمایش را دارند .دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای زمان استفاده
کودکان از صفحات نمایش سختگیرانهتر از دیگر توصیهنامههای سازمانهای عمومی بهداشت است .به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶
میالدی آکادمی پزشکی اطفال آمریکا توصیه کرد هیچ صفحه نمایشی در اختیار کودکان زیر  ۱۸ماه گذاشته نشود ،در حالی که
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کودکان  2تا  5سال میتوانستند  1تا  2ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده کنند .البته به نظر میرسد دستورالعملهای دیگر
سازمانهای بهداشت عمومی هم بر خطر مدت استفاده از صفحات نمایش توسط کودکان تاکید میکنند .به عنوان مثال آکادمی
پزشکی اطفال آمریکا روی محتوای آنچه کودکان تماشا میکنند تاکید کرده و موارد آموزشی درباره کارتونهای خشونتآمیز معرفی
کرده است .این سازمان در عین حال تاکید میکند تعامل کودکان با والدینشان هنگام استفاده از صفحات نمایش ،نقش مهمتری را
نسبت به مدت استفاده از صفحات نمایش ایفا میکند .دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت تالش میکند عادتهای تاثیرگذار
در سالمت کودکان را تا آنجا که میتواند سریعتر بهبود ببخشد.به عنوان نمونه این دستورالعمل بیان میکند 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
میکند بچههای  1تا  2سال  ۱۱تا  ۱۴ساعت در شبانهروز بخوابند و کودکان  3تا  4سال نیز ۱۰تا  ۱۳ساعت در روز استراحت
		
داشته باشند و کودکان باالی 1سال باید  ۱۸۰دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.
منبع :رویترز

در کنیا  70درصد عفونتهای سالمونالیی نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم شدهاند

سازمان جهانی
بهداشت

کنیا ،آنتیبیوتیک ارزانقیمت عامل اصلی مقاومت دارویی

استفاده بیرویه از داروها
تنها مشکل کشورهای
ترجمه:
سیما اخالقی ثروتمند نیست .این مساله
در کشورهای در حال
توسعه متداول است و همین عامل معضل
بزرگ بهداشتی را بر کل جامعه جهانی تحمیل
کرده است .در این کشورها آنتیبیوتیک بدون
نسخه پزشک فروخته میشود.

هر ساله در سراسر جهان  700هزار
نفر جان خود را به دلیل بیاثر بودن
آنتیبیوتیکها از دست میدهند
و در کشور فقیری مانند کنیا هم
نبود سیستم درمانی مناسب و البته
مقاومت میکروبی هر ساله چراغ
زندگی هزاران انسان ،بهخصوص
کودکان را خاموش میکند.

نایروبی ،کنیا ،خانم «شارون» 4روز پس از اینکه
وضعیتبیماریفرزند 22ماههاشروبهوخامت
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 مغازهای که نزدیک
خانهاش بود ،برد .آقای «اوتینو» صاحب مغازه ،با
دقت به حرفهای مادر درباره وضعیت بیماری
فرزندشگوشکردسپسکشویپیشخوانمغازه
را جلو کشید و دو داروی آنتیبیوتیک دیگر را
از بین داروهای کشو به زن جوان داد و گفت:
«ببین این داروها اثر میکنه؟ قیمت اینها 1500
شیلینگ (حدود  15دالر) میشه ».مادر کودک
با ناامیدی گفت« :هیچ کدام از  4نوع دارویی را
که  2هفته پیش دادید ،موثر نبود».
آقای «اوتینو» مانند سایر مغازهدارانی که در همان
محل فروشگاه کوچک خود به تشخیص و درمان
بیماریها میپردازند ،هیچگونه تحصیالت
پزشکی ندارد و ابدا آموزش دارویی ندیده است.
آنتیبیوتیک،ایندارویمعجزهگرکهجانمیلیونها
انسان را از مرگ نجات داده به لطف تولید انبوه
داروهای ژنریک در چین و هند به سهولت در

در این کشور برخی فروشندگان دارو
آنتیبیوتیکهای تقلبی میفروشند و این مساله
ایجاد مقاومت دارویی را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر ،حتی اگر دارو تقلبی نباشد افراد
به دلیل صرفهجویی دوره درمان آنتیبیوتیک
خود را کامل نمیکنند که عامل دیگری برای
مقاوم شدن میکروبهاست.
یکیازفروشندگانداروکهدرآمدخوبیازفروش
آنتیبیوتیکدارد،میگوید«:مردماغلبیکسوم
دارویی را که باید مصرف کنند ،میخرند .حتی
زمانی که سعی میکنم یک جعبه دارو را بفروشم
آنهابااینتفکرکهتعدادقرصهاخیلیزیاداست،
یک جعبه کامل دارو را نمیخرند .داروخانههای
کنیا هم معموال آنتیبیوتیک را در مقادیری کمتر
از آنچه که تجویز شده ،میفروشند».
سطح بهداشت پایین به گسترش بیماریهای
میکروبیدامنمیزند،درنتیجهنیازبهآنتیبیوتیک
را افزایش میدهد و معضل بزرگ جهانی ایجاد
میکنند .اغلب مردم و بهخصوص کودکان دائم
بیمار و مبتال به اسهال و تب هستند زیرا بچهها

اختیار مردم کشورهای فقیر قرار میگیرد .در
تمامی کشورهای در حال توسعه با چند دالر
ناقابل میتوان به عنوان مثال آموکسیسیلین تهیه
کرد .این آنتیبیوتیک دارویی بسیار حیاتی برای
از بین بردن عفونتهای باکتریایی مانند پنومونی،
سالمونال ،کالمیدیا و استرپتوکوک است.
ساکناننایروبیتعصبشدیدینسبتبهاستفاده
از آنتیبیوتیک دارند .در مطالعهای معلوم شد 90
درصدمردماینکشوردرسالگذشتهآنتیبیوتیک
مصرفکردهاند،درحالیکهدرهمینزمانتنها17
درصد مردم آمریکا این دارو را مصرف کردهاند.
تسهیل دسترسی به آنتیبیوتیکها زنگ خطری

را برای کل جامعه جهانی به صدا درآورده است.
به تدریج داروها پتانسیل خود را برای از بین
بردن میکروبها به دلیل مقاوم شدن باکتریها
از دست میدهند .درواقع فقر بزرگترین عامل
ایجاد مقاومت میکروبی است و از سوی دیگر،
کشورهای فقیر هم بیشترین تاثیر را از این اتفاق
میگیرند .در جایی که تراکم جمعیت باالست،
کیفیتامکاناتدرمانیدرپایینترینحدقراردارد،
امکان دسترسی به آب پاکیزه و امکانات بهداشتی
اولیه بسیار کم است و بر مصرف و توزیع دارو هم
نظارتی نمیشود .همه این عوامل دست در دست
هم آتش به خرمن مقاومت میکروبی میزنند.

کارکنان گوگل در کمپ «سیلیکون ولی» اسیر سرخک

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 توصیههای
بهداشتی و اطالعات بیشتری درباره عوامل خطر ابتال به بیماری
و نحوه درمان آن شدهاند».
هر چند شرکت گوگل مدعی شد این پیام را برای همه کارکنان
شرکت فرستاده5 ،تن از کارکنان اعالم کردند چنین پیامی را دریافت
نکردهاند .سرانجام چند روز بعد این خبر توسط مرکز بهداشتی
منطقه تایید شد و این مرکز اعالم کرد چند تن از مراجعهکنندگان
به شرکت گوگل در آن منطقه به این بیماری دچار شدهاند.
به تازگی شرکت گوگل به دلیل انتشار ویدئویی در حمایت از
«نه به واکسیناسیون» شاهد واکنشهای 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 بیماریهای
خطرناک بیشتر میشود.
در فوریه گذشته هم یکی از نمایندگان دموکرات طی نامهای به
شرکت گوگل و فیسبوک 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 تالشهایی
را که دههها برای ریشهکنی بیماریها انجام شده بیاثر میکند.

یوتیوب بالفاصله به این درخواست جواب داد و نمایش چنین
مفاهیمی را ممنوع کرد.
در کشور آمریکا بیماریهای میکروبی مسری امسال شیوع دوباره
پیدا کرده است .تاکنون  500مورد ابتال در  20ایالت 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  250مورد ابتال به ویروس سرخک در منطقه بروکلین دادند و از
مردم خواستند برنامههای واکسیناسیون سرخک را جدی بگیرند.
در این اعالمیه مراکز بهداشتی نیویورک چند منطقه پستی را تعیین
کردند تا افرادی که در این مناطق زندگی میکنند در صورتی که
تاکنون واکسن  MMRرا نزدهاند ،ظرف  48ساعت 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 بهخصوص 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 لسآنجلس آمریکا اعالم
کرد فردی که از چین وارد فرودگاه لسآنجلس شده ،آلوده
به این بیماری بوده و از مسافرانی که در همان زمان در این
فرودگاه بودهاند ،خواست از نظر احتمال ابتال به بیماری تحت
معاینه قرار بگیرند.
منبعNewsweek :

هر ساله در سراسر جهان  700هزار نفر جان خود
را به دلیل بیاثر بودن آنتیبیوتیکها از دست
میدهند و در کشور فقیری مانند کنیا هم نبود
سیستم درمانی مناسب و البته مقاومت میکروبی
هر ساله چراغ زندگی هزاران انسان ،بهخصوص
کودکان را خاموش میکند.
یکی از محققان دانشکده پزشکی کنیا میگوید:
« 70درصدعفونتهایسالمونالییدراینکشور
نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم شده است .این در
حالی است که هر ساله سالمونال  45هزار کودک
کنیایی را به کام مرگ میفرستد .این میزان در
کشوری مانند آمریکا نزدیک به صفر است.

در فضاهایی بازی میکنند که کامال غیربهداشتی
است و میکروب را با دستان نشسته یا کفش
خود داخل منازل میبرند.
دولت کنیا طی سالهای گذشته تالش کرده با
گسترشواکسیناسیونوبهبودوضعیتبهداشتی
بین کارکنان بیمارستانها و مراکز بهداشتی و
درنتیجهکاهشمصرفآنتیبیوتیکبهاینمعضل
نقطه پایان بگذارد .طی 2سال گذشته مراکز
بهداشتی این کشور کمیتههای نظارتی تشکیل
دادهاند و ظروف محتوی مواد ضدعفونیکننده
دست در تمام اتاقها و سالن انتظار بیمارستانها
نصب شده است .با این وجود دولت نهتنها موفق
نشد قانون منع فروش آنتیبیوتیک 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 میگوید:
«ثابت شد کار مشکلتر از آن است که فکر
میکردیم .افرادی که در کمیته نظارت مشغول
به کار هستند از اینکه پیشرفت چندانی حاصل
نشده ،خسته شدهاند .پرستارانی که بیش از توان
خود بار مسوولیت به دوش میکشند حاضر
نیستند دستورالعمل بهداشتی را رعایت کنند.
صادقانه بگویم با توجه به فعالیتهای گذشته،
باور ندارم این معضل حل بشود .فکر نمیکنم
دولت ما مساله را جدی گرفته باشد .من درباره
کشورم احساس نگرانی میکنم اما در مورد
خانواده خودم هم نگرانم .میدانم یک روز
که به خانه برمیگردم میکروب را به کودکانم
منتقل خواهم کرد».
منبعNew York Times :

تغییرات آب و هوایی ،عامل دیگر ایجاد مقاومت میکروبی
تغییرات آب و هوایی میتواند موجب گسترش بیماریهایی
شود که نسبت به داروها و مواد کشندهای که برای از بین
بردن آنها ساختهایم ،مقاوم شدهاند.
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده مصرف بیش از اندازه
از آنتیبیوتیکها در حیوانات و انسانها خطر بزرگ ایجاد
مقاومت میکروبی را در بخش سالمت عمومی و صنایع
غذایی در پی دارد.
در مقالهای که در بیست و نهمین نشست «میکروبیولوژی
و بیماریهای 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
مکانهایی که درجه حرارت باالست و تراکم جمعیت بیشتر
است ،میزان مقاومت میکروبی افزایش مییابد.
به ازای هر  10درجه دما ،شاهد  4/2درصد افزایش مقاومت
«میکروب ایکوالی» خواهیم بود که فاسد شدن مواد غذایی
را در پی دارد 2/7 ،درصد افزایش مقاومت «استافیلوکوک»
را که عفونتهای پوستی و فساد مواد غذایی را موجب
میشود و  2/2درصد مقاومت میکروب «کلبسیال» را که
عامل بیماری ذاتالریه است.
در مقاله ذکرشده به مطالعهای اشاره شده بود که محققان به
ارتباطمستقیمیبینافزایشعفونتهای«کلبسیال»«،ایکوالی»
و «استافیلوکوک» با فصول گرم سال دست پیدا کرده بودند.

این یافته نگرانیهای جهانی را افزایش داده است .به همین
دلیل سازمان ملل متحد خواستار کاهش گازهای گلخانهای
و کاهش گرمای زمین تا  1/5درجه تا سال  2030میالدی
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 میکند.
نویسنده مقاله میگوید« :مطالعه اخیر ما در نوع خود اولین
مطالعهای 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،
میتواند در سطح جهان دارای اعتبار باشد و موقعیت بعضی
کشورها خطرناکتر از ماست ».وی اضافه میکند« :در حال
حاضر مکانیسم این ارتباط را کامال نمیدانیم و دقیقا اطالع
نداریم که این اتفاقی است یا نه؟»
مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آلمان میگوید:
«مطالعات ما هنوز کامل نشده بنابراین هیچ توصیهای 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 مقاومتهای میکروبی به صدا درآورد .این خطر
بزرگتر گرم شدن زمین و گازهای گلخانهای است که جهان
را تهدید میکند.

منبعNewsWeek :
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شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

حرفهای دکتر حسینعلی رونقی درباره پروژه مراکز بهداشت و درمان روستایی

خطر کنیم و از چیزی نترسیم
پروفسور حسینعلی رونقی را در تهران مالقات کردم .در  86سالگی با امید و انرژی از
کارهای انجام داده و انجام نداده میگوید و افقی امیدبخش از سالمت و درمان جلوی
مرجان
یشایایی
چشمان مخاطب ترسیم میکند .حرفها و انتقاداتی هم از نظام فعلی درمان بهخصوص
در زمینه آموزش دارد و آنقدر به این آموزش اهمیت میداده 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  1350به همت دکتر حسینعلی رونقی ،متخصص بیماریهای کلیه و استاد بالینی بخش

 :اگر اجازه بدهید از اول شروع کنیم.
من در سال 1334وارد دانشکده پزشکی شدم.
ما حدود  890نفر فارغالتحصیل دبیرستانهای
شیراز و ایران بودیم که از بین ما  42نفر
توانستند وارد دانشکده پزشکی شیراز شوند.
نظام آموزشی طوری بود که انگار عدهای برای
دیپلم غربال شده بودند ،عدهای برای دانشکده
پزشکی و حتی با ورود به دانشکده باز هم
غربالهایی بود که هر کسی نمیتوانست از
آن عبور کند .از این  42نفر ،تنها  32نفر
پزشک شدند .غربال چهارم سفر این عده به
آمریکا برای گرفتن تخصص و فوقتخصص
بود .از این  32نفر 24 ،نفر به آمریکا رفتند
که من هم جزو این عده بودم .از این 24
نفر 9 ،نفر به کشور خود برگشتند که  7نفر
مشغول تدریس در دانشگاه و  2نفر بقیه
مشغول طبابت شدند .بعد از یکی-دو سال
 2نفر دیگر از آمریکا بازگشتند .به این ترتیب،
از عدهای که به آمریکا رفته بودند 17 ،نفر
به ایران برگشتند .سالها گذشت و با وقوع
انقالب اسالمی ،همه پزشکان متخصصی که
از آمریکا بازگشته بودند ،دوباره کشور را ترک
کردند؛ یعنی درنهایت میبینیم از  890نفری
که در آن موقع در کنکور شرکت کردند و
میتوانم بگویم از درسخوانترین بچههای آن
زمان بودند 12 ،پزشک در ایران و  20نفر در
خارج از کشور ماندند.
این موضوع مهاجرت جمعی پزشکان به
آمریکا فکرم را مشغول کرد و خواستم بدانم
این فقط مختص کالس ما بوده یا مبتالبه
همه فارغالتحصیالن پزشکی است .در سال
 1350شروع 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
بعد از بررسی آمارها فهمیدم90 ،درصد از
فارغالتحصیالن پزشکی شیراز و 40درصد
از پزشکان فارغالتحصیل دانشگاه تهران به
آمریکا مهاجرت میکنند .در مورد دانشگاههای
اصفهان ،اهواز و تبریز ،این نسبت حدود
10-12درصد بود.
آمارها شوکهام کرد .در جریان تحقیقم برای
پزشکان زیادی پرسشنامه فرستادم و دلیل
ماندنشان در آمریکا را پرسیدم .نتایج تحقیقات
را اول در ایران در سال  1351در اولین و
دومین شماره از نشریه نظام پزشکی منتشر
کردم .طبعا کسی مطلب را نخواند و به آن توجه
نکرد .بعد از آن ،دانشگاه جانهاپکینز از من
خواست همان مقاله را در نشریه پزشکی آمریکا
چاپ کنم .به محض انتشار این مقاله در نشریه
پزشکی آمریکا ،روزنامه شیکاگوتریبیون مقاله
من را چاپ کرد .درواقع ماحصل تحقیقم
این بود که تقریبا تمام پزشکانی که به خرج
ایران درس میخوانند ،در آخر از آمریکا
سر درمیآورند .پس چرا دانشگاههای ایران
درشان باز است؟ خب ،روزنامهنگاران هم
کمی به قول معروف نعناع داغ مطلب را زیاد
کردند و از قول یک استاد دانشگاه ایران؛
یعنی من تیتر زدند که دانشگاههای ایران
نباید باز باشند! آن موقعها سفارت ایران
در واشنگتن بریده همه روزنامههای درباره
ایران را جمعآوری میکرد .بریده گزارش من
به وزارت خارجه و سپس خبر به ساواک
رسید .ساواک بدون تحقیق درباره آنچه نوشته
بودم ،به دانشگاه شیراز دستور داد من را که
آن موقع استاد رشته پزشکی بودم به جرم
انتشار مطالب علیه امنیت کشور اخراج کنند.
دستور اخراج که میرسد ،آقای دکتر فرهنگ
مهر ،رئیس وقت دانشگاه شیراز ،درباره من
از معاونش ،دکتر قوامی ،پرسوجو میکند.
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
مهر اشکالی نداشته و اظهار عالقه میکند
صحبتهایم را گوش کند .خالصه اینکه در
یکی از جلسات سخنرانی من حاضر شد و آخر
سخنرانی در آغوشم کشید و پرسید حاضری
همین حرفها را در حضور شاه هم بگویی؟

داخلی ،برنامهریزی برای مرکزی که پروژههای بهداشت و درمان روستایی را اجرا و نظارت کند ،آغاز
شد .برای موفقیت این برنامهها 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 بخشهای 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 ردههای میانی و سطوح اولیه ،انجام پژوهشهای میدانی و جامعهگرا و کال سوق آموزش و
پژوهش کالسیک به سمت نوعی جامعنگر و مبتنی بر نیازهای مردم شکل گرفت».

من این ایده را از  2جا گرفته بودم؛ اول اینکه در
زمان جنگ دوم جهانی ،اتحاد شوروی افرادی
را برای درمان سربازانش به جبهه میفرستاد.
جنگ که تمام شد ،اینها دیگر کاری نداشتند.
اتحاد شوروی آن موقع این افراد را که به آنها
«پلچر» میگفتند 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
که عمدتا در سالهای دهه  60تا  80قرن
بیستم فعالیت میکردند و با دانش اندک خود
دست به کار درمان روستاییان چینی شدند].
به نظرم کار بسیار جالبی آمد .ایده درواقع
از تجربههای موفق این دو کشور آمد اما
خوشبختانه اشتباه همیشگی را نکردیم؛ یعنی
الگو را دربست قبول نکردیم و آن را مطابق با
شرایط خودمان تغییر دادیم .برای بومیسازی
این برنامهها به روستاها رفتیم و آماری از
بیماریهای شایع تهیه کردیم90 .درصد از
بیماریها در زمستانها سرماخوردگی و در
تابستانها اسهال و درصد کمی استخواندرد
یا زانودرد یا ناراحتیهای پوستی بود.

من خود را پژوهشگر میدانستم و اطمینان
داشتم کارهایم مبنای علمی دارد ،پس دلیل
نداشت از ابراز آنها بترسم .مدتی بعد شاه
به شیراز آمد و موقع حضور او در دانشگاه
پهلوی دوباره حرفهای قبلیام را تکرار
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 میبینید که
پرونده مناسبی از نظر امنیتی نداشتم .فراموش
نمیکنم وقتی داشتم به شاه گزارش میدادم،
چند نفر محافظ او از ترس اینکه گزندی به
جان شاه برسد ،دورهام کرده و هر حرکتم
را مراقب بودند.
 :فکر میکنید این فرار مغزها در
آن سالها 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  700تومان
حقوق میگرفت ،اما درآمد او در آمریکا
7هزار دالر بود.
همچنین دوره سربازی از عوامل مهاجرت
دستهجمعی فارغالتحصیالن پزشکی پیش از
انقالب بود .البته به شاه گفتم بعضی دالیل
اجتماعی هم وجود دارد چون نمیتوانستم به
او بگویم «از شما خوششان نمیآید!»
 :بعد از آن تغییری هم ایجاد شد؟
به هویدا دستور بررسی و پیگیری داده شد.
قرار شد به شاه گزارش بدهند .سربازی  2ساله
تبدیل به  13ماه شد .دستور داده شد زمینهای
اوقاف دراختیار فارغالتحصیالن پزشکی قرار
گیرد و از طرف بانک هم وامهایی به آنها
داده شد .حقوق هم از  700تومان به 4هزار
تومان رسید.
 :شما از مبتکران گسترش شبکه
سالمت و درمان در روستاها و شهرهای
کوچک ایران بودید که هنوز آثار مثبت
آن را میتوان مشاهده کرد .لطفا در اینباره
برایمان توضیح دهید.
در سال  ،53در کل ایران ما فقط 14هزار
پزشک و 50هزار واحد روستایی داشتیم ،از
این 14هزار پزشک تقریبا 12هزار نفر در تهران
و شهرستانهای بزرگ ساکن بودند70 .درصد
مردم آن موقع روستایی بودند و این به این معنی
بود که 70درصد از جمعیت ایران تنها از خدمات

10درصد پزشکان برخوردار میشدند .واضح
بود اگر میخواستیم برای همه این مناطق پزشک
تربیت کنیم 30-40 ،سالی طول میکشید2 .
مساله اینجا مهم بود؛ اول اینکه دانشجویان
دانشکدههای پزشکی شهرهای بزرگ مانند
تهران ،شیراز ،اصفهان ،مشهد و تبریز ،تماما از
دانشآموزان دبیرستانهای درجه اول مثل البرز
و انوشیروان دادگر و خوارزمی بودند .طبیعی
است این افراد بعد از فارغالتحصیلی حاضر
نمیشدند در روستاها یا شهرهای کوچک
مشغول درمان شوند.
به نظر من که همان موقع هم گفتم ،پزشکی
یک شغل شهری است ،نه شغل روستایی،
پس باید تغییری در این نظام ایجاد میشد.
دلیل اینکه هیچ کدام از ما پزشکان به روستاها
نمیرفتیم این بود که همه ما زاده و ساکن
شهرهای بزرگ بودیم .طبیعی است چنین
افرادی نه از نظر اجتماعی و امکانات زندگی و
نه از نظر اقتصادی تاب محیطهای روستایی را
ندارند و نه اینکه در محیطهای کوچکی مانند
روستا به چنین تخصصی نیاز بود .بیماریهای
روستایی اغلب بسیار شایع و مشترک هستند
و با برخی آموزشها میتوان این بیماریها
را تشخیص داد بنابراین راهحل این بود که
افراد بومی با برخی آموزشهای خاص برای
درمان و سالمت شهرهای کوچک و روستاها
به خدمت گرفته شوند.
در آن موقع به نظرم بهترین کار تغییر آموزش
پزشکی دانشکدههای ما بود .سالها برای
قبوالندن این نظر کوشش کردم اما موفق
نشدم .برنامههای درسی دانشکدههای پزشکی
عوضشدنی نبودند و نیستند.
 :زمان این برنامهها کی بود؟
سالهای  ،1352-1353حدود  5سال قبل
از انقالب.
 :یعنی به نظرتان چه تغییراتی باید
در این برنامهها داده میشد؟
فکر میکردم و هنوز هم فکر میکنم ،دانشجوی
پزشکی به جای اینکه مدام با تخت بیمارستانی
در بیمارستانهای دانشگاه و استادان خود در
ارتباط باشد باید از همان ابتدای ورود به این
رشته ،به درمانگاههای شهر و روستا برود و آشنا
بشود .دانشجوها باید بفهمند مشکل مردم و
کشور کجاست ،نه اینکه تمام مدت آموزششان
در بیمارستانهای لوکس یا دانشگاهی بگذرد.
من گفتم بچههای پزشکی از همان اول باید
بروند به روستاها اما موفق نشدم.

فکر میکردم و هنوز هم فکر میکنم،
دانشجوی پزشکی به جای اینکه مدام
با تخت بیمارستانی در بیمارستانهای
دانشگاه و استادان خود در ارتباط
باشد باید از همان ابتدای ورود
به این رشته ،به درمانگاههای
شهر و روستا برود و آشنا بشود.
دانشجوها باید بفهمند مشکل مردم
و کشور کجاست ،نه اینکه تمام مدت
آموزششان در بیمارستانهای لوکس
یا دانشگاهی بگذرد

 :فکر میکنید دلیل این عدم موفقیت

چه بود؟
گروههای جراحی و تخصصی اطفال و زنان
و رشتههای دیگر در این نظام قوی بودند
و طبیعتا اجازه نمیدادند دانشجویانشان به
روستاها بروند بنابراین آن موقع به نظرم
چاره این بود که دانشکدههای پزشکی در
شهرستانهای 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 دانشکدهها 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 دانشکدهها امتحانات ورودی خاص
خود را داشتند اما دانشجو از شهرهای بزرگ
نمیگرفتیم .بعدها این ترتیبات به هم ریخت
و پذیرش دانشجو در این دانشکدهها هم از
طریق کنکور سراسری انجام شد.
در همان تحقیقاتی که گفتم انجام دادم و
چاپ هم شد ،فهمیدم پزشکانی که برای
همیشه به آمریکا مهاجرت کردهاند ،اغلب
ساکنان شهرهای بزرگ بودهاند ،مثال آن موقع
اغلب از کالج البرز آمده بودند .خاطرم هست
دکتر مجتهدی ،مدیر دبیرستان البرز پیش از
انقالب ،برای بازدیدی به لسآنجلس آمده
بود و فارغالتحصیالن البرز برایش مراسم
بزرگداشتی گرفتند .بسیاری از برگزارکنندگان
از دانشآموزان البرز بودند .همان موقع به این
فکر افتادم که باید دانشکدههایی بسازیم که
از مردم بومی دانشجو بپذیرند .پیشنهاد دادم
در همه شهرستانهای کوچک دانشکدههایی

ساخته شوند که برنامه درسیشان با
دانشکدههای بزرگ تفاوت داشته باشد و
متناسب با نیاز جوامع محلی آموزش داده شوند.
یکی از مسائل کشورهای درحال توسعه این
است که همه درباره مشکل صحبت میکنند
و کمتر صحبتی از راهحل زده میشود .به
نظر من ما کشورهای در حال توسعه باید
فکر کنیم و راه حلها را بیابیم.
از بحث خارج نشویم ،قرار ما در دانشکدههای
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 میکرد دانشجو
بتواند درباره مشکالت درمان روستایی فکر
کند .دانشجویان را در گروههای چندنفره
در روستاهای مختلف تقسیم میکردیم و از
آنها میخواستیم ببینند گرفتاری آن روستاها
چیست.
 :در صحبتهایتان به پزشکی
اجتماعی اشاره کردید .منظورتان از پزشکی
اجتماعی چیست؟
من از معتقدان و شاگردان حافظ هستم،
خواستم طرحی نو دراندازم و طرح نو این
بود که با جامعه شروع کنیم .این یک تخصص
بینرشتهای است؛ یعنی هم پزشکی است و
هم سیاستگذاری .منظور مدیریت پزشکی
بود .پزشکی اجتماعی هنوز درباره مسائل
ایران پژوهش میکند .برنامه از اول این
بود که پزشکی اجتماعی با بررسی اجتماع
راهحلهایی برای برنامههای اجتماعی پیدا
کند ولی متاسفانه امروز وزارت بهداشت
خود این متخصصان پزشکان اجتماعی را
مشکل میداند.
 :در این برنامه از کشورهای دیگر
مثال کشورهای سوسیالیستی که نظامهای
سالمت گسترده و فراگیر دارند هم الگویی
گرفتید؟
بله ،آن موقع که این برنامه در ایران تدوین
شد ،سازمان جهانی بهداشت عالقهمند شد و از
شانس ما رئیس سازمان در آن موقع ایرانی بود.
شادروان دکتر علیاکبر طبا به برنامه عالقهمند
شدند و مراکز آموزش روستاپزشکی که ایجاد
شدند ،ایشان قبول کردند که شیراز مرکز این
برنامهها 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 سودان و سومالی و کشورهای
خاوردور الگو را ارائه کنم.

 :در حال حاضر یکی از مشکالت
نظام سالمت ما بیماریهای مزمن ناشی از
تغذیه اشتباه و کمتحرکی مانند دیابت و
فشار خون است .وضعیت این بیماریها
در آن موقع چطور بود؟
میتوانم بگویم تقریبا وجود نداشت.
آن موقع ،بیماریها همانها بود که گفتم و طبعا
افراد غیرپزشک با برخی آموزشهای خاص
میتوانستند برای این بیماریها درمانهایی
توصیه کنند.
 :یعنی به چه صورت؟
برای امتحان ،از راننده جیپی که ما را در روستا
این طرف و آن طرف میبرد ،خواستم به کار
پزشکان روستا دقت کند که چطور بیمار را
مداوا میکنند .بعد از  4-5ماه از آنها خواستم
این کار را یاد بگیرند تا خودشان بتوانند این
مداوا را انجام دهند .تصمیم بر این شد که
این رانندهها با دیدهها 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
متخصصان و رئیسها و معاونان دانشکده
بودند .قرار شد این آقایان در روستا بیمار ببینند
و تجویزهای خود را گزارش کنند .در مرحله
بعدی رانندههای باتجربه تجویزهایشان را
گزارش دادند .نتایج عجیب و باورنکردنی
بود95 .درصد از تجویزهای استادان دانشگاه و
رانندههای جیپ درباره بیماریهای معمول و
شایع روستا با هم همخوانی داشتند4-5 .درصد
بیمارهایی بودند که باید برای درمان به شهر
میرفتند .نتیجه همه اینها که گفتم این شد
که چرا برای 90درصد بیماریهایی که یک
فرد با تحصیالت متوسط و آموزشی چندماهه
میتواند درمان کند ،نیروهای پزشک ماهرمان
را روانه روستا کنیم؟ ماحصل این امتحان
و نتیجهگیری آموزش روستاپزشکها 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 میخواهم شعری از اقبال الهوری
بخوانم؛
«زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
مذهب زندهدالن خواب پریشانی نیست
از همین خاک جهان دگری ساختن است».
باید خطر کنیم و جلو برویم و از اشتباه کردن
نترسیم .آموزش روستاپزشک همان رفتن
درون شعله بود .با تجربهاندوزی و بررسی
و خطرپذیری میتوانیم بدون گداختن از
شعله بیرون بیاییم.

کارکنان سالمت

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

در راستای سالمتی مادر و نوزاد ،بزرگداشت مقام ماما و افزایش آگاهی عمومی

روزی برای یکی از زیباترین مشاغل دنیا
برای نخستین بار در سال  1980میالدی،
ترجمه:
سادات پنجم ماه مه به عنوان «روز جهانی ماما» از
مریم
طرف سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون
کاظمی
بینالمللی مامایی پیشنهاد شد اما از سال
1992میالدی ،به صورت رسمی در تقویم سالمت جهانی
جا گرفت.
گرچه این حرفه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مشاغل
در حوزه بهداشت و سالمت محسوب میشود ،هنوز بسیاری
از مردم اطالعات درستی در مورد آن ندارند .این مناسبت
میتواند فرصتی برای قدردانی از کسانی باشد که واسطه
ورود فرشتهای به دنیای انسانها هستند.

فعالیت «ماما» فقط محدود به زایمان نمیشود!

با اینکه مهمترین و بارزترین مسوولیت «ماما» ،کنترل وضعیت
سالمت خانم باردار تا زمان زایمان ،همچنین مراقبتهای الزم
پس از تولد نوزاد است ،نمیتوان تخصص آنها را تنها به
این امر خالصه کرد .در واقع آنها از طریق آموزش شیردهی
درست مادران نقش تاثیرگذاری در سالمت نوزادان دارند
و از طرفی مشاوران خوبی در زمینه فرزندآوری مادران و
تشخیص احتمال ابتال به بیماریهای جدی مانند سرطان
پستان و رحم هستند.
در صورتی که خانمی از نظر سالمت عمومی در وضعیت مطلوب
و بدون سابقه ابتال به بیماریهای مزمن مانند پرفشاری خون،
دیابت و ...نباشد ،ماما به خوبی میتواند سالمت ژینکولوژی
وی را بررسی کرده و بسیاری از نیازهای بهداشت و سالمت
را برطرف کند .از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
ارائه آموزشهای الزم دوران عادت ماهانه ،مراقبتهای
پس از زایمان ،آموزش شیردهی و کنترل وضعیت یائسگی
تجویز روشهای جلوگیری از بارداری از قبیل آییودی
تجویز دارو در مراحل اولیه بیماریهایی 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

همراهی دوستداشتنی «ماما»کنار مادر و نوزاد

نتایج مطالعهای در  16مرکز درمانی روی بیش از  16هزار
خانم باردار نشان میدهد همراهی ماما حین بارداری تا زایمان
برای مادر و جنین سودمند خواهد بود .در واقع کنترل مرتب
خطر تولد زودهنگام جنین را کاهش میدهد ،ماما میتواند
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 میکشد.
از آنجا که ماما نسبت به جراح زنان و زایمان کمتر با موارد
اورژانس مواجه میشود ،فرصت بیشتری برای همراهی مرتب
خانم باردار خواهد داشت.
گرچه براساس این مطالعه ،حتی روند زایمان خانمهایی
با احتمال خطر باالتر نیز به خوبی انجام گرفت ،به طور
کلی توصیه میشود در شرایط ابتال به بیماریهای زمینهای،
بارداری پس از  35سال و دیگر عوامل خطر ،حتما خانم
باردار با پزشک متخصص زنان و زایمان مشورت کند و تحت
معاینات دقیق قرار گیرد.

نقش اساسی «ماما» در تامین
مراقبتهای مطلوب مادر و نوزاد

گرچه الزم است همه خانمها در زمان زایمان
به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند ،آنچه
اهمیت بیشتری پیدا میکند اینکه این مراقبتها
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
برنامهای را تبیین کرده تا ماما تمامی مراقبتها
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 خانمهای
باردار با اقبال خوبی روبرو شد و از طرفی
مراقبتهای منظم موجب کاهش 24درصد آمار
تولدهای زودرس نوزادان ،کاهش 16درصد زمینه
خطر فوت نوزاد و رضایتمندی بیشتر مادران از
روند زایمان است که شاخص مهمی در بهبود
سالمت نوزادان محسوب میشود.
تحقق این هدف مستلزم بهرهمندی ماماها از
آموزشها و مقررات الزم برای استفاده از
مهارتها و تکنیکهای تعریفشده از سوی
«انجمن بینالمللی مامایی» خواهد بود .نتایج
مطالعات به خوبی نشان میدهد ماماهایی که
از آموزش تکنیکها و خدمات مناسب بهرهمند
شدهاند ،میتوانند پاسخگوی 87درصد نیازهای مادران و
نوزادان باشند .این آموزشها به عنوان یکی از برنامههای اصلی
سازمان بهداشت جهانی در جهت سالمت بانوان ،کودکان و
نوجوانان تا سال  2030میالدی مطرح است.
با اجرای این طرح نه تنها اطمینان از حیات مادران و نوزادان
تقریبا به صددرصد میرسد ،بلکه ضامن حفظ سالمت و
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 خانمهای 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 دستها در اختیار ندارد.
در واقع این کمبودهای جدی آب و تجهیزات ضروری
پزشکی یکی از مهمترین علل انتقال عفونتها محسوب
میشود که زمینهساز بیماریهای عفونی  3میلیون نوزاد شده
که میتواند حیات  500هزار نفر از آنها را تهدید کند و عامل
مرگ یک مادر از هر  10نفر باشد.
بهبود کیفیت مراقبتهای مادر و نوزاد و نقش انکارناپذیر «ماما»
بیشک یکی از مهمترین اقدامات در جهت حفظ سالمت
در صورتی که خانمی از نظر سالمت عمومی
در وضعیت مطلوب و بدون سابقه ابتال به
بیماریهای مزمن مانند پرفشاری خون ،دیابت
و ...نباشد ،ماما به خوبی میتواند سالمت
ژینکولوژی وی را بررسی کرده و بسیاری از
نیازهای بهداشت و سالمت را برطرف کند

مادران و نوزادان در دنیا را باید ارتقای
مراقبتهای اساسی بهداشتی و پزشکی دانست .با توجه به
گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه  3هزار و 30
مادر حین بارداری یا زایمان جان خود را از دست میدهند،
 2/6میلیون نوزاد مرده به دنیا میآیند و  2/7میلیون نوزاد
طی  28روز نخست زندگی ،فوت میکنند.
توجه به اصول ابالغشده از طرف سازمان بهداشت جهانی در
رابطه با سالمت مادران و نوزادان در جهت ارتقای خدمات
بهداشتی ،راهکار موثر کاهش آمار مرگومیر مادران و نوزادان،
پیشگیری از ابتال به عفونتهای مختلف ،شیردهی مطلوب
و ...خواهد بود که طبیعتا تاثیر طوالنیمدت بر سالمت جامعه
خواهد داشت.
امکان دسترسی به خدما 
ت درمانی بارداری در بهترین زمان
سازمان بهداشت جهانی توصیه میکند خانمهای باردار حداقل
 8نوبت طی دوران بارداری به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و
نسبت به زمینههای خطر احتمالی برای خود و جنین توسط ماما
معاینه شوند .طی این معاینات دورهای ماما میتواند اطالعات
الزم در زمینه شیوه زندگی مادر ،پیشگیری از بیماریها و
آمادگیهای زایمان را نیز ارائه کند.
مراقبتهای درمانی فوری برای نوزاد پس از زایمان
همواره توصیه میشود نوزاد بالفاصله پس از تولد ،در کوتاهترین
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 وضعیتبند ناف را کنترل کند .البته حمام
تا  24ساعت نباید انجام شود.
از طرفی تزریق واکسنهای بدو تولد ،کنترل دمای بدن،
توجه به عوارض احتمالی حین زایمان و مراقبتهای کلی
سالمت طی  24ساعت اول تولد ،از دیگر اقدامات ضروری
برای نوزاد خواهد بود.

ضرورت مراقبتهای جدیتر برای نوزادان
نارس و بیمار
نوزادانی که زودتر از موقع یا با وزن بسیار پایین به دنیا
میآیند ،بیشتر در معرض خطر فوت طی دوران نوزادی و
ابتال به بیماریهای جدیتر در طوالنیمدت خواهند بود.
این نوزادان باید به طور مداوم در محیط گرم مناسب باشند
و روند تغذیه با شیر مادر نیز حتما ادامه یابد .همچنین ماما
همراهیهای الزم برای حضور مادر کنار نوزاد را خواهد
داشت و وضعیت نوزاد به طور منظم توسط متخصص کنترل
میشود تا بروز هر گونه مشکلی به موقع تشخیص داده شود.
خدمات مطلوب پیشگیری از عفونتهای بیمارستان
ابتال به عفونتهای بیمارستانی زمینه بروز بیماریهای جدی
است که احتمال مرگومیر مادران و نوزادان را افزایش میدهد
و هزینههای درمانی سنگین و بستری طوالنیمدت را در پی
دارد .در این زمینه رعایت اصول بهداشتی ضروری است که در
وهله اول باید ماما دستها 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 بیخطر آلودگیهای
بیمارستانی ،استریل وسایل و اتاق زایمان و نوزادان نیز دیگر
اقدامات ضروری در اینباره 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
خانمهای باردار باید طی دورههای معاینه ،تمامی اطالعات
مورد نیاز راجع به مراقبتهای بارداری و زایمان ،همچنین
تصمیمهای احتمالی در مورد روند زایمان را از ماما دریافت
کنند .ارتباط دوستانه با ماما باعث کاهش اضطرابهای بیدلیل
خانم باردار میشود و به او کمک میکند زایمان را تجربهای
شیرین و تکرارنشدنی در زندگی خود بداند.
عالوه بر این خانمهای باردار باید امکان دسترسی به خدمات
درمانی را در تمامی ساعات شبانهروز در مراکز
بیمارستانی و توسط ماماهای مجرب و
آموزشدیده داشته باشند.
مصونیت مادر در برابر آسیبهای
درمانی
هیچ خانمینباید در دوران بارداری
تحت اقدامات خطرناک و بیدلیل
حین معاینه ،زایمان و پس از آن
شود .در واقع چنین کارهایی
میتواند منجر به بروز عوارض
و صدمات جدی برای مادر
و جنین شود .از جمله چنین
اقدامات آسیبزایی میتوان به
معاینات بیدلیل داخل رحمی مادر
در روزهای نزدیک زایمان ،حمام
فوری نوزاد پس از زایمان در شرایط
نامناسب ،دور نگه داشتن نوزاد از مادر،
تبلیغات جایگزینی شیر خشک به جای شیر
مادر و ...اشاره کرد.
ثبت پرونده پزشکی برای خانم باردار و نوزاد
هر خانم باردار پس از مراجعه به مرکز درمانی و کنترل
توسط ماما ،باید دارای پرونده دقیق پزشکی باشد که طی
معاینات ماهیانه هر نوع مشکل یا وضعیت هشدار برای
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 ،آزمایشهای احتمالی ،عوارض حین زایمان
و ...در آن ثبت شود.
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گزارش

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

نيما رضايي ،معاون مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

 70تا  90درصد بیماران نقص ایمنی اولیه از بیماری خود خبر ندارند
به گفته
معاون مرکز
تحقیقات نقص
ایمنی دانشگاه
علوم پزشکی
تهران ،در
دنیا  70تا 90
درصد بیماران
نقص ایمنی
اولیه شناخته
نمیشوند
بنابراین الزم
است در
این زمینه
اطالعرسانی
در سطح باالیی
انجام شود که
همایشهای
هفته جهانی
نقص ایمنی
یکی از همین
برنامههای
اطالعرسانی
است.

شناختیک بیماری اولین گام برایکنترلآندر سطحجامعه
است .در واقع زمانی که مردم یک کشور از همه زوایای یک
ریحانه
تهرانی
بیماری اعم از عالئم ،عوامل هشداردهنده و بهوجودآورنده
و ...آگاه باشند میتوان به راحتی با آن بیماری مبارزه و
برنامههایی برای پیشگیری از آن طراحی و عملیاتی کرد .بیماریهای ناشی
از نقص ایمنی هم در زمره بیماریهایی قرار دارند که افراد عموما اطالعات
درستی درباره آن ندارند و اتفاقا تشخیص زودهنگام این بیماریها میتواند
سرنوشت بیمار را به طور کلی عوض کند و حتی در مواردی او را از مرگ
حتمی نجات دهد .این بیماریها در سطح جهان شایع هستند و آگاهی در این
مورد مطلوب نیست .به همین منظور در تمام دنیا و از جمله ایران هفتهای را
برای این بیماران نامگذاری کردهاند .این هفته با شعار «ارتقای دستیابی بیماران
نقص ایمنی اولیه به مراقبتهای الزم» انتخاب شدهاست.
علت اصلی این بیماری نقص ژنتیکی هنگام تولد است .این بیماریها معموال
ارثی هستند و مانند سایر بیماریهای ارثی در نتیجه یک جهش ژنی به وجود
میآیند که از والدین به کودکان منتقل میشود .این بیماری با توجه به الگوی
ژنتیکی پدر و مادر ایجاد میشود .با انجام مشاورههای ژنتیک پزشکی میتوان
از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد .عالوه بر این به گفته معاون مرکز
تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در دنیا  70تا  90درصد
بیماران نقص ایمنی اولیه شناخته نمیشوند بنابراین الزم است در این زمینه
اطالعرسانی در سطح باالیی انجام شود که همایشهای هفته جهانی نقص
ایمنی یکی از همین برنامههای اطالعرسانی است .آنچه در ادامه میخوانید
توگو با دکتر نیما رضایی ،معاون مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه
گف 
علوم پزشکی تهران درباره ضرورت اطالعرسانی درباره نقص ایمنی اولیه،
عوارض و عالئم این بیماری است.
 :ايران در هفته جهانی نقص ایمنی
ميزبان همايشي با اين عنوان بود .درباره اين
همايش توضيح ميدهيد؟
هرسال  22تا  29آوریل هفته جهانی نقص
ایمنی در دنیاست که امسال هم چهارم و
پنجم اردیبهشتماه این همایشها را برگزار
کردیم .امسال یازدهمین دوره این همایشها
در مرکز طبی کودکان برگزار شد .همچنین
ششم اردیبهشتماه 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
پزشکی و درمانی را مورد هدف قرار داده
بود ،برای خانوادهها نیز برنامههای متنوعی
را در جهت افزایش آگاهی برای پیشگیری و
درمان و البته تشخیص به موقع این بیماریها
در نظر گرفته بود.

 :هدف از برگزاری این همایشها
چیست و در کل این بیماریها چه ویژگی
خاصی دارند که یک هفته را برای آنها
نامگذاری کردهاند؟
هدف از برگزاری این همایش افزایش
اطالعات و آگاهی پزشکان درمورد
بیماریهای نقص ایمنی اولیه است چراکه
تشخیص و شناخت به موقع این بیماران
اهمیت زیادی دارد.
در سطح جهانی گفته میشود از هر 2هزار تا
هر 10هزار نفر 1،نفر میتواند به بیماریهای
نقص ایمنی اولیه مبتال شود .مشکلی که در
کل دنیا وجود دارد این است که  70تا 90
درصد بیماران نقص ایمنی اولیه شناخته
نمیشوند .به همین دلیل مهم است که هم
آگاهی عموم مردم و هم آگاهی کادر پزشکی
و سیستم درمانی درباره بیماریهای نقص
ایمنی اولیه بیشتر شود.

 :عوارض ایجاد نقص در سیستم
ایمنی بدن چیست یا به عبارت دیگر این
بیماریها را چگونه باید بشناسیم و چطور
به وجود میآیند؟
یک سیستم دفاعی در بدن ما وجود دارد که نقش
آن محافظت بدن علیه عوامل بیماریزاست .این
سیستم خود میتواند دچار بیماریهای مختلف
شود .برخی بیماریهایی که درگیر آن میشوند
و ناشی از نقص سیستم دفاعی هستند ممکن
است به دو صورت اولیه یا ثانویه باشند .نقایص
ایمنی اولیه نقایص ژنتیکی هستند که حدود
 400نوع متفاوت از این بیماریها شناختهشده
است .این نقص باعث میشود یکی از اجزای
سیستم ایمنی از نظر کمیت یا کیفیت مشکل
پیدا کند و درنتیجه فرد مستعد عالئم و عوارض
مختلفیشود که از جمله آنها عفونتهای مکرر
و شدید است .بیماریهای خودایمن و سرطان
هم در این بیماران دیده میشود.

 :بیماریهای مربوط به نقص ایمنی
اولیه چه عالئمی با خود دارند؟
تعدادی عالمت هشداردهنده برای بیماران
نقص ایمنی وجود دارد که یکی از مهمترین
آنها عفونتهای مکرر است اما مهم است بدانیم
عفونتهای مکرر را چطور باید شناخت؟
عفونت مکرر در کودک؛ یعنی برای مثال بیمار 4
بار در سال دچار عفونت گوش میانی میشود.
 2یا  4بار در سال عفونت سینوسی دارد2 ،
بار یا بیش از 2بار در سال دچار عفونتهای
ریوی میشود و  2بار یا بیش از 2بار در
سال دچار هر عفونت جدی شود .در واقع
این کودک ممکن است بیماری نقص ایمنی
اولیه داشته باشد .یکی دیگر از این عالئم
عفونتهای شدید است .هر سرماخوردگی
را هم به عنوان عفونت محسوب نمیکنیم.
عفونت شدید به این معناست که بیمار به پزشك
مراجعه میکند و در بیمارستان بستری میشود

و عفونت به راحتی از بین نمیرود .عفونت
با میکروبهای غیرمعمول هم از دیگر عالئم
این بیماری است .هر میکروبی هم به عنوان
نشانهای برای بیماری نقص ایمنی محسوب
نمیشود .میکروبهایی که خیلی در بیماران
شایع نیستند یا عفونتهای قارچی میتوانند
عالمتی برای نقص ایمنی بیمار باشند .یکی
دیگر از عالئمی که میتوان به عنوان نشانهای
برای نقص ایمنی در نظر گرفت ،واکنش کودک
به واکسن است .در واقع کودکانی که بعد از
تزریق واکسن واکنش شدیدی نشان میدهند
یا عوارض شدیدی از خود بروز میدهند
نیز ممکن است دچار بیماری نقص ایمنی
شده باشند .همچنین اگر در خانواده فوت
یا عفونتهای مکرر وجود داشته باشد ما
به بیماری نقص ایمنی شک میکنیم .برای
این بیماران گاهی آنتیبیوتیکهای خوراکی
جواب نمیدهد.

 :وضعیت شیوع این بیماری در
ایران چگونه است؟
در ایران بیش از 4هزار بیمار شناختهشده در
بانک اطالعاتی بیماران نقص ایمنی اولیه ثبت
کردیم ولی باز هم تخمین میزنیم تعداد این
بیماران شاید تا  5برابر این عدد هم باشد .به
همین دلیل هرچقدر اطالعرسانی بیشتری داشته
باشیموعالئماینبیماریهارااطالعرسانیکنیم،
احتمال تشخیص این بیماریها بیشتر میشود.
 :علت بروز بیماریهای نقص ایمنی
اولیه كامال ژنتیکی است يا به عوامل ديگری
هم بستگی دارد؟
اینبیماریهابهطورکاملژنتیکیهستند.درکشور
ما ازدواج فامیلی بیش از کشورهای غربی شایع
است و یکی از مهمترین عوامل بروز این بیماریها
همین ازدواجهای فامیلی است بنابراین فرض بر
این است که در کشور ما بیماریهای نقص ایمنی
اولیه در کودکان شایعتر از کشورهای دیگر است.

سابقه فعالیتهای علمی درباره نقص ایمنی در ایران
سازمانهای مختلف درکشورها هرساله باهدف افزایش
آگاهیسطحجامعه،بهارائهاطالعاتیدربارهبیماریهای
نقصایمنیاولیهمیپردازندواجرایهمایشهایمختلف
در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است .دلیل
اهمیت آگاهیبخشی در این مورد این است که در
صورت وجود اطالعات کافی میتوان 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 فعالیتهای خود هرسال همایشهایی در
این زمینه برگزار میکند.

تاریخچه فعالیتها در ایران

طبق مطالعات انجامشده در اروپا و آمریکا ،شیوع
بیماریهاینقصایمنیاولیهدارایعالئمبالینیكدرهزار
استکهیکچهارمشیوعبیماریسیستیکفیبروزیس1
در ۲۵۰۰هزار و نصف شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی
 1در 5هزار است و شایعتر از بیماری فنیلکتونوری 1
در۱۴هزاراست.شیوعبیماریهاینقصایمنیذکرشده
بر اساس مطالعات انجامشده در اروپا و آمریکاست .از
آنجاکهبیشتربیماریهاینقصایمنیبهطریقاتوزومال
مغلوب به ارث میرسند ،میزان بروز بیماریهای نقص
ایمنی با وراثت اتوزومال مغلوب در کشورهای آسیایی
بهخصوص منطقه خاورمیانه ازجمله ایران که میزان
ازدواجهای فامیلی حدود ۶۰درصد است ،بسیار بیشتر
ازمیزانذکرشدهدرکشورهایغربیتخمینزدهمیشود
بنابراین کشور ایران در 3دهه اخیر با تمرکز بر درمان این
بیماریها پیشرفت زیادی در این زمینه کسب کرده است
کهبه 4دورهتقسیممیشود.دورهاول()1357-1367این
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 میشود .در
این زمان به همت و تالش دکتر ابوالحسن فرهودی
بخش ایمونولوژی بالینی و آلرژی کودکان در مرکز طبي
ی شد.
کودکان تاسیس و راهانداز 
دوره دوم ( )۱۳۷۷-۱۳۶۷در این دوره تربیت و آموزش

دستیاران رشته فوقتخصصی ایمونولوژی و آلرژ 
ی
کودکان به تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی رسید و تربیت دستیاران فوقدر 3دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،مشهد و شیراز آغاز شد.
دورهسوم(۱۳۸۹-ا)درایندورهگروهعلمیبیماریهای
نقصایمنیایجادومرکزثبتبیمارانمبتالبهنقصایمنی
اولیه راهاندازی و تاسیس شد .در این دوره همکاریهای
علمیبسیاریبینگروهعلمیومراکزمعتبرعلمیداخلی
و بینالمللی آغاز و منجر به انتشار مقاالت متعددی در
مجالت معتبر بینالمللی شد .در این دوره همچنین
فعالیتهای زیادی برای باالبردن سطح آگاهی پزشکان
و عامه مردم در ارتباط با بیماریهای نقص ایمنی از
طریق رسانههای عمومی انجام گرفت.
دوره چهارم ( )۱۳۹۵-۱۳۸۹در 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
ی ایجادشده در سالهای پیش از ،۱۳۸۹
پیشرفتها 
مشکالت متعددی در فراهم آمدن زیرساختهای الزم
برای توسعه پژوهشهای 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 بیماریهای نقص ایمنی اولیه ،کافی و مناسب
نبودن برنامه آموزشی در بیماریهای نقص ایمنی اولیه
درتمامیدانشگاههایعلومپزشکیکشور،وجودنداشتن
تسهیالت و امکانات کافی تشخیصی در مراکز آموزشی
درمانی در سطح کشور ،کمبود همکاری و تعامل علمی
میانمحققانعلومپایهوبالینیدرزمینهبیماریهاینقص
ایمنی اولیه ،وجود نداشتن راهنما و دستورالعملهای
تشخیصی درمانی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی
اولیه ،نبود مراکز تحقیقاتی با تمرکز روی بیماریهای
نقص ایمنی اولیه ،نبود بودجه مناسب برای تحقیقهای
پایه و کاربردی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیه
و فقدان آزمایشهای غربالگری برای تشخیص اولیه
فرمهای سخت و شدید بیماریهای نقص ایمنی اولیه

تاسیس شد و در۶سال گذشته اقدامات موثری در این
زمینهها 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
پژوهشهایگستردهایکهانجاممیدهد،جوایزبسیاری
در سطح بینالمللی و داخلی کسب کند.

انواع بیماریهای نقص ایمنی را بشناسید

نقصایمنیبه دو گروه نقص ایمنی اولیه و نقص ایمنی
ثانویه تقسیم میشود .نقص ایمنی اولیه ،ارثی است
و عالئم آن از دوران کودکی ظاهر میشود اما نقص
ایمنی ثانویه در صورت ابتال به بیماریهایی مانند ایدز
به وجود میآید .در بیماریهای نقص ایمنی ژنتیکی
سیستم ایمنی معیوب است و به دلیل همین عیب ذاتی
و ژنتیکی نمیتواند فعالیت درستی انجام دهد .همین
نقص موجب بروز عفونتهای مکرر در بدن میشود.
در شکلهای اکتسابي دستگاه ایمنی به طور ذاتی معیوب
نیست اما به دلیل ابتال به بعضی ویروسها و بیماریهای

غیرویروسی دستگاه ایمنی را منهدم میكند .برای مثال
در سرطان خون مغز و استخوان سلولهای سرطانی
پرکرده و به دلیل اینکه محل استقرار سیستم ایمنی یکی
از محلهای اصلی مغز و استخوان است ،سیست م ایمنی
به طور اکتسابی دچار عیب میشود .هرچند هر عفونتی
عالمتنقصایمنینیست،چنانچهبیشازیکیازعالئم
10گانه یادشده در فردی وجود داشته باشد ،ضروری
است برای بررسی دستگاههای ايمنی به پزشک مراجعه
کند .متخصصان توصیه میکنند 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 بیتوجه هستند
بنابراین افزایش سطح آگاهی جامعه پزشکی درمورد
بیماریهای نقص ایمنی اولیه ،نهتنها نقش مهمی در
تشخیص بهموقع بیماران دارد ،بلکه با شناخت ماهیت
بیماری و عوارض عفونی و غیرعفونی بیماری و انجام
اقدامات درمانی و پیگیری روند بیماری میتواند از
میزان بروز آسیبهای پایدار در بیماران جلوگیری کند.

پژوهشهاینقصایمنی،گامموثریدردرمان

یکیازمهمترینفعالیتهایمرکزتحقیقاتنقصایمنی،
فعالیتهایپژوهشیاینمرکزدراینمورداست.براساس
تحقیقات این مرکز ،بیماریهای نقص ایمنی اولیه گروه
متنوعیازبیماریهایمادرزادیهستندکهدرنتیجهیکیا
چند اختالل در سیستم دفاعی بدن انسان بهوجود میآیند
و منجر به افزایش استعداد ابتال به عفونتهای مکرر
ی میشوند.
و همچنین بیماریهای خودایمنی و بدخیم 
از زمان تشخیص و معرفی اولین فرم کالسیک بیمار
نقصایمنیدرسال ۱۳۹۵تاکنونبیشاز ۳۰۰نوعبیماری
نقص ایمنی اولیه شناخته و شرح داده شده است و اساس
ژنتیکیبیشاز۱۵۰بیمارینیزشناختهشدهاست.بنابراین
با توجه به عوارض متعدد وگوناگون بیماریهای نقص
ایمنی و ضرور تتشخیص و درمان به موقع بیماریها
جهتکاهشعوارضبلندمدتومرگآفرینیبیماریها
وبهبود کیفیفت زندگیبیماران ،تحقیقات در زمینه نقص
ایمنیضرورتبهدنبالیافتنروشهایدقیقتروسریعتر
تشخیصی و بهبود تکنیکهای درمانی برای این بیماران
است .همچنین پژوهش بر روی بیماریهای نقص
ایمنی اولیه به طور مستقیم دانش ایمونولوژی بالینی
در خصوص مسیرهای پیامرسانی وسیستمهای دفاعی
بدن انسان را ارتقا میبخشد .در همین راستا مرکز
تحقیقاتنقصایمنیباانجامپروژههایمتعدددرزمینه
بیماریهای مختلف نقص ایمنی اولیه و همچنین انجام
یدر
پایاننامههایدانشجوییوتخصصیوفوقتخصص 
زمینه این بیماریها جهت نیل به اهداف اشاره شده اقدام
كرده است .همچنین این مرکز موفق به انتشار مقاالت
و کتب مرجع در زمینه این بیمارها شده است .براي
ی در سطح جهانی با برترین
ی بینالملل 
انجام پروژهها 
مراکز تحقیقات دانشگاههای معتبر سراسر دنیا درزمینه
بیماریهای 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 پژوهشهای
گستردهای که انجام میدهد جوایز بسیاری را در سطح
بینالمللی و داخلی کسب کرده است.

دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت
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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 خسارتهای محصوالت کشاورزی و
باغی و حتی دامی مطرح شد و حاال هم صحبت از ملخهایی است که مزارع کشور را تهدید میکنند .البته
مهدیه
آقازمانی
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 بیسروصدا شروع کرده است اما شرایط سیالبی
زمینه را برای تخمریزی ملخها مساعدتر کرده است .از سوی دیگر ،هجوم این تعداد ملخ به گفته مقامات سازمان حفظ نباتات،

رئیس سازمان حفظ نباتات درنشست خبری که
برایتوضیحوضعیتملخهایصحراییومبارزهبا
آفات کشاورزی ترتیب داده بود ،ابتدا در مورد ملخ
صحرایی توضیح داد« :ملخ صحرایی به عنوان یک
آفتبسیارخطرناکاستکه20درصدخشکیهای
دنیا و  50درصد کشورهای دنیا را مورد تهدید قرار
داده است .ملخهای صحرایی میتوانند بین ۲۰۰
تا  ۴۰۰کیلومتر راه را پرواز کنند ».به گفته دکتر
محمدرضا درگاهی ،ملخ صحرایی خطرناکترین
گونه ملخ است چرا که همهچیزخوار است و حتی
پوست درختان را میخورد و این مساله نشان
میدهد جنس این ملخها با سایر ملخهایی که در
کشور بودهاند ،تفاوت دارد ».وی کانون ملخهای
صحرایی را شمال و شرق آفریقا اعالم کرد و گفت:
«کشور ما از هر دو جهت مورد تهدید بوده است
زیرا در برخی موارد ،ملخهای صحرایی از شمال
آفریقا به سمت شبه جزیره عربستان و همچنین از
غرب پاکستان و شرق هندوستان به کشور حملهور
میشوند که امسال برخی گروهها از شمال آفریقا
در شبه جزیره عربستان ظاهر شدهاند .براساس
آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد،
در بهمن ماه سال  1397گروههای ملخ از حالت
انفرادی خارج و حالت تهاجمی پیدا کردهاند و
در مواقعی که ریزش میکنند ،جابجا میشوند».

چرا باید نگران ملخهای صحرایی
باشیم؟

کنوانسیون «سواک» زمانی که کشور قرار است از
سوی ملخهای صحرایی مورد حمله قرار گیرد،
اطالعات الزم را به کشورها میدهد .هفتم بهمن
اولین گزارش ریزش ملخهای صحرایی در منطقه
نخیلوبندر هرمزگان داده شد .رئیس سازمان حفظ
نباتاتبااشارهبهاینموضوعواینکهاولینریزشاز
طریقدریااتفاقافتاده،ادامهداد«:ملخهایصحرایی
از شبه جزیره عربستان و پس از پرواز  ۲۰۰کیلومتر
از طریق دریا به کشور ما آمدند .این ملخها در
برخی سالها تا  ۴هزار کیلومتر روی آب پرواز
میکنند و به مقصد میرسند و در هر ریزش
ممکن است  ۵۰میلیون ملخ وارد کشور شود .به
طور کلی این رقم بین  ۳۰تا  ۱۰۰میلیون متغیر
است ».درگاهی با بیان اینکه ملخهای صحرایی در
هر مرحله بیش از  ۹۰تا  ۱۸۰تخمریزی دارند،
تصریح کرد« :ملخهای صحرایی بالفاصله پس
از ورود به مناطق ساحلی و دارای رطوبت الزم
و تغذیه در شنزارها تخمریزی میکنند و ممکن
است تعداد تخمها به  ۳۰۰مورد هم برسد ».وی
با اشاره به اینکه وزن هر ملخ صحرایی بالغ بر ۲
گرم است ،توضیح داد« :این ملخ روزانه بهاندازه
وزن خود یا 2برابر آن ،زمانی که از تخم بیرون آمد،
تغذیه میکند .این موضوع نشان میدهد ۵۰میلیون
ملخ که در ریزش وارد کشور میشود ،برابر  ۱تن
است که این میزان در روز بهاندازه  ۲هزار و ۵۰۰
نفر انسان تغذیه میکند بنابراین اگر با این ملخها
مبارزه نشود ،خسارت چشمگیری به عرصههای
زراعی ،باغی و جنگلی کشور وارد خواهد شد».

طی  40سال گذشته بیسابقه 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 ملخهاست .چندی پیش دکتر محمدرضا درگاهی ،رئیس سازمان حفظ نباتات با برگزاری نشستی در زمینه ملخ
صحرایی و راههای مبارزه با آن اطالعرسانی کرد و در پایان در مورد وضعیت سموم مورد استفاده در محصوالت کشاورزی
توضیحهایی ارائه داد که در صفحه «دیدهبان تغذیه» این شماره به مشروح آن اشاره کردهایم.

این ملخ روزانه
بهاندازه وزن
خود یا دو برابر
آن ،زمانی که از
تخم بیرون آمد،
تغذیه میکند.
این موضوع
نشان میدهد
 ۵۰میلیون ملخ
که در ریزش
وارد کشور
میشود ،برابر
 ۱تن است .این
میزان در روز به
اندازه  ۲هزار و
 ۵۰۰نفر انسان
تغذیه میکند

مبارزه با ملخها چگونه انجام گرفته
است؟

این سطح از حمله ملخها در کشور طی  ۴۰سال
اخیر بیسابقه بوده است .در سال  ۱۳۴۰با هجوم
ملخهای صحرایی جنوب کشور آلوده شد ،به
طوری که براساس آمارها ،سطح مبارزه در آن
مقطع زمانی در  ۲هزار هکتار انجام گرفت .به
گفته دکتر درگاهی ،طی  ۴تا  ۵سال اخیر بحث
مبارزه با ملخهای صحرایی در کشور را داشتهایم اما
تنها سطح مبارزه در  ۲تا  ۳هزار هکتار بوده است.
رئیسسازمانحفظنباتاتگفت«:تاپایانتیرملخها
در کشور ریزش خواهند داشت و همواره تا ۳
سال آینده باید روند مبارزه با ملخهای صحرایی
ادامه داشته باشد چون ملخها تخمریزی میکنند
و  5تا  6نسل را طی میکنند تا بالغ شوند و وارد
فاز تهاجمی شوند ».رئیس سازمان حفظ نباتات
با بیان اینکه تاکنون در  ۶استان جنوبی ۵۱ ،هزار
هکتار مبارزه انجام شده ،خاطرنشان کرد500« :
نفر از همکاران سازمان حفظ نباتات برای مبارزه
در این استانها مشغول فعالیت شبانهروزی هستند
تا خسارتی به مزارع و باغات وارد نشود .سطح
آلودگی تا پایان فروردین  ۲۰۰هزار هکتار است
و پیشبینی میشود تا پایان ریزش ملخها با ۴۰۰
هزار هکتار سطح آلودگی باید مبارزه انجام گیرد».
به گفته وی ۱۰ ،هواپیمای سمپاش در این استانها
مستقر هستند و سموم الزم را در اختیار دارند ،به
طوری که در صورت صعبالعبور بودن و تراکم
در مسیرها سمپاشی هوایی انجام میگیرد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به این نکته نیز
اشاره کرد که تا امروز بیش از ۲۱درصد محصوالت
زراعی و باغی در  ۶استان جنوبی مورد تهدید

هستند و بیش از  ۳۶درصد تولید محصوالت
کشاورزی ،بیش از  ۳۸درصد جنگلها و بیشهها
و بیش از  ۲۱درصد مراتع درجه  ۱و درجه  ۲در
این استانها درگیر ملخهای صحرایی شدهاند اما
تاکنون گزارشی از خسارت ملخهای صحرایی
به مزارع و باغات نداشتهایم زیرا سازمان حفظ
نباتات،وزارتجهادکشاورزیودولتبهصورت
جدی با این آفت مبارزه میکنند و همواره این
اطمینان را به مردم و کشاورزان میدهیم که به سبب
فعالیتهای شبانهروزی سازمان حفظ نباتات به
هیچ عنوان امنیت غذایی کشور در معرض خطر
قرار نخواهد گرفت.

آیا ملخها قحطی نیز به دنبال
خواهند داشت؟

رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این سوال
اینگونه توضیح داد« :همکاران ما از ابتدای هجوم
ملخهای صحرایی در بهمن ماه ،به صورت جهادی
مبارزه با ملخهای صحرایی را آغاز کردهاند و به
وظایف خود با دقت در این زمینه عمل کرده
و میکنند بنابراین جای نگرانی مبنی بر احتمال
خسارت بر جنگلها 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

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 بیماریها ،گفت« :با توجه به بارشهای
اخیر و شیوع آفات و بیماریها در مزارع اقدامات مناسبی درمورد مبارزه
با آفات و بیماریها 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 بارندگیهای اخیر و افزایش شیوع بیماری ،تاکنون
در بیش از  ۱۲۰هزار هکتار از مزارع گندم مبارزه با آفت سن گندم و
 ۱۶هزار هکتار زنگ گندم انجام گرفته که این سطح مبارزه روزهای
آتی افزایش پیدا میکند ».به گفته وی ،بهرغم تحریمهای آمریکا ،حرکت
جهادی در جهت تامین آفتکشها انجام گرفت ،به طوری که از خرداد
ماه سال  ۹۷همزمان با آغاز تحریم تا امروز حدود  ۳۸هزار تن انواع
آفتکشها برای مبارزه با انواع آفات و بیماریها تدارک دیده شده
که با احتساب موجودی مغازه و فروشگاههای سم ،موجودی کشور
به بیش از  ۴۵هزار تن میرسد .به این ترتیب دغدغهای از حیث تامین
سم برای کشاورزان وجود ندارد چرا که بر اساس آمار ،ساالنه بین ۲۵

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

به نظر شما حمله ملخها به ایران
عمدی بوده است؟

برخی معتقدند حمله ملخها به ایران عمدی بوده و
برخی آن را به بیوتروریسم نسبت میدهند .آیا این
قضیه صحت دارد؟ رئیس سازمان حفظ نباتات
با بیان اینکه کشورهای منطقه مانند سالهای
گذشته به وظایف خود در مورد مبارزه با ملخها
عمل نکردهاند ،افزود« :با توجه به مشاهده حجم
انبوه ریزش ملخ به کشور نامهای را به نمایندگان

تا  ۳۰هزار تن سم در کشور مصرف میشود .آمار تولید سموم آماده
مصرف نسبت به واردات  ۴درصد 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  ۱۵تا  ۲۰درصد سموم آماده به مصرف از
کشورهای چین ،هند و آلمان وارد کشور میشود ،ادامه داد« :سیاست
کلی در بخش سبد سموم مصرفی کشور این است که به سمت و
سوی مصرف سمو م کمخطر و بیولوژیک حرکت کنیم .همچنین ۲۱
درصد سموم مصرفی کشور پرخطر است .با توجه به اینکه بسیاری
از موشکشها در این سبد قرار گرفتهاند ،مصرف این میزان سموم
پرخطر اجتنابناپذیر است ».وی در پایان صحبتهایش این را
هم گفت که  ۷۹درصد سموم مصرفی کشور جزو سموم متوسط،
کمخطر و بیولوژیک هستند و سازمان به دنبال آن است که سبد
سموم کشور را به سمت سموم کمخطر و بیولوژیک ببرد .به همین
دلیل از ابتدای امسال سم بوتاکلر را که جزو سموم پرخطر بوده از
سبد مصرفی حذف کرده است.

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ارسال
کردهایموآنهادرحالپیگیریاینموضوعهستند.
نمایندگان این سازمان همواره به کشورهای
همسایه از جمله ایران سفر میکنند تا از نزدیک
این مناطق را بازدید کنند و ببینند آیا علت رخداد
حمله ملخها کشورهایی هستند که به وظایف
خود در مقابله با ملخها عمل نکردهاند یا شرایط
اقلیمی در وقوع چنین شرایطی تاثیرگذار بوده
است؟» وی با تاکید بر اینکه نمیتوان عمدی
بودن این اتفاق را تایید کرد،گفت« :من این
موضوع را تایید نمیکنم و سازمان خواروبار
و کشاورزی ملل متحد پس از بازدید باید در
این زمینه اظهارنظر کند ولی میتوانم بگویم در
سالهای گذشته کشورهای منطقه به وظایف
خود درمورد مبارزه با ملخهای صحرایی بهتر
عمل میکردند ».درگاهی ادامه داد« :با توجه به
شیطنت رسانههای خارجی درباره اطالعرسانی
در زمینه ملخ تقاضا داریم مردم تنها اطالعات
الزم را از رسانههای داخلی دریافت کنند».

آیا اعتبارات الزم برای مبارزه با
ملخهای صحرایی وجود دارد؟

رئیسسازمانحفظنباتاتدربارهآخرینوضعیت
تخصیص اعتبار برای مبارزه با ملخهای صحرایی
و امکاناتی که الزم دارد ،توضیح داد« :در پایان
سال  ۹۷طی نامهنگاریهای انجامشده تخصیص
اعتبار به تعویق افتاد که با توجه به آغاز سال جدید
و مذاکرات به زودی اعتبارات دریافت میشود
و در اختیار استانداران این  ۶استان قرار میگیرد.
تا امروز بیش از  ۷میلیارد تومان از محل سازمان
حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی اعتبار
در اختیار  ۶استان قرار گرفته است .ضمن آنکه
تجهیزات لوجستیک مانند سمپاش ،هواپیما و ...
از سوی سازمان برای مبارزه با این آفت خطرناک
در اختیار این  ۶استان قرار گرفته است ».به گفته
وی ،به زودی  ۱۰میلیارد تومان اعتبار در اختیار
سازمان حفظ نباتات قرار میگیرد که سازمان این
میزان اعتبار را در اختیار استانهای درگیر مبارزه
با آفت ملخ صحرایی قرار میدهد.

ملخ صحرایی میتواند تغذیه دام شود؟

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پاسخ به
این سوال تاکید کرد« :در شرایط عادی که ملخها
به صورت انفرادی زندگی میکنند ،میتوان
آنها را صید و برای مصارفی استفاده کرد اما
اوال در کشور ما به ندرت جزو سبد غذایی
مردم قرار میگیرد و در ثانی برای استفاده دام
و طیور ،در برخی از موارد به کشاورزان مدت
کوتاهی مثال از صبح تا ظهر زمان میدهیم
ملخها را صید کنند و بعد سمپاشی میکنیم».
وی توصیه کرد« :اگر مردم و کشاورزان جایی
تلفات ملخها را مشاهده کردند ،نه برای دام و
طیور و نه برای مصارف دیگر از این ملخها
استفاده نکنند زیرا این ملخها دارای سم هستند
و قابلاستفاده نیستند».

برای مقابله با سرمازدگی محصوالت
دکتر عباس یداللهی
متخصص بیوتکنولوژی و عضو
هیاتعلمیدانشگاه تربیت مدرس

با توجه به باال بودن حساسیت اندامهای گل و
میوههای تازه تشکیلشده باغات نسبت به یخبندان
احتمالی ،وقوع خسارت ناشی از سرمازدگی در
برخی محصوالت باغی ،بسیار جدی است بنابراین
الزم است باغداران و بهرهبرداران 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 میکند .شبهای بدون ابر
و بدون باد که آسمان کامال صاف است ،منجر به

وارونگی دما میشود و امکان بروز سرمازدگی
تشعشعی وجود دارد و هرگونه اقدامیبرای مقابله با
سرمازدگی باید از نیمه شبتاطلوعصبحانجام

شود .سامانه هوای سرد که به صورت جبهه هوای
سرد و بارشی وارد کشور میشود ،همراه بادهای
سرمازاست و به محض گذر این سامانه و سکون
باد و صاف شدن آسمان در شبهای بدون ابر
و باد ،یخبندان تابشی اتفاق میافتد که بسیار
خطرناک است .کشاورزان در این شرایط آرام،
معموال غافلگیر میشوند و به محض غروب
آفتاب با تشعشع گرما از سطح زمین ،دمای هوا
شروع به کاهش میکند .کاهش دما در تمام طول
شب تا صبح ادامه دارد و کمترین دما در لحظه
طلوع آفتاب؛ یعنی  7صبح رخ میدهد.
روشهای نوین زیادی برای مدیریت
سرما وجود دارد اما برای باغداران
سنتی تنها راه مقابله با سرمازدگی
جبران گرمای ازدسترفته است که با تهیه
آتش از طریق هیزم یا کلشهای پرسشده،
بقایای هرس و علفهای خشک که مخلوط با
کود دامیباشد ،انجام میگیرد .این تودهها باید

به تعداد کافی در کناره و داخل قطعات گذاشته
شوند ،مانند ایجاد چالههای کوچک در سطح باغ
و ریختن چوبهای 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 بخاریهای باغی در سطح
باغات به چند نکته باید توجه کرد؛ اول آنکه تعداد
چشمههای گرما ،یعنی همان بخاریهای باغی
یا تودههای مشعل باید زیاد و شعله کم باشد.
دوم آنکه شعلههای بزرگ کارساز نخواهد بود
و سوم اینکه گذاشتن الستیک دور باغ و ایجاد
دود موثر نیست.
با توجه به بارش انجامگرفته و وجود رطوبت
کافی ،احتمال پایین آمدن نقطه شبنم و خطر
سرمازدگی تا حدودی کاهش پیدا میکند.
علفهای هرز نیز مانع انتقال گرما میشوند و
احتمال خسارت دیدن باغاتی که علفهای 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
افزایش میدهد .به طور مثال ،سیستم آبپاشی
اورهد باید برای مقابله با سرمازدگی تعبیه شده
باشد که در هیچ باغی چنین سیستمی وجود
ندارد .منظور از آبپاشی این است که سیستم
باالی درختی از زمان غروب که هوا  2درجه
باالی صفر است ،روشن شود و بیوقفه تا صبح
فردا آبپاشی کند .به این نکته نیز باید توجه کنید
که منظور از آبیاری ،آب دادن به گیاه نیست،
بلکه جنبه فیزیکی دارد .به طور کلی ،آبیاری در
زراعت اصال توصیه نمیشود زیرا خسارت را
بیشتر میکند اما در باغبانی فقط آبیاری غرقابی
مطرح است .آب هم باید از چاهی نزدیک باغ
باشد زیرا دمای آب چاه حدود  20درجه است
و با وارد شدن به سطح باغ ،گرمای خود را به
محیط پس میدهد بنابراین آبیاری قطرهای هیچ
تاثیری ندارد.

نقشه سالمت
تجاری شدن
برداشتگیاهان
دارویی خودرو در
استانالبرزنگرانکننده
است /ایسنا

اعتیاد عامل ۶۲درصد
از طالقها در خراسان
شمالی است /ایسنا

تازهها
هوش مصنوعی همدم
سالمندان میشود
یک شرکت سوئدی ،نوعی
نرمافزار مبتنی بر هوش
مصنوعی ارائه داده که میتواند
با کمک یک دستیار صوتی
خانگی ،صحبتهای کاربران
سالمند را بشنود و ثبت کند.
به گزارش ایسنا ،یک شرکت
سوئدی فعال در حوزه انرژی
موسومبه«استکهلماکسرجی،از
نخستیننمونهیکبرنامهصوتی
موسومبه«مموریلین»رونمایی
کرده است .این برنامه ،با استفاده
از یک دستیار خانگی صوتی
گوگل کار میکند تا کاربر بتواند
مکالمه طبیعی داشته باشد .پس
ازپایانیافتنصحبتهایکاربر،
یک فایل صوتی از آنها در برنامه
وجود دارد که میتوان آن را
در اختیار افراد خانواده نیز قرار
داد .هدف سازندگان «مموری
لین» این است که نرمافزاری
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.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینای بزرگ
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین،روابطعمومی،سازمانآگهیها09125725749:
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

زندگی پس از سیل در استان گلستان

زن اماراتی پس از تقریبا  ۳۰سال از اغما بیدار میشود
منیره عبدا ...که در سال  ۱۹۹۱میالدی پسر
 4سالهاش عمر را از مدرسه برداشته بود و
تازه داشت با اتومبیلش به سمت خانهشان در
العین امارات میراند ،هیچگاه فکر نمیکرد تا
 ۲۷سال دیگر او را نمیبیند.
به نوشته وبسایت 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 جانبه در برد.
خانم عبدا ...که در آن زمان  ۳۲ساله بود در
حالت اغما باقی ماند و پزشکانش معتقد بودند
او احتماال هیچگاه چشمهایش را باز نخواهد
کرد اما سال پیش او در بیمارستانی در آلمان
بهطور معجزهآسایی دوباره هوشیاریاش را
به دست آورد .خانواده او اکنون بیدار شدن
او در دنیایی کامال متفاوت را علنی کردهاند.

عمر وبیر ،پسر اکنون  ۳۲ساله او میگوید«:من
هیچگاه امیدم را از دست ندادم و همیشه این
احساس را داشتم که او روزی دوباره هوشیار
خواهد شد».
اکنون خانم عبدا ...میتواند به پرسشها اما با
مشکل پاسخ دهد و آیهای از قرآن را به یاد
میآورد .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
نمیداد.پزشکانتشخیص«حالتباهوشیاری
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 میشد.
او در انتها به بیمارستانی در آلمان منتقل شد تا
برای درمان عضالت ضعیفشده اندامهایش
جراحی شود .پزشکان در مدت بستری او در
کلینیک شوئن در  ۵۰کیلومتری 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 ...دراینباره

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

میگوید«:هدفاصلیمااینبودکهبههوشیاری
شکنندهاوفرصتیبرایترمیمشدنوشکوفایی
دوبارهدربدنیسالمرابدهیم،مانندگیاهظریفی
که برای رشد کردن به خاکی غنی نیاز دارد».
باالخره در ماه ژوئن سال پیش در هفته نهایی
بستری منیره عبدا ...در آلمان او هوشیاریاش
را به دست آورد .ابتدا صداهای نامفهومی از
خود بیرون میداد و  3روز بعد نام پسرش
را به زبان آورد.
او در طول زمان بیشتر به محیط اطراف واکنش
نشان میدهد .او که اکنون به بیمارستانی در
امارات منتقل شده میتواند بگوید درد حس
میکند و میتواند با دیگران صحبت کند.
بر اساس گزارش پزشکان این بیمارستان،
خانم عبدا ...در حال حاضر بهخصوص در
موقعیتهای آشنا میتواند به شیوهای بسیار
معقول ارتباط برقرار کند.

خبرگزاری مهر /راحله تامی حصاری

شیر نر آسیایی به نام کامران در باغوحش ارم تهران

ایرنا /اصغر خمسه

انتقال کلیه اهدایی با پهپاد
یک کلیه اهدایی برای نخستین بار با استفاده
از پهپاد به جراحان در بیمارستانی در آمریکا
تحویل داده شد.
بهگزارشبیبیسی،بسیاریازکارشناسانتوان
بالقوه باالیی را برای استفاده از «سیستمهای
هوایی بدون سرنشین» ( )UASبرای انتقال
فراوردههای پزشکی قائل هستند و هماکنون
در برخی کشورهای آفریقایی از پهپادها برای
این منظور استفاده میشود.
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
پروازهایطوالنیتروحلمشکالتروشهای
انتقال فعلی باشد.
گیرنده این کلیه یک فرد  ۴۴ساله اهل بالتیمور
بود که  8سال در انتظار پیوند بود.
آمار سال  ۲۰۱۸میالدی نشان میدهد حدود
 ۱۱۴هزار نفر در آمریکا در فهرست انتظار
پیوند هستند و  1/5درصد از اندامهای اهدایی

به مقصد نمیرسند و حدود  ۴درصدشان با
تاخیری 2ساعته یا بیشتر به مقصد میرسند.

پهپادی که برای انتقال کلیه در مسافتی حدود
 ۵کیلومتری 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
ارتباطی و سیستمهای ایمنی برای پرواز
بر فراز یک منطقه شهری با تراکم باالی
جمعیت بود.
یک سیستم چتر نجات در پهپاد برای موارد
نقص فنی نیز در آن تعبیه شده بود.

کالس درس در روستای سیلزده چممهر لرستان
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بهداشت شخصی
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توصیههای سازمان جهانی بهداشت برای «بهداشت دست»

مراقبتهای 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  5ماه مه را
به عنوان روز جهانی «بهداشت دست» نامگذاری کنند .از همین رو ،ساالنه شعاری برای افزایش
توجه بهاین مقوله نیز معرفیمیشود که «مراقبتهای درست بهداشتی برای همه؛ در دستان
شما» محور برنامههایاین مناسبت در سال  2019میالدی خواهد بود( ...صفحه)13
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عملی و مفید
سالم به داردو
برای داشتن بدنی
نظر
اینآمارروزبهروز
رشدمیکند...صفحه30
میرسد ...صفحه20

د
الیل خشم در نوجوانی

چران چا
وج
وان
قیان
با بلوغ زودرس
شم
راب
ن
ا
خطه
ند
گیند؟ ؟
دار
آیا تغذیه و

وجواني دوره
نیکی از
خاصي
زندگي
نگرانیهایی
است.
کهازاین
فرد
روزها
برخی
موارد را
والدین
مواجهبراي ن
بسیاريباازآن
خستین
پایینبار
هستند،
تجربه
آمدن
مي
سنکند
بیشتر اوقات
بلوغو در ف
رزندان ،هیجان
زده است.
دخترانگاهی
خصوصا
این
هیجان
را
به
است .برخی متخشکل
مختلفی مانند
صصان،
خشم
هايعوامل
ژنتیکی و
وع
صبانیت
تجربه
ميراکند.
کناررفتار
بیماریهای مختلف
نوجوان براي
شرایط جغ
رافیایی
والدین
هم
تازگي
دارد و
واقعا در
محل زندگی ،بهعنوان
بلوغبسیاري از
عوامل
زودرس
موارد
مادر و
پدرها
صنمي
مطرح می
کنند...
فحه26
دانند چگونه ميتوانند
با
آن
ب
رخورد
کنند ،کنار بیابند ...صفحه12

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

برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کسر  10درصد تخفیف)،
مبلغ  220هزار تومان در وجه نشریه «سالمت» به شماره كارت
 6274-1211-4007-5714بانک اقتصاد نوین واریز
نمایید.

شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را به همراه نام و نشانی و
اعالم نمایید .اصل فیش
کدپستی ده رقمی به تلفن
بانکی يا كد پيگيري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال  97است.

اشتراك شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار ميشود.
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وقتی محیط کار شما
را بیمار میکند
()12

ورزش با شدت کم
امامستمر
()11

اين  ١٠جمله جايگزين
را بياموزيد
آقاي مهندس هنوز پس از گذشتن  ۳ماه از شروع
کارش،حقوقخودراتعییننکردهبودوعقیده داشت
اولویت من منافع شرکتی است و نه منافع خودم! اما
واقعیتایناستکهکسیکهتواناییتشخیصمنافع
خودش را ندارد نمیتواند منافع سازمانش را هم
تشخیصبدهد.اينفردويژگيهايديگريهمدارد،
مثال نظر مثبت دیگران برایش اهمیت بسیاری دارد،
اگر از او انتقاد کنید ،تالش میکند شما را به صورتي
متقاعد كند .او فردی وابسته است و استقالل فکری
ندارد .در واقع به اين افراد «مهرطلب» ميگوييم .آنها
استاد ایجاد حس تقصیر هستند .آدمهايي غمگیناند
و انتظار دارند بقیه آنها را بفهمند .روضهخوانی از
گذشتهازخصیصههایاینافراداست.مهرطلبهابه
راحتیاظهارنظرنمیکنند.باابهامصحبتمیکنندوبه
محضمخالفتدیگرانسریعتغییرموضعمیدهند.
مالک خوب و بد ،درست و نادرست و مفید و مضر
آنها ،قضاوت ،گفته و نظر دیگران است .اگر شما
آقا يا خانم مهرطلبي هستيد احتماال «نه گفتن» در
مقابل درخواست ديگران برايتان سخت است .در
ادامه جمالتي را به شما ميآموزم كه ميتوانيد به
جاي «نه گفتن» به كار ببريد.
 -١من در حال حاضر نميتوانم جوابي بدهم .اگر
ممكن است وقت ديگري در اين مورد حرف بزنيم.
 -٢ميخواهم كمك كنم ولي نميتوانم.
 -٣االن نميتوانم هيچ قولي بدهم.
 -٤من متشكرم كه از من درخواست كردي ولي
واقعا نميتوانم.
 -٥من ميفهمم كه تو واقعا به كمك نياز داري
ولي واقعا نميتوانم جوابي بدهم.
 -٦االن جواب من «نه» است ولي اگر تغييري در
برنامهام داشتم به تو اطالع خواهم داد.
 -٧جواب من «نه» است ولي ميتوانم بخشي
ازدرخواستت را عملي كنم.
 -٨به من چند دقيقهاي اجازه بده تا برنامههايم
را بررسی كنم.
 -٩من تا چند دقيقه ديگر به تو خبر خواهم داد.
 -١٠من نياز به هماهنگي با خانواده ،همسر ،محل
كار و ...دارم و بعد به تو اطالع ميدهم.
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با خوانندگان

پرسش اول :فرزند  4ماههای دارم که دچار
ریفالکس است و دائم شیری که خورده را
باال میآورد .برای بهبود این وضعیت چه
باید بکنم؟ 0916****009
پرسشدوم:فرزند 10سالهایدارمکهتاکنون
به هیچیک از بیماریهای سرخک ،اریون و
آبلهمرغان مبتال نشده است .آیا این مساله
جای نگرانی دارد؟0919****033
پرسش سوم :پسری  3ساله دارم که 89
سانتیمتر قد دارد .آیا کوتاهقد محسوب
میشود؟ 0914****538

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی

پاسخ اول :مهمترین نکته برای بهبود
ریفالکس یا برگشت محتویات معده به
مری ،توجه به رژیم غذایی مادر و کودک
است .اگر کودک شیرمادرخوار است ،مادر
باید به غذاهایی که میخورد توجه داشته
باشد؛ یعنی باید تمام تنقالت یا غذاهایی که
حاوی افزودنیها ،طعمدهندهها و رنگها
هستند از رژیم غذایی مادر حذف شود .ورود
این مواد داخل شیرمادر میتواند ریفالکس
کودک را تشدید کند.
همچنین مادر باید از خرید مواد غذایی
فلهای و مصرف آنها بپرهیزد .مصرف ماهی،
بادمجان و ...که حاوی مواد حساسیتزا
یا آلرژن هستند یا میوههایی مانند کیوی،
آناناس ،توتفرنگی ،هندوانه ،خربزه و
مرکبات بهخصوص پرتقال و نارنگی
برای مادران شیردهی که کودکشان دچار
ریفالکس معده شده ،ممنوع است زیرا مواد
حساسیتزای موجود در این خوراکیها از
راه شیر وارد بدن کودک میشود و مشکلش
را تشدید میکند.
استفاده از ادویه باید در غذاها محدود یا
حذف شود .به طور کلی خوردن هر غذا
و فراوردهای 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 میتواند
شیر و لبنیات مصرف کند اما بهتر است
مادر از خوردن شیر و لبنیات رنگی مانند
شیرکاکائو ،شیرقهوه ،شیرتوتفرنگی ،انواع
ماست میوهای یا بستنیهای رنگی بپرهیزد
و از انواع سفید آنها استفاده کند.
اگر کودک با شیرخشک تغذیه میشود باید
حتما شیرخشکش تعدیل شود .بیشتر اوقات
شیرخشکهای رگوالر یا معمولی با کودکانی
که به ریفالکس مبتال هستند سازگاری
ندارد بنابراین بهتر است شیرخشک این
قبیل کودکان با نظر پزشکشان عوض شود.
اگر با انجام این توصیهها مشکل حل نشد
میتوان از درمانهای دارویی کمک گرفت.
پاسخ دوم :امروزه با توجه به گسترش
بهداشت و افزایش قدرت ایمنی بدن،
بروز این بیماریها بسیاری مواقع بدون
عالمت بالینی است.
به عبارت دیگر ،کودک میتواند به این
بیماریها مبتال شده باشد ،بدون اینکه عالمت
بیرونی خاصی از خود نشان دهد .نکته دوم
اینکه ما سالهاست برای پیشگیری از ابتال به
بیماریهای اریون و سرخک ،واکسن تزریق
میکنیم و خوشبختانه پوشش واکسیناسیون
در کشور ما بسیار باالست و یکی از مواردی
است که ما به آن افتخار میکنیم بنابراین
کودک اصال نباید به این بیماریها یا سایر
بیماریهایی که تحت پوشش واکسیناسیون
هستند ،مبتال شود.
ممکن است فرزندتان آبلهمرغان خیلی
خفیفی هم گرفته باشد که شما اصال
متوجه آن نشدهاید .با این حال حتی اگر
کودک به آبلهمرغان هم مبتال شده باشد
جای نگرانی ندارد زیرا آبلهمرغان بیماری
ویروسی خوشخیمی است ،مگر اینکه فرد
را در سنین میانسالی به باال درگیر کند
که در این صورت میتواند برای بیمار
خطرناک باشد.
پاسخ سوم :اگر کودک ابتدای  3سالگی
باشد ،کوتاهقد نیست زیرا کودک باید در 24
ماهگی یا پایان  2سالگی به طور متوسط 87/5
سانتیمتر قد داشته باشد اما اگر کودک اواخر
 3سالگی باشد؛ یعنی در حال حاضر حدود
 36ماه داشته باشد ،طبعا کمی کوتاهقد است.
توجه داشته باشید در سال سوم زندگی،
کودک حدود  7تا  8سانتیمتر قد میکشد
بنابراین در پایان  3سالگی حدود  95سانتیمتر
قد دارد.

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

پرسش اول :دختری  7سال و  11ماهه دارم
که  17کیلوگرم وزن و  105سانتیمتر قد دارد.
آیا این میزان قد و وزن برای این سن طبیعی
است؟ در ضمن تنگی دریچه قلب هم دارد
که پزشکش میگوید خفیف است .دشتگلی
از خوزستان
پرسشدوم:مردی37سالههستم1.سالیهست
که گیاهخوار شدهام .لطفا راهنمایی کنید چه
گیاهانی را میتوانم جایگزین گوشت کنم تا
دچار کمبود آهن نشوم و پروتئین بدنم تامین
شود .صادق از شیراز

سریعتر تشخیص داده شده و اقدامات درمانی
برایش انجام شود .نکته مهمی که باید یادآور
شوم این است که گاهی میتوان از مکملهای
غذایی کنار غذاهای مفید و متنوع برای کودکانی
کهدچارسوءتغذیهشدهاند،استفادهکرد.مکملها
معموال  20تا  30درصد از نیازهای کودک را
جبران میکنند اما مکملها باید حتما پس از
معاینه و آزمایشهای تکمیلی و توسط پزشک
متخصص کودکان یا متخصص تغذیه تجویز
شوند و مصرف خودسرانه آنها به هیچوجه کار
درستی نیست.

برخیافرادبهدلیلابتالبهبعضیبیماریهایمزمن
مجبورند از رژیم گیاهخواری پیروی کنند زیرا
گیاهخواری میزان خطر بسیاری از بیماریهای
مزمن را کاهش میدهد .گیاهخواری از نظر
اقتصادی هم مقرونبهصرفهتر است اما پیروی
طوالنیمدت از این رژیمها بهخصوص اگر
گیاهخواری مطلق باشد و از شیر و لبنیات و تخم
پرندگان استفاده نشود ،میتواند به شدت به بدن
آسیب برساند و مشکالتی مانند پوکی استخوان
را به دنبال داشته باشد .در نتیجه هزینههایی که
در آینده صرف پوکی استخوانی و مشکالت
آن خواهد شد بسیار بیشتر از هزینههای خرید
مواد غذایی مفید از جمله شیر و لبنیات یا انواع
گوشتهاست بنابراین رژیم گیاهخواری را در
کوتاهمدتوحتمازیرنظرمتخصصتغذیهدنبال
کنید و هر چند وقت یکبار از نظر سالمت مورد
ارزیابی قرار بگیرید.

پاسخ دوم :خوشبختانه مشکل چندانی از نظر
کمخونیندارید،مگراینکهازقبلبیماریخاصی
مثل کمخونی شدید فقر آهن داشته باشید .تنها
کمبودی که ممکن است با گیاهخواری به آن
دچار شوید ،فقر ویتامین B12است زیرا 99/9
درصد این ویتامین در غذاهای حیوانی یافت
میشود و مصرف نکردن این غذاها قطعا فرد
را دچار کمبود ویتامین  B12خواهد کرد .یادتان
باشد کمبود شدید ویتامین  B12خطر مرگ را
به دنبال دارد که این مشکل را هم میتوان با
مصرف مکمل برطرف کرد .از نظر پروتئین،
حبوبات بهترین منبع پروتئین هستند بنابراین
میتوانید انواع حبوبات از جمله سویا را در
رژی م غذاییتان وارد کنید .اگر در گیاهخواری
سختگیر نیستید میتوانید 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 نمیکنید باید مصرف حبوبات
را جدی بگیرید .قطعا با دریافت کافی حبوبات
میتوانیدتمامنیازهایپروتئینیخودراتامینکنید.
گیاهخواری رژیم غذایی خوبی است ،به شرط
اینکه هدفمند باشد اما پیروی از این رژیم بدون
هدف در طوالنیمدت توصیه نمیشود .گاهی

پاسخ سوم :خوردن لبنیات عادت بسیار خوبی
است و اگر ما بتوانیم به کودکان روزی  2لیوان
و به نوجوانان روزی  4لیوان شیر یا مشتقاتش
را بدهیم به رشدشان کمک بسیار خوبی خواهد
کرد اما این دلیل نمیشود که کودک فقط شیر و
ماست بخورد و از مواد دیگر کمتر استفاده کند.
وقتی لبنیات قوت غالب میشود الگوی غذایی
کودک آسیب میبیند و دیگر از الگوی طبیعی
و متنوع بهرهمند نخواهد شد .نکته دوم اینکه
مصرف زیاد لبنیات جذب آهن سایر مواد را
مختل میکند .در نتیجه کودک دچار کمخونی
فقر آهن خواهد شد و این مساله بهخصوص در
دخترها بسیار حائز اهمیت است و به رشدشان
آسیبمیزند.نکتهسوماینکهمصرفزیادلبنیات
تشدیدکننده یبوست است و ما امروزه با پدیده
یبوستدرکودکانمواجههستیم.متاسفانهتعداد
بسیار زیادی از کودکان از یبوست رنج میبرند
بنابرایناگرقوتغالبشانلبنیاتباشدمشکلشان
تشدید میشود و جای نگرانی دارد.

پرسش اول :چطور میتوانیم بفهمیم به زگیل
تناسلی مبتال شدهایم یا نه؟0901****873

زگیلها به صورت ضایعات برجسته روی
پوست دیده میشوند که گاهی بزرگ میشوند
وحالتگلکلمیپیدامیکنند.اگرفردیمتوجه
این ضایعات در بدنش شود باید هر چه سریعتر
به پزشک مراجعه کند .ضایعات زگیل تناسلی
معموال با معاینه و دید مستقیم توسط پزشک
تشخیص داده میشوند .انواع ریز زگیلهای
تناسلی را هم میتوان با دستگاهی مانند کرایو
که سرما ایجاد میکند فریز کرد و از بین برد
و هم میتوان آنها را لیزر کرد و سوزاند .مایع
سوزاندهای هم وجود دارد که داروخانهها آن
را درست میکنند .این مواد روی زگیلها زده
میشوند تا آنها را از بین ببرند .در صورتی که
اندازه زگیلها بزرگ باشد ،ممکن است حتی
به جراحی نیز نیاز داشته باشد .گاهی اوقات
اندازه زگیل تناسلی به قدری بزرگ میشود
که برای زایمان طبیعی مشکل ایجاد میکند اما
در بیشتر اوقات زگیلها ریز و متعدد هستند.
براینوعدیگریازویروس HPVکهپرخطرتر
است و در بعضی خانمها باعث سرطان دهانه
رحممیشود،واکسنتهیهشدهاست.اینواکسن
در داروخانهها موجود است و در 3نوبت تزریق
میشود .توصیه ما هم این است که خانمها قبل
از ازدواج این  3دوز واکسن را دریافت کنند تا
به این نوع ویروس مبتال نشوند.

پاسخ دوم :انجام تست پاپاسمیر باید بعد از
ازدواج شروع شود و تا پایان عمر ادامه پیدا
کند .برخی پزشکان توصیه میکنند این تست
هر سال انجام شود و بعضی دیگر معتقدند اگر
پاسخ تست پاپاسمیر  3سال پشت سر هم
مشکلی را نشان ندهد میتوان از آن به بعد هر
 3سال یکبار اینکار را انجام داد .توجه داشته
باشید بعضی ضایعات تا عالمتدار شوند و آن
عالمتبیماررانزدپزشکبکشاند،ممکناست
دیرشود،درحالیکهمعاینهدهانهرحموگرفتن
تست پاپاسمیر به تشخیص زودتر ضایعات
کمک میکند .جالب اینکه با کولپوسکوپی
و نمونهبرداری از دهانه رحم میتوان حتی
 10سال قبل از آنکه ضایعات بدخیم دهانه
رحم ایجاد شوند ،آنها را تشخیص داد .فرقی
هم نمیکند که خانمی رابطه زناشویی دارد
یا ندارد ،در هر حال بهتر است این تست را
انجام بدهد .بعد از یائسگی هم خانمها باید
هر سال به متخصص زنان مراجعه داشته باشند
و معاینه شوند .اصوال برخی بیماریها بعد از
یائسگی ایجاد میشوند و خطر بسیاری از
سرطانها و تومورها بعد از یائسگی افزایش
مییابد بنابراین هرچه سن باالتر میرود ادامه
مراجعات و انجام پاپاسمیر بیشتر مورد توجه
قرار میگیرد و الزامیتر میشود.

پرسشاول:عالوهبرمرکباتکهحاویویتامین
 Cهستند چه غذاهای دیگری میتوانند سطح
ایمنی بدن را باال ببرند و باعث پیشگیری از ابتال
به انواع بیماریها شوند؟ 0912****792

هم این بود که برنج سفید غذای اصلی بسیاری
از مردم ژاپن را تشکیل میداد و نان سبوسدار
در رژیم غذاییشان یافت نمیشد 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 سبوسدار به حد کفایت
مصرف کنیم تا ایمنی بدنمان تامین شود.
گروه دوه هرم شامل انواع میوهها و سبزی است
که بهتر است میوههایی که پوستشان قابل خوردن
است را پس از شستشوی کامل با پوست و
سبزیها را تازه و تا حد امکان خام مصرف کنیم.
در غیراین صورت میتوان سبزیها را بخارپز
و مصرف کرد .الزم به ذکر است میزان مصرف
انواع سبزیها  3واحد و انواع میوهها  2واحد
در روز است .هر واحد سبزی هم تقریبا شامل
یک لیوان است .در میوهها و سبزیها هم انواع
ویتامینها و امالح معدنی وجود دارند که در
افزایش سطح ایمنی و سالمت بدن موثر هستند.

کردن هم ممکن است قسمتهایی 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 پیکنیک دارند بهتر است از کبابپزهای
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 کبابپز برقی است .مطالعات
خارجی که روی نقش کبابپز برقی و میکروویو
بر سرطان کبد انجام شده نشان میدهند ،بهترین
روش برای پخت کباب ،کبابپز برقی است.

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
میکند.آیاایننوعرژیمغذاییمیتواندبرایش
مضر باشد؟ 0913****623

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان
متخصص تغذیه و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران

پاسخ اول :وزن و قد این کودک بسیار کم است.
از نظر وزنی ،حداقل  6تا  7کیلوگرم کمبود وزن
دارد و قدش در حد یک کودک  4/5ساله است.
این شرایط نشاندهنده وجود یک مشکل مزمن
استبنابراینبایدحتماکودکزیرنظرمتخصص
کودکان بررسی شود .از مهمترین عواملی که
میتوانندرویقدووزنکودکتاثیرسوءبگذارند
میتوان به آلودگی انگلی ،کمخونی فقرآهن،
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

پرسش دوم :خانم  55سالهای هستم که 10
سال پیش همسرم را از دست دادم .با توجه به
اینکه طی این مدت رابطه زناشویی نداشتهام،
آیا الزم است تست پاپ اسمیر انجام بدهم؟
0912****101

پاسخ
دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان،
فوقتخصص طب مادر و
جنین و استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران

پاسخ اول :زگیلها ضایعات پوستی هستند که
میتوانند در قسمتهای مختلف بدن ایجاد
شوند .مهمترین نوع زگیلها ،زگیل تناسلی
نام دارد که توسط ویروس  HPVیا ویروس
پاپیلومای انسانی ایجاد میشود و از فردی به فرد
دیگرقابلسرایتاست.گاهیدرخراشهاییکه
در این ناحیه ایجاد میشود ،چند زگیل تناسلی
هم دیده شود .زگیلها ممکن است به تدریج و
بعد از گذشت مدتی خودبهخود برطرف شوند.

پرسش دوم :بهترین روش برای کباب کردن
مواد غذایی چیست؟ 0902****187
پرسش سوم :آیا مصرف گیاه جینسینگ یا
کپسولهای 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  6واحد نان و غالت
پرسبوس در آن خواهید شد .در سبوس غالت
انواع ویتامینها و مواد معدنی مختلف وجود دارد
که مصرف آنها میتواند ایمنی بدن را تامین و
تضمینکند.درگذشتهبسیاریازمردمکشورهای
آسیایی از جمله ژاپن به بیماری «بریبری» مبتال
میشدند .در این بیماری که نوعی فلج عصبی
استبهعلتکمبودویتامینB1یاتیامین،اعصاب
حرکتی افراد به طور کامل از کار میافتاد .علتش

پاسخ دوم :بیشتر مردم برای کباب کردن مواد
غذایی بهخصوص انواع گوشت از زغال استفاده
میکنند .وقتی قطرات چربی گوشت روی زغال
میچکد دودی از آن متصاعد میشود .همین
دود ،هیدروکربنهای نسوختهای در خود دارد
که بسیار مضر هستند و هنگام متصاعد شدن از
زغال به گوشت میچسبند و ما آنها را هنگام
صرف کباب وارد بدنمان میکنیم .حین کباب

پاسخسوم:مصرفکپسولهایجینسینگبیشتر
نقشداروییداردتاغذاییبنابرایناینطورنیست
که فرد هر چقدر دلش خواست از آن استفاده
کند .کپسول جینسینگ دوز درمانی دارد که برای
بهبود برخی بیماریها تجویز میشود .دمکرده
گیاه جینسینگ یا مصرف یک عدد کپسول آن
با دوز پایین میتواند تقویتکننده 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.

پرسش :آیا درست است که سن شیوع سرطان پستان در کشور
ما پایینتر از سایر کشورهاست؟ علت این مساله چیست؟
چگونه میتوان جلوی پیشرفت سرطان پستان را گرفت؟
0910****903

پاسخ
دکتر لعبت گرانپایه
متخصص جراحی عمومی و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ :بله ،هر چه سن خانمی باالتر برود شیوع سرطان پستان
بیشتر میشود .در واقع سن شیوع این بیماری دهه چهارم
و پنجم زندگی است ولی متاسفانه در کشور ما سن ابتال به
سرطان پستان  5تا  10سال پایینتر است و علتش هم این
است که جامعه ما جوانتر 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 میدهند در کشور ما از بین هر  6تا  7زن1 ،نفر
در طول زندگیاش به سرطان مبتال میشود و با توجه به اینکه
سن ابتال هم پایینتر از سایر کشورهاست ،همه خانمها باید
هم به عالئم و هم به پیگیریهای مختلفی که برای سرطان
پستان وجود دارد ،دقت کنند.
ی یا بیماریابی است ،به این
یکی از این پیگیریها غربالگر 
معنا که وقتی خانمها احساس سالمت میکنند و مطمئن
هستند هیچ مشکلی ندارند ،با روشهایی مانند معاینه شخصی،
سونوگرافی و ماموگرافی پستانهایشان را از نظر وجود هر
گونه تومور یا ضایعهای بررسی کنند.
با سونوگرافی و ماموگرافی میتوان حتی ضایعه زیر یک
سانتیمتر 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 شیمیدرمانی و انجام درمانهای تکمیلی هم
نیاز نباشد .درنتیجه فرد پس از مدت کوتاهی به زندگی عادی
خود برمیگردد ،بدون اینکه دچار نقص عضو شده باشد یا
مشکل خاصی برایش پیش بیاید.
برای اینکه بتوان به این هدف طالیی رسید ،توصیه این
است که همه خانمها از  20سالگی به بعد تا پایان عمر هر
ماه خودشان ،پستانهایشان را معاینه کنند .برای انجام بهتر و
صحیحتر 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 خانمها
با بافت طبیعی پستان خود آشنا میشوند و بعد اگر حین
معاینه به سفتی یا تغییراتی برخورد کنند خیلی زود متوجه
آن خواهند شد ،بهخصوص اینکه بافت پستان در خانمهای
جوان حالت پشتهپشته دارد و این ویژگی در دوران بارداری
و شیردهی تشدید میشود .در نتیجه ممکن است معاینات
پستان در این دوران برای خانمها سخت به نظر برسد .ما
هم انتظار نداریم خانمها با معاینه دست بتوانند توده یک
سانتیمتری 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 سفتتر شده یا تغییر شکلی اتفاق
افتاده یا پستانها با هم تقارن ندارند ،کمک میکند تا زودتر
به پزشک مراجعه کنند.
بهترین زمانی که فرد میتواند 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 پستانها
وجود دارد و فرد به راحتی میتواند این معاینه را انجام بدهد.
خانمهایی که سن باالتری دارند و یائسه شدهاند یا خانمهایی
که رحمشان را به هر دلیلی جراحی کرده و برداشتهاند 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 خانمها بین سنین  20تا 30
سالگی ،سالی یکبار و از  30سالگی به بعد هر  6ماه یکبار به
پزشک جراح مراجعه کنند .چنانچه خانمی در خانوادهاش
سابقه پستان فیبروکیستیک یا سرطان پستان زیر  40سال یا
انواع سرطانهای تخمدان ،روده و ...داشته باشد باید از 20
سالگی به بعد هر  6ماه یکبار به پزشک مراجعه کند و مورد
ارزیابی قرار بگیرد زیرا بافت پستانهایی که فیبروکیستیک
هستند پر از کیستها و تودههای ریز و درشت است و بافت
بسیار متراکمی دارند .از این رو ،معاینات این قبیل افراد توسط
خودشان یا جراح مشکلتر از سایرین است .در نتیجه الزم
است حتما از سونوگرافی و به فواصل از امآرآی کمک گرفته
شود تا اگر ضایعهای وجود داشت بتوان هرچه سریعتر آن را
تشخیص داد و درمان کرد.
پایه سوم تشخیص که در واقع تشخیص ما را بیش از  90درصد
تکمیل میکند ،استفاده از امکانات سونوگرافی ،ماموگرافی و
امآرآی براساس سن بیمار ،شرایط بافت پستان و تراکم آن
و سابقه جراحی قبلی است .انجام ماموگرافی معموال برای
خانمهای زیر  35سال الزامی نیست و برای تشخیص ،بیشتر
از سونوگرافی و امآرآی کمک گرفته میشود .البته یک استثنا
در این زمینه وجود دارد.
اگر خانمی در  35سالگی دچار سرطان پستان شده باشد،
خواهرانش باید 10سال زودتر از شروع سرطان خواهرشان،
ماموگرافی را به عنوان غربالگری یا بیماریابی شروع کنند
و بعد هر  1تا  2سال یا حتی سالی یکبار ماموگرافی انجام
دهند .علت حساسیت ما در مورد افراد پرخطر این است که
سلولهای سرطانی معموال با سرعت و طی مدت کوتاهی
تکثیر و منتشر میشوند.
از این رو ،گفته میشود اقدامات تشخیصی زودبهزود انجام
شود تا تشخیص دیر نشود ولی در سایر موارد معموال اولین
ماموگرافی بعد از  35سالگی انجام و هر  2تا  3سال یکبار
تکرار میشود.
از  50تا  60سالگی هم باید هر سال ماموگرافی انجام داد .اگر
هر  10نوبت ماموگرافی طی این سنین طبیعی بود و مشکلی
نشان نداد ،از  60سالگی به بعد تا آخر عمر باید هر  3سال
یکبار ماموگرافی را تکرار کرد.

ورزش و تناسباندام

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

توصیه به روزهداران ورزشکار همراه  6تمرین پیشنهادی

یادتان باشدکه...

ورزش با شدت کم اما مستمر
حمید مهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی
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 2ساعت بعد از افطار ورزش کنید.
سعی
کنید از متخصص
تغذیه برنامه غذایی دریافت کنید.

ورزش کردن خود به تنهایی انرژی زیادی میسوزاند .حال اگر فرد روزهدار باشد و در فصل گرما بخواهد
روزه بگیرد ،فشار بیشتری به بدنش وارد خواهد شد اما میتوان با رعایت نکات تغذیهای 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  6تمرین را برای انجام در این ماه انتخاب کردهایم.

روزه اولیها 2 ،روز درمیان ورزش کنید

مانند بزرگساالن فعالیت زیاد نوجوانان روزهدار در ماه رمضان ،منجر به صرف انرژی بیشتر و
افزایش تعریق طی ساعات روز است ،با این تفاوت که در نوجوانان و روزه اولیها میتواند
زمینهساز سوءتغذیه خفیف یا شدید شود .توصیه میشود روزه اولیها و نوجوانان پس از صرف
افطار ورزش کنند چون از گرفتگی عضالت و بروز یبوست نیز پیشگیری میکند .از آنجا که بدن
این افراد با این سیستم آشنایی ندارد بهتر است ،فعالیتهای ورزشی را  2روز در میان انجام دهند،
ی فرصت مناسبی برای بازسازی منابع انرژی برای بدن فراهم شود.
تا ضمن انجام استراحت کاف 

نکاتی برای تامین آب بدن

نوشیدن آب معمولی سبب نفخ ،افزایش تشنگی ،عدم احساس کمآبی در بدن و تحریک ادرار
میشود بنابراین ذخیره آب در بدن کافی به نظر نمیرسد .سعی کنید به جای نوشیدن آب در
فاصله بین افطار تا سحر از سبزیجات و میوهها به عنوان میانوعده استفاده کنید زیرا این گروه از
مواد غذایی آب را در خودشان نگه میدارند و به تدریج در طول روز آزاد میکنند .عالوه بر آن
میتوانید نوشیدنیای درست کنید که دارای آب ،کربوهیدرات و الکترولیت باشد .همچنین میتوانید
از ترکیب شربت تخمشربتی و خاکشیر در وعده سحر بهرهمند شوید زیرا به دلیل جذب آب در
دانههای خود باعث میشود در طول روز آب بدن را دیرتر از دست بدهد و کمتر تشنه شوید.

اول ،ورزش هوازی

فعالیت زیاد فرد روزهدار در ماه رمضان ،به صرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق طی روز منجر میشود که میتواند 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 ،میتوانید فعال بمانید و در عین حال انرژی
خود را از دست ندهید .به عنوان مثال اگر همیشه میدویدید ،آن را به پیادهروی سریع تبدیل کنید یا اگر همیشه به مدت
یک ساعت ورزش میکردید ،زمان آن را (باتوجه به قدرت جسمانی خود) به  30تا  45دقیقه کاهش دهید .اگر ورزش
میکنید ،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  20دقیقه فعالیت هم کمک زیادی به حفظ سالمت و حفظ وزن مناسب میکند و این گونه
پس از ماه رمضان ،برگشتن به برنامه ورزشی عادی سادهتر خواهد بود .الزم نیست یک ساعت تمام و به همان شدت سابق
ورزش کنید ،فقط همانقدر که میتوانید تالش کنید تا در طول این ماه نیز تداوم برنامه ورزشیتان را حفظ کرده باشید.
ورزشهای هوازی ،بهترین نوع ورزش در طول ماه رمضان هستند .همچنین ورزشهای تفریحی ،مالیم و بانشاط موجب
تسریع گردش خون و رفع خستگی میشوند .به این ترتیب خون و در نتیجه اکسیژن بیشتری به مغز میرسد و شادابی و
نشاط را در ورزشکاران روزهدار به دنبال دارد و ذهن را برای یادگیری و تمرین ،خالقتر میکند .این حالت تنها منحصر
به نوجوانان و جوانان نمیشود ،بلکه در بزرگساالن نیز صادق است .به انواع ورزشهایی که به طور مستمر و طوالنیمدت
(بیش از  2دقیقه) طول میکشند و ضربان قلب هنگام تمرین ،کمتر از  70درصد حداکثر ضربان قلب است« ،تمرینات
هوازی» گفته میشود .پیادهروی ،دوی نرم ،دوی استقامت ،شنا و دوچرخهسواری و دوچرخه ثابت جزو ورزشهای هوازی
هستند .نتایج تحقیقات نشان داده ،ورزش در حالت گرسنگی باعث میشود اعصاب سمپاتیک بدن ،کنترل چربیسوزی
را در دست بگیرند و بدن شروع به سوزاندن چربی کند .حین گرسنگی (روزه) ،هورمون انسولین که وظیفه اصلی آن
سوختوساز قند در بدن است ،قند را از جریان خون به سوی کبد و عضالت هدایت میکند تا بدن مجبور به استفاده از
چربی شود که اتفاق بسیار خوبی برای کمک به سوختوساز چربی در بدن است .در نقطه مقابل ،پرخوری و خوردن به
دفعات زیاد باعث میشود سلولها کمکم نسبت به این اثر بسیار مفید انسولین ،مقاوم شوند و روند سوزانده شدن چربیها
در بدن با خطر مواجه شود .این چربیها در بروز بیماریهای قلبی و نیز افزایش خطر ابتال به سرطان تاثیر مستقیم دارد.
دومین اثر ورزش حین روزهداری به تاثیر آن بر روند ساخت عضله ،چربی ،بهبود کیفیت استخوانسازی و فعالیت بدنی
مربوط میشود .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 هورمونهایی در سراسر بدن منجر میشود 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.

زمان مناسب ورزش کردن

هر زمان که راحت هستید ورزش کنید،
زمانی را انتخاب کنید که بیشترین
میزان انرژی را دارید و ورزش لطمهای
به روزه شما نمیزند.
شاید راحتتر باشید اگر  20دقیقه
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  1/5تا  3ساعت بین صرف افطار
و ورزش کردن فاصله باشد.
پس به میزان انرژی خود طی روز
دقت کرده و زمان مناسب را پیدا کنید.
هر زمان از شبانهروز که شما بتوانید
بدون لطمه به روزه و احساس
خستگی ورزش کنید ،همان زمان
مناسب خواهد بود.

تمرین اول

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

تمرین دوم

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

تمرین چهارم

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  3ست تمرین را تکرار کنید .استراحت
بین هر ست  5ثانیه باشد.

تمرین پنجم

مانند تصویر در وضعیت شنا قرار بگیرید و شکمتان را داخل ببرید و عضالت سرینیتان 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 آرنجها و انقباض عضالت سینهای ،بدن را به حالت اولیه
برگردانید .اجازه ندهید سر به جلو متمایل شود .تمرین را با  10تکرار و در  3ست اجرا کنید .استراحت بین هر ست  30ثانیه باشد.
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مشابه تصویر به صورت طاقباز دراز
بکشید و لگنتان را باال بیاورید .وضعیت
را به مدت  20ثانیه حفظ کنید 10 .ثانیه
استراحت کرده و تمرین را  3مرتبه
دیگر تکرار کنید.

تمرین ششم

زانوها را  90درجه خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید .تالش کنید تنهتان را حدود  45درجه باال بیاورید
و همراه کنترل وزن ،تنهتان را به آرامی به وضعیت شروع بازگردانید .تمرین را با  15تکرار و در  3ست اجرا کنید.
استراحت بین هر ست  30ثانیه باشد.
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سالمت محیط کار

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

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

وقتی محیط کار شما را بیمار میکند

سیستمهای
تهویه هوا
معمو ال تر یا
خشک هستند.
سیستمهای
تهویه خشک از
جمله پنکهها
فقط هوا را
جابجا میکنند
و سیستمهای
تهویه «تر»
ازجمله کولرهای
آبی ،رطوبت هوا
را هم افزایش
میدهند .به
طور کلی باد
مستقیممیتواند
باعث گرفتگی و
دردهای عضالنی
و آبریزش بینی و
چشم شود

دکتر سیدمحمدسیدمهدی
متخصص طب کار و بیماریهای
شغلی و محیطی

سازمان بینالمللی کار از سال  2003میالدی با
هدفپیشگیریازحوادثوبیماریهایشغلی،
 28آوریل را روز جهانی بهداشت حرفهای
و سالمت شغلی نامگذاری کرده است .این
روز درواقع یک فعالیت سالیانه بینالمللی برای
ارتقای ایمنی و سالمت شغلی در سرتاسر
جهان است .در این مطلب به انواع آلودگیها
و خطرات پنهان در محیطهای اداری و راههای
مقابله با آنها پرداختهایم .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 میکنید
سیستمهایتهویههوامعمو التریاخشکهستند.
سیستمهایتهویهخشکازجملهپنکههافقطهوا
راجابجامیکنندوسیستمهایتهویه«تر»ازجمله
کولرهایآبی،رطوبتهواراهمافزایشمیدهند.
به طور کلی باد مستقیم میتواند باعث گرفتگی و
دردهای عضالنی و آبریزش بینی و چشم شود.
از طرف دیگر ،در سیستمهای تهوی ه «تر» احتمال
رشد قارچ و ورود آن به هوای محیط وجود دارد
و میتواند باعث ایجاد حساسیت شود .وجود
گیاهان در محیط کار هم معموال مشکل خاصی
ایجاد نمیکند 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 محیطهای داخل از
گیاهانی استفاده کرد که فقط برگ دارند و گل
نمیدهند .به طور کلی دما و رطوبت محیط باید
طوری تنظیم شود که برای  80درصد از ساکنان
مناسب باشد .رطوبت مناسب معموال بین  30تا
 60درصد و دمای مناسب در فصل گرما بین
 20تا  25درجه و در فصل سرما بین  24تا 28
درجه است .رطوبت کمتر از  30درصد معموال
باعث خشکی مخاطها و ناراحتیهای ناشی از
آن میشود .رطوبت باالی  60درصد هم باعث
رشد قارچ میشود.
اگر در آبدارخانه مشترک غذا میخورید
میزان خطر آبدارخانه مشترک به نظافت آن
بستگی دارد .درواقع مشترک بودن آبدارخانه

خیلی اهمیتی ندارد ،بلکه رسیدگی به نظافت
و رعایت اصول بهداشتی است که در ابتال به
بیماریها نقش تعیینکننده دارد .با این حال هر
چقدر تعداد نفرات استفادهکننده از آشپزخانه
بیشتر باشد به نظافت بیشتری هم نیاز پیدا میکند.
بیماریهایی که از طریق آبدارخانه ،آب و غذا
منتقل میشوند اغلب از نوع عفونی هستند و به
تماس مستقیم نیاز دارند .این بیماریها معموال با
نظافت کافی قابلپیشگیری هستند .پس همیشه
قبل از خوردن آب و غذا دستهای خود را با
آب و صابون بشویید.
اگر نگران نظافت دستشویی هستید
دستشوییهای مشترک هم مانند آبدارخانه اگر
به اندازه کافی نظافت شوند مشکلی نخواهند
داشت .به هر حال بعد از هربار رفتن به دستشویی
حتما دستان خود را خوب با آب و صابون
ن ثابت ،تلفن
شستشو دهید .وسایلی مثل تلف 
همراه ،صفحهکلید ،موس ،خودکارهای مشترک
و ...هم معموال کثیفهستند و قابلشستن نیستند
بنابراین توصیه میشود 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 میکنید
دستگاههایآبسردکناگربهخوبیتمیزوسرویس
نشده باشند ،میتوانند آلودهکننده باشند .درواقع
سیستم لولهکشی این دستگاهها باید هر چند
وقت یکبار به صورت دورهای تمیز شود.
دستگاههای آبسردکنی که در محیطهای بیرون
استفاده میشوند 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 نمیکند .البته ظروف
چند بار مصرف اگر خوب تمیز شوند نسبت به
ظروف یکبار مصرف بهتر هستند .ظروف یکبار
مصرف بهخصوص اگر پالستیکی باشند برای
موادگرمقابلاستفادهنیستندولیمتاسفانهبسیاری
از افراد از آنها برای مواد گرم هم استفاده میکنند.
به طور کلی ظروف یکبار مصرف کاغذی بهتر
از نوع پالستیکی آن است.
اگر همیشه سردرد دارید
نگاه کردن طوالنیمدت به صفحهنمایش
میتواند باعث ایجاد چند مشکل شود.
درواقع افراد وقتی درحال نگاه کردن به

بهترین صندلی برای کار با رایانه
صندلیهای کاری باید باتوجه به شغل مورد نظر ویژگیهای
بهخصوصی داشته باشند .برای مثال فردی که با رایانه کار میکند
و بعضی مواقع به پشتی صندلی تکیه میدهد باید از صندلیهایی
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  110درجه است .این زاویه کمترین
بار را به کمر وارد میکند و برای کار با رایانه و نشستن سر
کالس درس مفید است .اگر هم صندلی پشت سری داشته
باشد ،این زاویه میتواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری،
شخص مجبور میشود برای نگاه کردن به هدف مقابلش برای
مثال صفحهنمایش یا تخته ،گردن را خم کند ،در نتیجه فشار
به گردن زیاد میشود.

صندلی نباید خیلی نرم باشد

درمورد صندلیهای 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 .صندلیهای قابلتنظیم  5پایه
بهترین انتخاب هستند و کاربردهای بسیاری دارند؛ یعنی هر فردی
میتواند 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
میگیرد و خونرسانی بدنش مختل میشود .همچنین بهتر است
صندلی دستهدار و ارتفاع این دسته قابلتنظیم باشد تا زمانی که
استراحت میکنید دستتان را روی آن بگذارید .البته هنگام کار
کردن بهتر است دست روی دسته گذاشته نشود زیرا این حالت
باعث ایجاد کشش میشود.

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 میتوان 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 صندلیای که برای نوشتن انتخاب میشود بهتر
است یک مقدار رو به جلو باشد و زاویهای حدود  80درجه
داشته باشد .درمقابل آن ،صندلیای که برای کار با رایانه استفاده
میشود بهتر است کمی به سمت عقب خم شود تا بتواند زاویه
 110درجه ایجاد کند.

وقتی زیرپایی الزم میشود

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
نمیشود .البته برعکس هم ممکن است شخصی صندلیاش
کوتاه باشد و امکانش را نداشته باشد که ارتفاع صندلی را تنظیم
کند ،درنتیجه میتواند دو تخته زیر صندلی بگذارد تا ارتفاع آن
کمی باال بیاید و مشکلش حل شود .الزم به ذکر است برای
تصمیمگیری درمورد اینکه یک صندلی مناسب است یا نه باید
حداقل  1تا  2هفته از آن استفاده کرد.

این صندلی مناسب شغل شما نیست!

بعضی مشاغل نیاز به نشستن و ایستادنهای مکرر دارند .در
این صورت بهتر است از صندلیهای خاص و بلند استفاده
کرد ،مانند صندلیهای بلندی که در رستورانها استفاده میشود
زیرا نشستن و ایستادن از روی این صندلیها راحتتر است و
الزم نیست فرد به صورت کامل روی آنها بنشیند .در عین حال
نیز باعث میشوند بین ایستادنهای مکرر خستگی تا حدودی
برطرف شود .همچنین برای مشاغلی که فرد مجبور است روی
یک هدف دقیق مانند میکروسکوپ یا قطعه الکترونیک خم شود،
صندلیهایی بهتر هستند که کفیشان 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 میشود فرد لیز نخورد.
ارتفاع میز نیز باید به گونهای باشد که اهداف روی میز را برای
ما به خوبی پوشش دهد و طوری نباشد که پا درونش گیر کند.

مبل هم دردسرساز میشود اگر ...

اصول کلی در انتخاب صندلیهای منزل مانند صندلیهای کاری
است .البته صندلیهای منزل معموال  5پایه نیستند .با این حال از
آنجایی که مدت نشستن روی این صندلیها کوتاه است مشکل

صفحهنمایش و انجام کارهای دقیق هستند
کمتر پلک میزنند بنابراین دچار خشکی چشم
میشوند .خشکی چشم هم باعث سوزش و
خارش چشم خواهدشد .درواقع پلک زدن
باعث تجدید پرده اشک روی چشم میشود
و وقتی کمتر پلک میزنیم ،تشکیل این پرده
دچار اختالل میشود .عالوه براین ،عضالت
چشم بعد از مدتی خسته میشوند چون چشم
باید به صفحهنمایش در فاصلهای نزدیک خیره
شود .این مشکل بهخصوص در کسانی که از
لنز انکساری استفاده میکنند تشدید میشود
چون چشم مجبور است از روشهای تطابق
بیشتری برای بهتر دیدن استفاده کند .برای
جلوگیری از این مشکالت توصیه میشود در
بازههای زمانی کوتاه از رایانه استفاده کنید
و هر  20دقیقه یکبار از روی صفحهنمایش
چشم بردارید و برای  1تا  2دقیقه به یک نقطه
دور نگاه کنید تا عضالت تطابق چشم فرصت
استراحت داشته باشند .اگر هم با نگاه کردن
به صفحهنمایش دچار سردرد میشوید حتما
باید از لحاظ عیوب انکساری چشم بررسی
شوید تا در صورت لزوم از عینک استفاده کنید.

اگر نور زیاد آزارتان میدهد
اگر صفحهنمایش در زاویه مناسب با چشم
نباشد و باالتر از حد استاندارد باشد فرد مجبور
میشود پلک خود را بیش از حد باز کند و این
موضوع خشکی چشم را افزایش میدهد .نور
صفحهنمایش 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 کنارهها و باالی سر تابیده
شودوصفحهنمایشازپنجرهحداقل 2مترفاصله
داشته باشد .نسبت روشنایی نور محیط به نور
رایانه نیز باید  1به  3باشد.
اگر سر و صدا در محیط کار زیاد است
آلودگیصوتیدرمحیطهایکاریاداریمعموال
در حدی نیست که باعث کاهش شنوایی شود.
صدایی که باعث کاهش شنوایی میشود معموال
 85دسیبل و باالتر است؛ یعنی صدایی که با
وجود آن ،دو نفر به فاصله یک متری هم مجبور
شوند داد بزنند تا صحبتهای یکدیگر را بشنوند
اما صدا در محیطهای اداری شلوغ معموال بین
 55تا  65دسیبل است .آلودگی صوتی در
محیطهای اداری میتواند باعث حواسپرتی،

خاصی برای فرد ایجاد نمیکنند بنابراین خیلی معیار خاصی
برای انتخاب این صندلیها مطرح نیست .آسیب ،زمانی ایجاد
میشود که فرد مجبور است مدت طوالنی روی صندلی بنشیند.
به همین دلیل اگر مجبور هستید چند ساعت روی مبل بنشینید
توصیه میشود از مبلهایی استفاده کنید که خصوصیات الزم
برای حفظ زاویه کمر و گودی کمر را داشته باشند اما اگر برای
مدت کوتاه از مبلهای خیلی نرم استفاده میکنید (برای مثال 30
دقیقه در روز) مشکلی برایتان ایجاد نخواهد شد.

 2متر از پنجرهها دور شوید

زمانی که شخص برای مدت طوالنی؛ چه به صورت حرفهای
و تفریحی با رایانه کار میکند مشکالتی برایش پیش خواهد
آمد ،از جمله چشمدرد ،سردرد ،درد عضالت شانه ،دست،
ناحیه مچ به پایین و کمر .هر یک از این مشکالت با دلیل
خاصی ایجاد میشوند .برای جلوگیری از خستگی چشم باید
نور صفحهنمایش را در حد مناسبی تنظیم کرد .این نور نباید
درحدی باشد که چشم را اذیت کند.

به چشمهایتان استراحت دهید

صفحهنمایش باید حدود  70سانتی متر با سر فاصله داشته باشد و
 0تا  45درجه پایینتر از میدان بینایی چشم قرار گیرد که بهترین
زاویه آن بین  10تا  30درجه است .اگر صفحهنمایش خیلی
باالتر از میدان دید چشم قرار گیرد ،فرد مجبور میشود به
صورت مداوم چشمش را باز نگه دارد و کمتر پلک بزند.
این وضعیت باعث خشکی ،خستگی و درد چشم
میشود .از طرف دیگر ،اگر صفحهنمایش خیلی
پایینتر از میدان دید قرار گیرد فرد مجبور
میشود گردنش را بیش از حد خم کند
و در نتیجه گردن درد میگیرد .یکی
دیگر از نکات مهم این است
که باید هر  20دقیقه یکبار
برای حداقل  1دقیقه
چشمهاراازروی
صفحهنمایش
برداشت و به
اهدافدورنگاهکرد.
اگر همه این اقدامات را
انجام دادید و باز هم از درد
چشم رنجبردید ،به نظر میآید
مبتال به اختالالت انکساری چشم از

خستگی ،کاهش آستانه تحمل افراد و افزایش
پرخاشگری شود .بعضی از افراد حساس هم
ممکن است کنار آن دچار بیماریهای دیگری
مثل نشانگان ساختمان بیمار ،سردرد و عالئم
جسمانی شوند.
اگر هوای محیط کار سنگین است
میزان تبادل هوا با محیط بیرون به ازای هر
شخصی که در محیط قرار دارد باید معادل
تقریبا  8/5لیتر در ثانیه باشد .مهمترین آالینده
در محیطهای کاری شلوغ دیاکسیدکربن است.
میزان دیاکسیدکربن در هوای بیرون بین 250
تا  ppm 350است و اگر در محیط بسته به
باالی  ppm 100برسد نشاندهنده این است که
تهویه هوا مناسب نیست .چنین هوایی میتواند
باعث شکایاتی مانند سردرد و تحریک مخاطها
در افراد حساس شود.
اگر با ورود به دفتر حالتان بد میشود
بعضی از بیماریهای محیط کار بیشتر به هوای
محیط ربط دارند که شایعترین آنها نشانگان
ساختمانبیماراست.علتاینبیمارینامشخص
است و معموال با سردرد ،تحریک مخاطها،
سوزش چشم ،بینی یا گلو ،سرفههای خشک،
ی و منگی ،تهوع،
خارش و خشکی پوست ،گيج 
ی و ...همراه است .این عالئم معموال
خستگ 
بالفاصله یا چند دقیقه بعد از ورود به ساختمان
ایجاد میشوند و با خروج از ساختمان برطرف
خواهندشد .عوامل مختلفی برای این بیماری
پیشنهاد شدهاند 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 میشوید!
یکی دیگر از بیماریهای شایع در محیطهای
کاری بیماری عصبی دستهجمعی است .در این
بیماری نهفقط یک نفر ،بلکه تعدادی از افراد
به صورت همزمان بعد از مواجهه با سیستم
ساختمانی دچار عالئم ذکرشده در نشانگان
ساختمان بیمار میشوند .این بیماری معموال
عامل ارگانیک و فیزیکی ندارد ،بلکه علل عصبی
و روانی پشت آن است و معموال در مشاغلی
دیده میشود که کار تکراری ،استرس زیاد و
درآمد کم دارند.

جمله دوربینی ،نزدیک بینی و آستیگماتیسم شده باشید و باید
به چشمپزشک مراجعه کنید .همچنین بهتر است صفحهنمایش
دارای فیلتر باشد تا نورهای مزاحم را حذف کند .البته این فیلتر
در بیشتر رایانههای جدید از قبل جاسازی شده است.

بیشتر از یک ساعت حروفچینی نکنید

افراد هنگام کار با صفحهکلید برای اینکه سریعتر کار کنند
معموال بدنشان را به صورت ناخودآگاه در یک وضعیت ثابت
نگه میدارند تا جای کلیدها را گم نکنند .این وضعیت باعث
میشود 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  20تا  60دقیقه برای حداقل  1تا
 5دقیقه از جای خود بلند شوید و راه بروید تا عضالت از حالت
انقباض ثابت خارج شوند .استفاده از صفحه کلیدهای مناسب و
تاشو نیز میتواند در کاهش این دردها و آسیبها موثر باشد.

زیر ساعدتان کتاب بگذارید

درد مچ از شکایتهای شایع کسانی است که با صفحهکلید کار
میکنند .بهترین زاویه برای مچ زاویه خنثی است؛ یعنی مچ نباید
به سمت داخل و خارج انحراف داشته باشد و فقط میتواند تا
 5درجه به سمت پایین یا باال انحراف پیدا کند .با این حال هنگام
حروفچینی کردن یک مقدار دستمان به سمت داخل خم میشود
کهدراینموردنیزاستفادهازصفحهکلیدهایمناسبمیتواند
کمککننده باشد .یکی دیگر از مشکالت کار با رایانه
استفاده از موس است .موس باعث میشود دست
به سمت بیرون یا باال خم شود در نتیجه به
مروردچارخستگیوآسیبمیشود.برای
جلوگیری از این وضعیت میتوان از
موسهای مناسب و روشهای
مختلف اسکرول استفاده
کرد .عالوه براین قرار
دادن یک وسیله
مانند کتاب زیر
ساعد میتواند
درد مچ را کاهش
دهد زیرا باعث میشود
انحراف مچ به سمت باال به
حداقل برسد و دست در جایگاه
مناسبتری قرار بگیرد.

بهداشت شخصی

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت
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توصیههای سازمان جهانی بهداشت برای «بهداشت دست»

مراقبتهای درست بهداشتی برای همه؛ در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر
ترجمه:
آن در حفظ سالمت فردی و
مریمسادات
اجتماعی ،مسووالن سازمان
کاظمی
بهداشت جهانی را بر آن داشت
تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای
مختلف ،روز  5ماه مه را به عنوان روز جهانی
«بهداشت دست» نامگذاری کنند .از همین رو،
ساالنه شعاری برای افزایش توجه بهاین مقوله نیز
معرفی میشود که «مراقبتهای درست بهداشتی
برای همه؛ در دستان شما» محور برنامههایاین
مناسبت در سال  2019میالدی خواهد بود.
مهمترین اهداف برنامههای مرتبط با روز جهانی
«بهداشت دست» توسط سازمان بهداشت جهانی
را میتوان چنین معرفی کرد:
 در زمینه مراقبتهای سالمت ،بهداشت دستها
طی سالهای اخیر سبب نجات جان میلیون نفر
در دنیا شده است.
 بهداشت دست شاخص کیفیت نشاندهنده
امنیت سیستمهای بهداشتی است.
 پیامدهای رعایت نکردن بهداشت از قبیل
عفونتها ،نهتنها در زمینه سالمت ،بلکه به عنوان
نوعی چالش سیاسی -اجتماعی باید مورد توجه
قرار گیرد.
 از طریق رعایت اصول بهداشت دستها حداقل با
صرف هزینهای دالر،میتوان مانع بروز عفونتها و
عوارض آن برای بیماران و همچنین کادر درمانی شد.
 روشهای مقرونبهصرفهای مانند استفاده از
محلولهای ضدعفونی باعث جلوگیری از عفونتها
و نجات جان میلیونها نفر در سالمیشود.
 امروزه آموزش اصول بهداشت دست یکی
از برنامههای رسانهای است که میتواند اهمیت
آن را در حفظ سالمت و ارتباط با عفونتها و
بیماریهای جدی مانند ابوال نشان دهد.
 برنامهریزی زمانهای مشخصی برای شستشو
و ضدعفونی دست در فعالیتهای مراقبان سالمت
میتواند به منزله نوعی الزام ،راحتتر قابلاجرا باشد.
 پیشگیری از عفونتها یکی از اساسیترین
جنبههای تقویت سیستمهای سالمت است که
اهمیت آن در عملکردهای معمول درمانی مانند
تزریق ،پانسمان جراحات و ...کامال بارز است و
لزوم توجه جدی رامیطلبد.

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

همه ما میلیونها میکروب را روی دستهای خود
حملمیکنیم .گرچه بیشتر آنها غیرمهاجم هستند،
بعضی نیز کامال خطرناک و بیماریزا خواهند بود.
مهمترین و بهترین راهکار برای بهداشت دست در
زندگی روزمره ،شستشوی منظم با آب و صابون
خواهد بود.
عالوه بر شستشو پس از آلودگیهای واضح ،باید
دستها پیش از تهیه غذا یا صرف غذا ،پس از
عطسه ،سرفه و استفاده از سرویس بهداشتی به
خوبی با آب و صابون شسته شود .دراین حالت،
انتقال میکروبها از دستهای فرد به محیط و
همچنین آسیبپذیری نسبت به آلودگیهای اطراف
به حداقلمیرسد.

محصوالت«ضدعفونی»
و نقش آن در «بهداشت دست»
گرچهاستفادهازمحصوالتضدعفونیکنندهجزواصولبهداشت
ضروری در مراکز درمانی است ،امروزه انواع مختلفاین
محصوالت در اختیار مردم قرار دارد که به عنوان روشی مطلوب
برایمقابلهباعواملبیماریزابهنظرمیرسد.مادهضدعفونیکننده
ترکیبی از آب و الکل است که باعث نابودی باکتریها ،ویروسها
و قارچهامیشود .در حال حاضراین محصوالت در انواع
مختلف مانند ژل ،فوم ،محلول ،دستمال و ...به فروشمیرسند.
بسیاری افراد براین باورنداین محصوالتمیتواند جایگزینی
برای شستشوی معمولی باشد اما در واقعاین اقدام ،راهکار
تکمیلی بهداشت است .نباید محصول ضدعفونی را تمیزکننده
آلودگیها بدانیم ،بلکه در واقع فقط باکتریها و دیگر عوامل
بیماریزا را از بینمیبرد .ضدعفونی درست دستها شامل
 3مرحله است:
ابتدا باید دستها را به خوبی طی  40تا  60ثانیه شست تا
آلودگیها برطرف شود.
سپس دستها با استفاده از دستمال تمیز و خشک ترجیحا
دستمال کاغذی ،خشک شود .خشک کردن دستها با دستگاه
خشککنانتخابخوبینیستزیرادوبارهآلودگیرابهدستها
منتقلمیکند.
مقداری از ماده ضدعفونیکننده را کف دست بریزید و کف
دستها و انگشتان را طی  20تا  30ثانیه به هم بکشید تا ژل
خشک شود .بین انگشتان و پشت دستها را نیز فراموش نکنید.
 ،رعایت بهداشت جدی دستها روشی
بسیار موثر و کمهزینه برای مقابله با
عفونتها خواهد بود .این در حالی است
که جلوگیری از تشدید عفونتها ،معموال
ضرورت نیاز به مصرف آنتیبیوتیکها
را نیز کاهشمیدهد .بهداشت
دستها همچنین در مقابله با مقاومت
آنتیبیوتیکی نقش دارد.

«ضدعفونی دست»؛ ضرورتی انکارناپذیر

در محیطهای درمانی
این مساله در مورد مراقبان سالمت اهمیت
خاصتری پیدا میکند .اگر دستهای این افراد
در زمان مداوای بیماران تمیز و ضدعفونی نباشد،
میکروبهای بیماریزا به راحتی منتقلمیشوند.
از همین رو ،رعایت بهداشت جدی دستها روشی
بسیار موثر و کمهزینه برای مقابله با عفونتها
خواهد بود .این در حالی است که جلوگیری
از تشدید عفونتها ،معموال ضرورت نیاز به
مصرف آنتیبیوتیکها را نیز کاهش میدهد.
بهداشت دستها همچنین در مقابله با مقاومت
آنتیبیوتیکی نقش دارد.
همان طور که اشاره شد میکروبها به راحتی از
طریق دستها قابلسرایت هستند و الزم است
کادر درمانی به طور مرتب دستها را با آب
و صابون بشویند و با محلولهای هیدروالکلیک
ضدعفونی کنند .گرچه دستکشها محافظ خوبی
در برابر میکروبها هستند و زمینه سرایت آلودگی
به دستها را به حداقلمیرساند ،رعایت بهداشت

دستها باز هم ضروری است .از همین رو ،در
فواصل مرتب ،دستکشها باید تعویض شود.
البته رعایت بهداشت فقط برای مراقبان بهداشتی
الزامی نیست ،بلکه برای بیماران و مالقات کنندگان
نیز ضرورت خواهد داشت .در واقع ،در چنین
شرایطی عوامل بیماریزا از طریق افراد دیگر نیز به
بیمارستان انتقالمییابد که ضرورت شستشو پیش
از مالقات بیمار و خروج از بیمارستان رامیرساند.
اگر مالقاتکنندگان بیمار نیز به شستشو و بهداشت
دستها اهمیت ندهند ،ممکن است تماس ساده
با آلودگیهای بیمارستان از طریق دهان ،بینی
یا چشمها زمینه ساز بیماریهایی مانند اسهال،
سرماخوردگی یا التهاب ملتحمه چشم شود.
آنچه مراقبان سالمت باید به خاطر داشته
باشند...
برای اطمینان از بهداشت درست دستها ،پزشکان،
پرستاران و همه افرادی که در محیطهای درمانی
شاغل هستند ،چند نکته اساسی را در نظر بگیرند:
 استفاده نکردن از دستبند ،انگشتر و هر نوع
زیورآالتی روی انگشتان و دستها تا ساعد
 ناخنهای کوتاه و بدون الک یا ناخن مصنوعی
 آستینهای کوتاه
 پانسمان درست جراحات احتمالی
این افراد باید عالوه بر شستشو با آب و صابون،
برای حفظ سالمت خود و همچنین بیماران در
شرایط زیر با محلول هیدروالکلی ضدعفونی کنند:
 پیش از هر نوع دست زدن به بیمار
 پیش از انجام اقدامات درمانی مانند گرفتن
نمونه خون ،قراردادن کاتتر ،سوند ادراری و...
 پس از اتمام اقدام درمانی برای بیمار

 پس از تماس دستها با ترشحات بدن بیمار
 پس از تماس با اشیاء و وسایلی که با بیمار در
تماس داشته ،مانند ملحفهها ،دستمال و...
شستشوی درست دستها
برای اطمینان از بهداشت درست دستها ،توجه
به اصول زیر ضروری است:
 دستها را با آب مرطوب کنید.
 به مقدار کافی مایع دستشویی یا صابون به
دستها بزنید.
 کف دستها 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
به حالت رفت و برگشت بکشید و این کار را
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.
 دستها را با آب فراوان بشویید و با دستمال
حولهای خشککنید.
 شیر آب را با دستمال ببندید تا دستها مجدد
با آلودگیهای اولیه تماس پیدا نکند.
مراحل شستشوی دست با آب و مایع دستشویی
 40تا  60ثانیه باید طول بکشد.

چه زمانی از ضدعفونیکننده استفاده کنیم؟

در بعضی شرایط بهخصوص در محیطهای آلوده ،استفاده از
مواد ضدعفونیکننده 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 آبهای آلوده
پس از حضور در اماکن عمومیمانند سالنهای کنفرانس،
اتوبوسو...کهامکانشستشویبهموقعو درست دستها نباشد.
پس از تماس اشیاء و وسایل با امکان آلودگی
حضور در هر مکانی که امکان شستشوی بهداشتی دستها
با آب و صابون نباشد.

احتیاط به خرج دهید...

بعد از  3نوبت استفاده از هر نوع محصول ضدعفونیکننده،
الزم است دستها حتما با آب و صابون شسته شود.
هیچ یک ازاین محصوالت نباید با چشم تماس داشته باشد.
حتی پیش از استفاده از لنز نیز نباید دستها با محلول ،ژل یا
دیگر انواع ضدعفونیکننده تمیز شود .در صورت تماس اتفاقی
با چشم ،باید چشم را فوری با مقدار فراوانی آب شست.
در مورد کودکان تا حد امکان ازاین محصوالت استفاده نکنید.
بهترین تاثیر ضدعفونیکنندهها تا  3ماه پس از باز شدن
در این مورد به
بستهبندی محصول خواهد بود .البته حتما 
برچسب محصول دقت کنید.
هرگز نباید محصول ضدعفونیکننده را روی پوست حساس،
آسیبدیده یا مبتال به هر نوع زخم و جراحت استفاده کرد.
هنگام استفاده باید دستها خشک باشد زیرا رطوبت باعث
رقیق شدن ترکیبات میشود و تاثیر کاهشمییابد.
الکل موجود در محصوالت ضدعفونیکننده ممکن است
موجب خشکی یا تحریکپذیری پوست شود.

آمارهای عجیب در مورد «بهداشت دست» که کمتر شنیدهاید!
بااینکه طی سالهای اخیر رعایت بهداشت در همه جوامع روند
رو به رشدی داشته و امروزه مردم به بسیاری از مسائل دقت
دارند ،هنوز هم مواردی ازاین بیتوجهی عامل بروز بیماریهای
مختلف است .به عنوان مثال ،بررسیها نشانمیدهد 62درصد
مردان و 40درصد زنان پس از استفاده از سرویس بهداشتی به
خوبی دستها را با آب و صابون نمیشویند .شاید آگاهی در
مورد زمینههای خطر رعایت نکردن کافی بهداشت بتواند تاثیر
مهمیدر حفظ سالمت جامعه داشته باشد.

سرایت 80درصد بیماریها از طریق تماس دست

80درصد بیماریهای واگیر از طریق تماس دست به دیگران
به این معناست که با رعایت اصول
منتقلمیشود که در واقع 
کامل بهداشت ،به راحتیمیتوان از بسیاری موارد ابتال پیشگیری
کرد .به عنوان مثال ،تماس مواد غذایی با دستهای آلوده منجر به
مسمومیتهای غذایی ،اسهال و...میشود.این در حالی است که
اسهال به عنوان دومین عامل مهم مرگومیر کودکان مطرح است
و رعایت راهکارهای ساده اما موثر بهداشت دستها میتواند
سرایت این بیماری را تا 40درصد کاهش دهد.

خطر
رطوبت دستها؛ محیط مساعد تکثیر باکتریها
اگر دستها را پس از آلودگی کامال با آب و صابون بشویید اما به
خوبی خشک نکنید ،تالش شما برای حفظ بهداشت دستها موثر

دستان  5هزار نفر قرارمیدهد که بیشتر آنها به خوبی بهداشت
را رعایت نمیکنند.

نخواهد بود .در واقع فقط 20درصد افراداین نکته را کامال رعایت
میکنند.این در حالی است که رطوبت دستها ،محیط مساعد
برای رشد و تکثیر باکتریها را تا هزار برابر افزایشمیدهد .البته
باید به شیوه خشک کردن دستها نیز دقت کرد زیرا حولهها و
دستمالهای پارچهای میلیونها باکتری را در خود نگهمیدارند .از
همین رو ،دستمالهای کاغذی برتری دارد.این مساله بهخصوص
در محیطهایی غیر از منزل اهمیت بسیار بیشتری پیدامیکند.

«بهداشت درست دستها»؛ راهکار موثر در مقابله با
مقاومت آنتیبیوتیکی

باکتریها جابجامیشوند!

مشکلی که نشستن دستها در پی دارداین است که در چنین
شرایطی باکتریها را به هر وسیلهای که به آن دست بزنید ،منتقل
میکنید .گرچهاین مساله به نظر چندان جدی نمیآید ،مطالعات
انجامگرفته در زمینه بهداشت دستها نشانمیدهد:
روی تخته کار آشپزخانه به طور متوسط حدود 200درصد
بیشتر از سرویسهای بهداشتی باکتریهای موجود در مدفوع
وجود دارند.
هر سانتیمتر مربع از ساکهای خریدمیتوانند تا  64هزار و
 500باکتری را داشته باشند که در 30درصد ساکهای آزمایششده
حتی باکتریهای مدفوع نیز دیده شد.
دستمالهای مخصوص پاک کردن تلفن همراه بیش از  30هزار
باکتری در خود دارند.

روی سطح میز رایانه به طور متوسط  400برابر سرویس بهداشتی
آلودگی باکتریایی دارد.این سطح آلودگی زیاد در مورد صفحه
کلید نیز صدقمیکند.
روی هر اسکناس بیش از  26هزار باکتری زنده وجود دارد.
گرفتن دستگیرههای مترو ،گویی دست شما را در تماس با

شستشوی درست دستهامیتواند از حدود 30درصد موارد ابتال
به بیماریهای مرتبط با اسهال و نزدیک به 20درصد عفونتهای
تنفسی مانند سرماخوردگی پیشگیری کند .از آنجا که معموال
آنتیبیوتیکها برای این ناراحتیها تجویز میشوند ،شستشوی
درست دستها میتواند در پیشگیری از مقاومت نسبت به
آنتیبیوتیکها کمک کند.
استفاده افراطی از آنتیبیوتیکها عامل بسیار مهم زمینهسازاین نوع
مقاومت دارویی است اما راهکار ساده رعایت بهداشت دستها
به دلیل پیشگیری از ابتال به این بیماریها و کاهش ضرورت
مصرف آنتیبیوتیکها ،تاثیر مثبتی در مقابله بااین مشکل دارد.
شستشوی دستها همچنین مانع ابتال به بیماریهای انگلیمیشود
که نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم هستند و روند درمان مشکلی
نیاز خواهند داشت.
منابعOMS.fr:
www.initial-services.fr
www.mgc-prevention.fr
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شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

«روزهداری» در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی

پرهیزهای رمضان
توصیه میشود
افراد ساعات
خواب خود را
در طول این
ماه به نحوی
برنامهریزی
کنند که دچار
کمخوابی
آزاردهنده یا
پرخوابیهای
زیانبخش
نشوند بنابراین
خواب زودهنگام
در این ایام
بسیار مفید
است و ضمن
اینکه امکان
بیداری به موقع
هنگام سحر را
در ماه رمضان
مهیا میکند

دکتر ابراهیم خادم
یو
متخصص طب سنت 
عضو هیاتعلمی دانشگاه
علومپزشکی تهران

بهتر است روزهداران در طول ماه رمضان ،با
در نظر گرفتن نیازهای طبیعی بدن خود به
نحوی برنامهریزی 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 وعدههای
افطاری و سحری در ماه رمضان ،توصیه میشود
غذای وعده افطار ،سبکتر و در قالب وعده
صبحانه و شام سبک مانند ماههای غیر از
رمضان میل شود و صرف وعده افطار به
آرامی و حتیاالمکان در یک وعده غذایی
انجام گیرد .ضمنا بهتر است افراد روزه خود
را با خوردن  1تا  2خرما و یک استکان
آب گرم ،چای کمرنگ و فرنی آغاز کنند
و حتیاالمکان از نوشیدن آب زیاد خصوصا
آب سرد ،نوشابههای گازدار و ...در خالل
وعدههای افطار و سحر بپرهیزند.

پررنگ ،قهوه ،کاکائو ،ادویهجات ،زولیبا و بامیه
و برخی انواع آش مثل آش رشته همراه با نعناع
سرخکرده و پیاز داغ و روغن فراوان و سایر
تنقالت مضر در طول ماه رمضان ،موجب ایجاد
و تشدید مشکالت گوارشی و سوءهاضمه در
افراد خواهد شد .توصیه میشود افراد با رعایت
اصول تغذیه درست ،امکان ادامه روزهداری تا
پایان ماه رمضان را داشته باشند.

«خواب» و «ورزش» در ماه رمضان

تامین آب مورد نیاز بدن

الزم است روزهداران در حد فاصل وعدههای
افطاری و سحری ،آب و مایعات کافی
دریافت کنند اما آشامیدن آب زیاد همزمان
با وعدههای غذایی مذکور یا بالفاصله بعد
از وعده سحر از بیم تشنگی روز بعد،
باور نادرستی است و این مساله موجب

بروز نفخ ،سوءهاضمه و مشکالت گوارشی
خواهد شد .بهترین زمان برای دریافت آب
و مایعات کافی توسط روزهداران ،از حدود
 1-2ساعت بعد از افطار تا  30دقیقه قبل
از وعده سحری است.

سبزیجات و میوهها را فراموش نکنید!

مصرف کافی انواع سبزیجات و میوههای تازه در
طول ماه رمضان ضرورت دیگر روزهداری است
و مصرف سبزیجات خام همراه با وعده افطاری
و سبزیجات پخته در وعده سحری تاثیرات

«افطار» و «سحر»
برای کودکان و نوجوانان

توصیههای رفع «تشنگی»
در ماه رمضان

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
دکتر منیره مثل تخممرغ عسلی ،سوپ یا آش جو ،خوراک
سبزیجات،حریرهها،شیرینیهایطبیعیمانندخرما،
سادات
مطهریفرد
کشمش ،مویز و مربا استفاده کرد .همچنین هنگام
متخصص طب افطار از مصرف آب سرد ،شربت و مایعاتی که در
ایرانی
آن یخ باشد ،پرخوری و درهم خوری باید پرهیز
شود .به خاطر داشته باشید مصرف بعضی خوردنیها که امروزه هنگام
افطار متداول است ،مثل آش رشته ،زولبیا و بامیه ،حلوا و کله پاچه
برای کودکان روزهدار 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 فاصل ه 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 سرخکردنی ،غذاهای
آماده و بستهبندی ،غذاهای خمیری مثل ماکارونی ،الویه ،قارچ
و انواع فستفودها در وعده سحر استفاده نشود .همچنین همراه
با غذاهای گوشتی تا حد امکان ،ماست نباشد .انواع خورشها
انتخاب خوبی برای وعده سحری خواهد بود .همچنین ساالد
(کاهو ،هویج ،کلم) خصوصا قبل از غذا و سبزی خوردن و زیتون
کمنمک همراه غذای سحر در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهید.
دروعده سحری نیز از پرخوری و درهمخوری باید پرهیز شود.

در ماه رمضان به این نکات توجه کنید:
برای جلوگیری از احساس تشنگی
در ایام روزهداری از مصرف غذاهای
عطشآور یا غلیظ مانند چای پررنگ،
دکترنعمتا ...غذاهای شور و تند ،غذاهای بسیار
چرب ،آب داغ ،قهوه ،کاکائو و آب یخ
مسعودی
متخصص طب خودداری شود.
ایرانی
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 میکنند 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 نمیکند و بهتر است به جای مصرف آب از
شربت خاکشیر و آبلیمو استفاده شود.
مصرف آبغوره طبیعی و شربت عسل نیز میتواند به
کمتر شدن احساس عطش کمک شایانی کند .همچنین
سکنجبین از دیگر نوشیدنیهایی است که میتواند جلوی
تشنگی زودهنگام را بگیرد.
خوابیدن قبل از اذان ظهر نیز میتواند کمک زیادی به
رفع خستگی بدن و تجدید قوای افراد کند که این موضوع
نیز از عوامل کاهنده احساس عطش خواهد بود.

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

طول ماه رمضان جلوگیری خواهد کرد.

مشکالت گوارشی ناشی از انتخابهای
نادرست غذایی

استفاده زیاد از برخی مواد غذایی مانند چای

یبوست و روزهداری
ازنظردیدگاهطبایرانی،الزم
است افراد به ازای هر وعده
غذاخوردن،یکباردفعکامل
مدفوع با حجم قابلقبول و
دکتر ناصر قوام نرم داشت ه باشند .روشن
است که گام نخست درمان
رضاییپور
متخصص طب یبوست،اصالحشیوهزندگی
ایرانی
است .در این باره توجه به
اصول زیر میتواند به پیشگیری و بهبود یبوست
در ایام روزهداری کمک کند:
پرهیز از غذاهای شور و خیلیترش
پرهیز از غذاهای حاوی مواد نگهدارنده
مانند کنسروها و کمپوتها و فستفودهایی
مانند سوسیس و کالباس
پرهیز از خوردن عدس ،بادمجان ،موز و
چای پررنگ
مصرفمیوههاوغذاهایفیبرداروسبزیجات
خام در وعده افطار و سبزیجات پخته در وعده
سحر
خوردن منظم ملینهای خوبی مثل کدو و
هویج پخته و زیتون کنار غذا
داشتن تحرک و ورزش مناسب و خواب
منظم
ماساژ شکم و رودهها با روغن بادام شیرین
نیز بهویژه در کودکان و سالمندان ،بسیار مفید
و موثر خواهد بود.

الک غلطگیر

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!
اغلبافرادبراینباورندکهمصرفهمزماندسرهایی
دکتر محمدعسکر فراشاه مانند ژله ،کرم کارامل و ...به هضم غذا کمک میکند.
متخصص طب ایرانی
ژلهها از مادهای به اسم «ژالتین» تهیه میشوند که
چسبناکوغلیظاست.همچنینانواعژلهها،عالوهبر
ژالتین حاوی مواد دیگری مثل رنگ ،اسانس و قند هم هستند بنابراین توصیه میشود افراد بیمارمصرف
آنها را به حداقل برسانند زیرا از دیدگاه طب ایرانی این مواد جزو خوراکیهای غلیظ محسوب
میشوند .با توجه به اینکه ژله ،کرم کارامل و خوردنیهایی از این قبیل
جزو خوردنیهای غلیظ محسوب میشوند ،خوردن آنها همراه یا
بالفاصله بعد از غذا نهتنها به هضم کمک نمیکند ،بلکه مانع
هضم کامل غذاست و مصرف مداوم آنها برای سالمت
مضر است.همچنین افرادی که معدهشان سرد و مرطوب
است (افرادی که کمتر دچار عطش میشوند ،بزاقشان
بیشتر ترشح میشود و روی پوست هم سردی مالیمی
احساس میکنند) 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 میکند و مانع هضم غذا میشود.

با توجه به تغییراتی که مسلما در ساعات
خواب و بیداری افراد در طول ماه رمضان ایجاد
میشود ،لزوم تامین خواب کافی و مناسب
برای روزهداران در طول ماه مبارک نکتهای مهم
است .توصیه میشود افراد ساعات خواب خود
را در طول این ماه به نحوی برنامهریزی کنند
که دچار کمخوابی آزاردهنده یا پرخوابیهای
زیانبخش 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 میکند ،مانع
خوابیدن بالفاصله پس از صرف وعده سحری
که زمینه مشکالت گوارشی را در افراد مستعد
ایجاد میکند ،خواهد شد.
بهتر است افراد در طول ماه رمضان ،فعالیتهای
بدنی خود را حتیاالمکان به طور منظم ولی
سبکتر و متناسب با توان جسمانی خود انجام
دهند و زمان انجام فعالیتهای بدنی را نیز به
ساعات خنکتر روز محدود کنند.

اگر میل به خوردن
«سحری» ندارید...
برخی افراد ،بهخصوص در
روزهای اول ماه مبارک رمضان،
اشتهای چندانی به خوردن غذا در
وعده سحری ندارند .از آنجا که
روزه گرفتن بدون صرف سحری
دکتر مینا
به هیچ وجه توصیه نمیشود ،بهتر
محبی
متخصص طب استاینافرادابتدا،کمیسکنجبین
ایرانی
مصرف کنند .خوردن خاکشیر با
آب گرم هم میتواند اشتها را برای خوردن سحری
افزایش دهد.
همچنین توصیه میشود در وعده سحر غذاهای
خورشدار میل کنید زیرا مصرف غذای خیلی خشک
اشتها را کمتر میکند .از طرفی ،به خاطر داشته باشید
غذا را خوب بجوید.
وعدههای سحری دارای مواد مقوی کبد و معده باشد؛
غذاهایی که حاوی زعفران ،کمی کشمش یا خاللها
مثل خالل بادام و پسته و خالل پرتقال باشد ،میتواند
قوت بیشتری در بدن ایجاد کند.
غذاهای خمیری مانند ماکارونی یا غذاهای غلیظ مثل
کلهپاچهدروعدهسحرمیتواندعطشروزبعدرابیشتر
کند بنابراین بهتر است از خوردن آنها اجتناب شود.
در صورتی که فردهاضمه قویای 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.

مطبخ ایرانی

بلغورپلو؛سحریخوشمزه

را به آن اضافه کنید .در صورت تمایل
میتوان در آخر مقداری پیاز داغ برای
بهتر شدن طعم غذا اضافه کرد.
پیازچههای حلقهشده ،جعفری و نعناع
خردشده انتخابهای خوبی برای تزئین
این غذا هستند .همچنین میتوان این غذا
را همراه تکههای گوشت قورمهای گوسفند
یا مرغ تهیه کرد .به جای آب گوشت نیز آب
تنها یا آب سبزیجات قابلاستفاده است.

دکتر مریم روحانی
متخصص طب ایرانی

مواد الزم

 روغن زیتون یا کره آبشده 2 :قاشق غذاخوری
 پیاز کوچک خردشده 2 :عدد
 زعفران دمکشیده :یکچهارم استکان
 نمک و فلفل :به مقدار الزم
 بلغور درشت شستهشده 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 ،میتوانید از حرارت

دادن آن صرفنظر کنید.
سپس روغن را در قابلمه مناسبی داغ کرده و پیاز را
همراه نمک و فلفل به آن اضافه کنید .در صورت
تمایل میتوان 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
کنید تا جوش بیاید .حرارت را کم کنید و در
قابلمه را بگذارید تا مواد حدود  20دقیقه آهسته
بجوشند و آب جذب بلغور شود .در انتها زعفران

عملکرد این غذا ازدیدگاه طب ایرانی

 طبیعت گرم و مرطوب ،مایل به معتدل است
(با توجه به مقدار ادویه)
 خونساز و مقوی
 تقویتکننده نیروی جنسی
 بهبود رشدونمو در کودکان
مصلح این غذا در افراد با معده سرد و تر و در
صورت ایجاد نفخ ،خوردن غذا همراه شیرینیهای
طبیعی مانند شیره انگور ،عسل و سکنجبین است.
همچنین ادویه موجود در آن ،نعناع و آویشن به
نفخ غذا کمک میکند.

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

راهکارهای پیشنهادی به والدین برای انتخاب رفتارهای دینی سالم در فرزندان

ما و روزهداران خانه

ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

اشاره :اگر کمی به گذشته برگردیم ،یادمان میآید که
بخش زیادی از دانستنیها و احساسات ما درباره ماه
رمضان همراه تجربههایی که از روزهداری به دست
آوردهایم ،به والدین ما مربوط میشود .آنهایی که با
اشتیاق انتظار رسیدن این ماه زیبا را میکشند ،لحظههایی
ناب از سحر و افطار این ماه به خاطر دارند که در آن
افراد خانه در آرامش وصفنشدنی همراه با روحیهای
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 کردهاند،
خاطراتی شنیدنی از اجبارها و روشهای پدر و مادر
دارند که از نحوه بیدار کردن تا سرزنشهای پیدرپی
دنبالهدارد.براساستحقیقاتتربیتی،والدینسهمزیادی
درانتخابیاردرفتارهایدینیفرزندانشانایفامیکنند.
از این رو ،توجه به چند قانون میتواند راهگشا باشد:

 1قانون 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 میآورند ،بیش از هر چیز
دیگری نیاز دارند تا خانواده آنها تکالیف هماهنگ با
توانمندیشان را پیشنهاد کنند .از این رو ،دشوار کردن
مساله میتواند باعث نوعی دلزدگی شود ،مثال زمانی
که شما از فرزندتان میخواهید 2ساعت قبل از سحری
بیدار باشد تا به فیض معنوی آن برسد و فرزندتان قدرت
آن را در خود نمیبیند ،نوعی سختگیری را رقم میزنید.
اصرار بر خواندن نماز اول وقت بهویژه 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 میشود که کسی
برای افطاری منتظر ما نباشد یا ضعف جسمی ما تمام
حواسمان را به سمت غذای افطار نکشاند.

 2قانون تدریج

حرکت پلکانی به سمت زندگی آسمانی و متعالی ،از
راهبردهایجدیتربیتدینیاست.فرزندانیکهآرامآرام
با فضای معنوی ماه رمضان و دیگر مناسک دینی خو
میگیرند ،ماندگاری بیشتری روی این رفتارها خواهند
داشت تا آنهایی که بیمقدمه و تهی از هر نوع تجربهای
به این رفتارها کشانده میشوند .از این رو ،در آموزههای
تربیت دینی ما آمده که کودکان را پیش از وجوب روزه
با تنظیم تغذیه در ساعتهای مشخص از ماه رمضان،
برای این کار آماده کنید .روزه کله گنجشکی ،ریشهای
روایی دارد و پیشنهادی پیشرفته است که از کودکان ما
عابدان عالقهمند به دین و مناسک آن میسازد .حتی
پیشنهاد میشود برای نوجوانانی که قرار است جهت
ماه رمضان آماده شوند ،یک هفته مانده به این ماه ،برنامه

این صفحه
با همکاری
کارشناسان
مر
کز مشاوره
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کسانی است
که ممکن است
محرومیتشان
سبب شده باشد
تمام سال را با
محدودیتهایی
در زندگی روبرو
باشند .درک
شرایط کسانی که
دسترسی کافی به
تغذیه خوب ندارند
و نیز زندگی
همراه با مشقت،
سبب میشود
فرزندانتاننگاه
کاملتری به زندگی
و فرازونشیبهای
آن داشته باشند

آمادهسازی با تنظیم وعدههای خواب و غذا و نیز زمینه
تدارک دیده شود.

 3قانون پاسخگویی

کودکان سواالت متعددی درباره تفاوتهای ماه مبارک
رمضان با دیگر ماههای سال دارند که چشم به راه دریافت
جواب مناسب هستند .آگاه کردن فرزندان از چرایی
وجوب روزه با منافعی که برای این کار برمیشمرید،
گام اساسی برای شکلگیری شناخت درست درباره
تصمیمهای 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 میشود ،برای همیشه عظمتی زیبا و تصویر به
یادماندنی در ذهن کودکان ایجاد میکند و پذیرش سایر
دستورات خداوند را آسانتر خواهد کرد.

 4قانون خوشایندسازی

برای انجام کارهای بزرگ ،از پیش نیازمند تدارک روحیه
مناسب هستیم .اگر میتوانید 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 روزهداری
نیز با در نظر گرفتن شرایط دشواری که ممکن است
نوجوان روزهدار شما با آن مواجه شود ،از فشردهسازی
برنامههای اوقات فراغت بپرهیزید .نوجوانی که در هوای
گرم تابستانی و شرایط روزهداری به دلیل برنامهریزی
نادرستناچاربهرفتوآمددرمسیرکالسهایتابستانی
است ،از نظر قوای جسمی ممکن است با کمبودهایی
روبرو شود و تشنگی ناشی از این تردد ،اذیتش کند .اگر
شرایطخانگیشمااجازهمیدهد،بیداریفرزندانتازمان
صرف سحری ،پیشنهاد مناسبی است که دریافت کالری
مورد نیاز را بهتر میکند و چرخه خواب را موقت به سوی
روزهای داغ میبرد که به کاهش فشار روزهداری کمک

میکند .برای عصرهای فرزندان نیز برنامههای مناسب
خانگی تنظیم کنید تا ماه رمضان برای آنها به ماهی شاد و
متنوعتبدیلشود.نکتهقابلتوجهدراینبخش،رویارویی
ما با دشواریهای روزهداری است .والدینی که دائم از
سختی روزهداری در طول ماه رمضان شکایت میکنند
و انتظار پایان آن را میکشند و نیز کسانی که روزهداری
را بهانهای برای تندی و پرخاشگری در منزل کردهاند،
نمیتوانند احساس مذهبی خوشایندی را برای فرزندان
درباره روزه و دیگر آداب معنوی ایجاد کنند.

 5قانون پسانداز معنوی

مهمانی خدا به معنای کامل آن همگام با جهش معنوی
که فرزندانتان به دلیل عصمت فطریشان با آن روبرو
میشوند ،سبب میشود آنها توجه بیشتری نسبت به
کشانندههای معنوی داشته باشند .برای پاسخ به این نیاز،
الزم است ضمن رعایت اعتدال و شرایط سنی فرزندان،
از رفتن آنها به برنامههایی که در مسجد محل برگزار
میشود،حضوردرمراسمشبهایقدر،خواندنجمعی
دعاهای این ماه و نیز همراهی با دوستان معنوی ،استقبال
کرده و فرصت تجربههای معنوی را در آنها تقویت کنید.
مطالعه کتابهایی درباره خداشناسی ،زندگی مردان
الهی و نیز آگاه شدن از شیوه زندگی اسالمی ،میتواند
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
شدنشان کنجکاوی نشان دهند و جواب سواالتی را
که در این باره از طرف شما ایجاد شده با جستجو
در نرمافزارها و کتابهای تفسیری به دست بیاورند.

 6قانون همدلی

یکی از فرصتهای زیبای ماه رمضان ،همدلی با تمام
کسانی است که ممکن است محرومیتشان سبب شده

باشد تمام سال را با محدودیتهایی در زندگی روبرو
باشند .درک شرایط کسانی که دسترسی کافی به تغذیه
خوبندارندونیززندگیهمراهبامشقت،سببمیشود
فرزندانتان نگاه کاملتری به زندگی و فرازونشیبهای
آن داشته باشند .انتخاب زندگی به سبک ماه رمضان،
عاملی است تا بچهها از داشتن نعمتهای اطراف خود
احساس شکرگزاری و رضایت کنند و به ازای آن،
بخشی از اندوختههای مالی و غذاییشان را با دیگران
به اشتراک بگذارند .مشارکت در طرحهای ماه رمضان
مثل افطاری محله یا طرح اهدای نان به محرومان که
در نیمه این ماه برگزار میشود ،موقعیت خوبی برای
رشد همدلی اجتماعی فراهم میکند.

 7قانون پایبندی اجتماعی

در ماه مبارک رمضان ،روزهخواری رفتاری غیرقانونی
است و بیشتر مردم سعی میکنند این احترام اجتماعی
را در خود ایجاد کنند .به فرزندانتان بیاموزید اگر به
هر دلیلی روزه نمیگیرند ،از خوردن و نوشیدن در
جایی که روزهدارن نظارهگر آنها هستند ،بپرهیزند و
آن را رفتار مترقی بدانند .زمانی که خودشان شاهد
هنجارشکنیبرخیافرادجامعهاند،فرصتمناسبیاست
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 نکردهاند .تمرین رفتارهای اجتماعی هماهنگ با
ماه خدا ،زمینهای است تا کودکان و نوجوانان پایبندی
به دیگر قانونهای اجتماعی را در خود بیافرینند و به
انسانهایی 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.

دین و سالمت
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توصیههایمرحوم
آيتا ...كشميري(ره) براي
بهرهمندی هرچه بیشتر از ضیافتا...
 .1حتما دقایقی از ساعات رازآمیز روزهداری خود را به برترین
عبادت اختصاص دهید و آن هم چیزی نیست جز « تفکر».
با خود و خدای خود خلوتکنید .خصوصا به نوع رابطه
حضرتش با خودتان بیندیشد .امید است ابوابی از معرفت
به رویتان باز شود.
 .2یکی از مهمترین حالتهای بندگی خصوصا در
رمضانالمبارک حالتی است که توصیه موکد نبیمکرم(ص)
است و آن «سجده طوالنی» است .فقط خدا و اولیای الهی
میدانند هنگام سجده عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه
برکاتی از عالم ربوبیت بر سر شما میبارد .حتما در روز یک
سجده طوالنی داشته باشید.
 .3آغاز ماه رمضان حتما نیت کنید که برای ا ...روزه بگیرید،
فقط ا...؛ آداب روزهداری را تا آنجا که نشاط دارید ،انجام دهید.
کمیتگرا نباشید ،کیفیتجو باشید .دنبال ختم آیات و ادعیه
نباشید .درپی هضم آنها باشید .غذای اندک را خوب بجوید تا
جزو جانتان شود .بزرگترین مشکل ما قشرینگری به دین و
شریعت است .با خود فکر کنید آنقدر در سالهای قبل با ولع
زیادخوانی اعمال انجام دادید ،به کجا رسیدید؟
 .4حتیالمقدور 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 دِالل کنید.
دالل چیست؟ در اول دعای افتتاح عرض میکنیم «مدال علیک»
دالل با کسر دال یعنی ناز کردن .هنگام افطار برای خدا ناز کنید
چون برایش روزهگرفتهاید و حضرتش خوان کرم گسترده
است .لقمه اول را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعاکنید؛
یعنی به خدا عرض میکنید اگر حاجتم را بدهی افطار میکنم.
به این حالت «دالل» میگویند .معجزه میکند.
 .5رمز ماندگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای«حسن خلق»
است .با فرزندان؛ خویشان و دوستان خود با اکسیر حسن
خلق و مهربانی برخوردکنید .همیشه خصوصا در این ماه
خوشبرخورد باشید .لحظه عصبانیت و خشم شما همان
لحظه اخراج شما از این مهمانی الهی است.
 .6کشتی رویایی رمضان سوار بر امواج دریای «اشک» به
ساحل نجات میرسد .از خدای سبحان در این ماه خصوصا
اسحار سحرآمیز آن اشک و گریه درخواست کنید .البته شرط
سحرخیزی و اشکریزی دل شکسته داشتن است.
اشک را کز بهر حق بارند خلق
گوهر است و اشک پندارند خلق
 .7از ابتدای ماه رمضان باید هدفگذاری شما «لیلهالقدر» 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.
 .8این ماه ماه «ربیعالقرآن» 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 دمدمای افطار آن آیه برای
شما پرده از رخسار بردارد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس
وزکسی کآتش زده اندر هوس
 .9باالمام تمامالصالهوالصیام .در سراسر ماه رمضان توجه
شما به روزهدار حقیقی و انسان کامل؛ یعنی وجود ذیجود
حجهبنالحجج البالغه (عج) نباید منقطع شود .روزه و نماز و
بندگی شما از کانال آن حضرت به بارگاه باری تعالی بار مییابد.
ت و مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست.

سالم به روي ماهت

فرار بیهدف

یکی بگی 10 ،تا میشنوی

تو ،سر زدي و به ما نگاهي داري
دکتر
دولتخواهمحمد در خانه اهل عشق راهي داري
روانشناس و مدیر قربان تو و هالل ابروي تو ،من
مسوول ماهنامه اي ماه خدا چه روي ماهي داري
خانه خوبان
سالم بر تو اي ماه اميدها و آرزوها ،سالم بر تو اي دوست
و همنشين شاديآفرين ،سالم بر تو اي آرامبخش دلها ،سالم بر تو اي
همراه و همسايهاي كه قلبها با تو نرم شد و نبود تو اسباب وحشت.
چون آمدي ،ديگر شيطان از ما فاصله گرفت ،اي عزيز! تو آمدي جانها
پاك شد و طراوت و حياتي دوباره يافت ،تو كه آمدي معناي مهر و عاطفه،
دلدادگي و عشق ،روشن شد ،تو آمدي و صفا و صميميت را معنا کردي،
تو كه آمدي سرود آزادي نواخته شد.
چقدر انتظار تو را كشيديم ،اي عزيز! نبود تو ما را پژمرده و افسرده كرد،
تو كه آمدي آب حيات و شادابي بر ما سرازير شد .تو كه آمدي چه
بديها و ناپاكيها را از ما شستي و در پايان بار ديگر به اين ماه دوباره
سالم ميدهيم.
سالم بر تو اي عشق ديروز ما كه چشم به راه تو بوديم و سالم بر تو
اي عشق امروزمان ،كه تو را در آغوش گرفتهايم يا بهتر بگويم تو ما را
در آغوش پرمهر خود گرفتهاي و اي عشق فرداي ما كه چون ميروي،
عشق ميرود ،حيات و شادابي و اميد ميرود.
در فرهنگ اسالمي ما همه عيدها يكروزهاند ،مگر ماه رمضان كه عيدي
است يكماهه.
يك ماه جشن و سرور ،شادباش و تبريك؛ شادي از رحمت بيكران و
لحظههاي ناب خداوندي ،جشن بركت و سالمت ،جشن آمرزش و مغفرت،
جشن عبادت و بندگي مقبول ،جشن انس و دلدادگي ،جشن قرب و
لقاءا ...و باالخره جشن خانهخوبان ،خانه اهل عشق و صفا.
اي كاش همه ماهها تو بودي و نام تو بر همه ماهها مينهادند ولي تو نه
يك ماهي و نه يك سالي تو يك عمري اي عزيز ،تو برتر از هزار ماهي
اي همه چيز ما ،بيتو آرام نباشم هرگز ،مرا رها نكن .اي عصاره همه
خوبيها و سالمي دوباره به روي ماهت.

وقتی چیدمان خانه را تغییر میدهیم ،چند روزی طول میکشد تا خودمان را با آن وفق دهیم .جای ساعت که عوض
حسن
میشود برای اطالع از گذر زمان ،بیاختیار سر را میچرخانیم و با جای خالیاش مواجه میشویم .این حالت به دلیل
مددخانی
دانشآموخته حوزه انسی است که با محیط گرفتهایم .انسان خیلی زود با اطرافیان خود ،دوستان ،مکان ،حتی زمان و وسیله نقلیه خود
و کارشناس علوم انس و الفت میگیرد و به آنها عادت میکند ،بهطوریکه برخی موارد ،بخشی از وجودش میشود و جدا شدن از
تربیتی
آنها برایش سخت و طاقتفرسا جلوه میکند .اعمال و رفتار انسان و کارهای زشت و زیبای او نیز همین حالت را
دارد .انس با خوبیها و مداومت بر انجام کارهای شایسته ،ظرفیت او را چنان باال میبرد که میل و کشش او به انجام کارهای زشت
به پایینترین حد ممکن میرسد .پیامبر گرامی اسالم(ص) میفرمایند« :از مداومت بر کارهای خوب ،بیزاری از کارهای بد نشأت
میگیرد ».چهبسا 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 ناهنجاریها را میتوان
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 بیشازپیش دوست داشته باشیم ،از خوبیهایشان
بگوییم و رابطه خود را با آنها پررنگتر کنیم .فرار بیهدف و بیمقصد ،انسان را به جایی نمیرساند .اگر بخواهیم از زشتیها فرار
کنیم ،نیازمند پناهگاه هستیم ،محتاج موقعیتهای مثبت و شرایط مطلوب هستیم .موقعیتها را باید ایجاد کرد .باید به سمتشان رفت.

بزرگی میگفت« :اینکه میگوییم
محسن
فالن «فراز» از دعا یا حدیث ،واژه
سیمائی
کارشناس ارشد مناسبی را انتخاب نکردهایم چراکه
روانشناسی
در برابر هر فرازی ،فرودی هست
مثبتگرا
و حا لآنکه کالم پرنور اهلبیت(ع)
تمامش فراز است و فرود ندارد».
حدیث عنوان بصری از همین قبیل است .حدیثی
است که از زبان مبارک امام صادق(ع) برای یکی
از ارادتمندان جاری شد و سراسر این حدیث در
فراز و اوج بندگی است.
در بخشی از این حدیث نورانی ،امام صادق(ع)
توصیهای به عنوان بصری دارند که اگر خطمشی
زندگیمان شود ،رنگ و روی مشاجره و دعوای
لفظی با همسر ،پدر و مادر ،دوستان و ...را به
زندگی خود نخواهیم دید .وقتی دعوای لفظی
بین ما و دیگری شکل میگیرد ،غالبا سعی داریم
آخرین کالم و زهر را ما جاری کنیم .اغلب تالش
میکنیم اگر حرف ناخوشایندی نصیبمان شد ،با
حر فهایی بدتر و به مراتب تلختر پاسخ بدهیم و
اصطالحا «مقابلهبهمثل» کنیم.
توصیه ظریف و تأملبرانگیز حضرت برای رهروان
مسیر بندگی این است که به جای «مقابلهبهمثل»،
ال ل َ َ
راه «مقابله به خیر» را برگزینندَ « :ف َم ْن َق َ
ک
ت َع ْشرا
ت َع ْشرا َف ُق ْل إ ِنْ ُق ْل َ
ت َوا ِحدَ ًة َس ِم ْع َ
إ ِنْ ُق ْل َ
ل َ ْم ت َْس َم ْع َوا ِحدَ ًة؛ یعنی اگر کسی مقابلت ایستاد
و گفت« :اگر یک کالم تلخ و ناسزا نثارم کنی،
10تا میشنوی».
تو در جواب بگو« :اگر  10تا بگویی ،یکی هم از
من نمیشنوی».
اینگونه هم بساط دعوا برچیده میشود ،هم یک
قدم مثبت در مسیر سلوک معنوی خود برداشتهاید.

* ترجمهاي آزاد از فرازهاي دعاي  45صحيفه مباركه سجاديه
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محیط زیست
قاب سبز

عكسبفرستيد

كامنتبگذاريد

يادداشتبنويسيد

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

هشدار سبز

باید به هر وسیله ممکن مصرف بنزین را کاهش داد

توچال ،شکوه تهران ،منظره از پارکشهر  .عکس :عباس محمدی

 ۱۸سال برای پیشگیری از سیل فرصت داشتیم .مرداد  ۱۸سال
پیش بارانی سیلآسا در استان گلستان بارید؛ بارانی که به روایتی به
اندازهی «بارندگی یک سال در عرض  ۱۲ساعت» بود .سیل سال ۸۰
در گلستان با بیش از  ۵۰۰کشته و مفقود در مقایسه با سیلهای سال
 ۲۰۰۱میالدی از نظر تلفات انسانی مقام اول و از نظر خسارتهای
مالی مقام پانزدهم را داشت.

سالمت :همان زمان که بیحسابوکتاب به پشتوانه
منابع عظیم نفتیمان بزرگراهها و جادهها را گسترش
دادیم ،باید به این روز فکر میکردیم .به روزی که
گسترشبیرویهشهرهاوفقرمطلقدرزمینهحملونقل
عمومی،هرنفررابهسوارشدنبهخودرویتکسرنشین
بکشاند و مصرف بنزین در کشور ما را به نحو بیسابقه
و ناباورانهای افزایش دهد .ایران که در کنفرانس اقلیمی
پاریسمتعهدبهکاهشگازهایگلخانهای شده،اقدامی
که همه کشورهای جهان برای مقابله با گرمایش زمین
با انجام آن توافق کردهاند ،امروز6برابر 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 عقبمانده است،
هوا را سخت آلوده میکند تا حدی که نفس کشیدن
سخت میشود ،ثروت ملی ما را به غارت میبرد،
باعث گرم شدن بیشتر زمین میشود و ساعتها وقت
شهروندان را در ترافیکهای طاقتفرسا هدر میدهد.
برای درک عمق فاجعه همینقدر که بدانیم ،براساس
آمارها ،تعداد خودروهای ایران و ترکیه مساوی است
اما مصرف سوخت ایران  10برابر ترکیه است.
در هر شبانهروز به ازای هر نفر 1/12 ،لیتر بنزین در
ایران مصرف میشود؛ یعنی یک خانواده  4نفره حتی
اگر خودروی شخصی نداشته باشند ،در یک شبانه
روز سهمی  4/5لیتری 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 یکچهارم مصرف در ایران.
کاهش مصرف بنزین راههای عملی دارد که بسیاری از

کشورها آنها را به کار بستهاند ولی متاسفانه کشور ما از به
کاربردندوراهکاراساسیواولیهوراهکاربعدی؛یعنی
بهبود فناوری مصرف سوخت در موتور خودروها،
فاصلهای دور دارد .اول اینکه شبکه حملونقل وسایل
نقلیه درونشهری و بینشهری را باید گسترش داد.
با افزایش قیمت بلیت هواپیما ،استفاده از حملونقل
ریلی میتواند جایگزینی مناسب باشد اما کیفیت پایین
این سیستم حملونقل و عقبماندگی 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 راههای اصلی
اتصال شرق و غرب تهران هستند ،جز اتوبوسی
که آن هم در ساعات شلوغی کالفهکننده در چنبره
ترافیک این بزرگراهها گرفتار میشود ،وسیله نقلیه
عمومی دیگری وجود ندارد و کسی که میخواهد
طول بزرگراه همت را طی کند ،ناچار به استفاده از
وسیله شخصی خود است .مترو که از مهمترین وسایل
نقلیه شهری است ،در تهران گسترش مطلوبی ندارد و
ساکنان حومه شهر تهران که روزها برای کار ناچار به
پایتخت میآیند گاهی تا نزدیک به  4ساعت در راه
رفتوبرگشت هستند .مجموعه این عوامل و رواج
فرهنگ خودروسواری که به صورت امری لوکس و
تجملی در فرهنگ ما ریشه دوانده ،راههای ارتباطی
شهری و بینشهری ما را با حجم باالی خودروهای
شخصی مسدود کرده است.
راهکار بعدی برای مهار مصرف بنزین ،افزایش قیمت
آن است .حسین آخانی ،گیاهشناس و استاد دانشگاه
تهران،عقیدهداردافزایشپلکانیقیمتبنزینراهکاری
برای مهار مصرف بیرویه است و درآمد حاصل

از آن باید صرف بهبود محیطزیست شود .وی در
این باره فرمولی پیشنهاد میکند ،به این شرح :افراد
برای مصرف  20لیتر اول همان قیمت 1000تومان را
بپردازند .بیش از  20لیتر در تهران برای مصرف هر
لیتر بنزین ،قیمت سطح 2(1هزارتومان) و در سایر
مراکز استانها برای مصرف هر لیتر بنزین ،قیمت
سطح 1500(2تومان) و در سایر مناطق کشور برای
مصرف هر لیتر بنزین ،قیمت سطح1200(3تومان)
اعمال شود .بین راه هم متوسط قیمت هر لیتر بنزین
1500تومان باشد .این کار باعث میشود کسانی که
کمترین استفاده از خودرو را دارند همچنان بنزین ارزان
دریافت کنند ولی کسانی که مصرف باال دارند و در

شهرهای بزرگ زندگی میکنند پول بیشتری بپردازند
اما باید درآمد افزایش قیمت بنزین در همه شهرها،
فقط صرف گسترش حملونقل عمومی شود.برای
نمونه در شهر تهران درصورت افزایش  500تومان
به قیمت بنزین با مصرف 12میلیون لیتر روزانه6 ،
میلیارد تومان درآمد ایجاد میشود که با آن میتوان
طی یک سال  2هزار و  555اتوبوس باکیفیت و
دوستدار محیطزیست و 2-3برابر آن مینیبوس به
ناوگان حملونقل عمومی اضافه کرد .با این اقدام
طی 2-3سال مشکل حملونقل عمومی در تهران و
دیگر کالنشهرها حل شده و منابع درآمدی جدید
و حتی فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد میشود.

جهان سبز
جمعیت انسانها تنها یک صدم درصد زیست توده روی زمین است اما
انسانها توانسته اند تا کنون بالغ بر هشتاد درصد پستانداران و بیش از
نصف گیاهان زمین را نابود کنند.

هشدار نسبت به موقعیت بزرگراه امام علی (ع)/تغییر کاربری اراضی
عامل نفوذناپذیرتر شدن زمین .در بسیاری از درههای شهر تهران
ساخت و سازهایی رخ داده است ،به گونهای که سرتاسر بزرگراه امام
علی بدون توجه به ساختار زمین جادهکشی شده و در صورت وقوع
سیل از شمیران تا شهرری دچار حادثه خواهد شد.

پیامدهای اسیدی شدن اقیانوسها برای میلیونها نفر در جهان.
بررسیها نشان میدهد اسیدی شدن آب اقیانوسها میتواند پیامدهای
جدی را متوجه میلیونها انسانی کند که زندگیشان به سالمت و
حفاظت از مناطق ساحلی و شیالت بستگی دارد.

شیر ایرانی پس از  ۸۰سال 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 جمعآوری آب باران را دارد و
گیاهان انتخاب شده به آب زیادی نیاز ندارند.

غار موویل ()Movile
غار موویل در کشور رومانی را میتوان یکی از
منزویترین مکانهای 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  1980میالدی ،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 تکنیکهای پیشرفته
غارشناسی کرده است ،به این صورت که شما برای
ورود مجبور هستید مسافت  20متر 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 بازمیگردد .در این زمینه،

تنها به چند  10تن از دانشمندان ،اجازه داده شده
محیط داخل غار را از نزدیک مشاهده کنند اما افراد
محدودی که محیط این غار مخوف را کشف کردهاند،
آن را به معنای واقعی کلمه پر از زندگی میدانند.
آنها میگویند که در این مدت طوالنی ،ساکنان غار
با سطح باالیی از دیاکسیدکربن و سولفید هیدروژن
که در هوای درون غار بوده ،در ارتباط بودهاند و
بازدیدکنندگان غار نیز با تنها نیمی از غلظت معمول
اکسیژن مورد استفاده انسان ،نیاز به تجهیزات تنفسی
برای زنده ماندن داشتهاند .نکته بدتر از هوا و تنفس

برای این افراد ،شلوغی بیش از حد غار با تعداد
بسیاری از حشرات بوده است.
بیشترین تعداد موجودات ،در زمانی بیش از  5/5میلیون
سال پیش وارد این غار شدهاند که پس از آن ،در غار
با سنگآهک مهروموم شده است .این کار باعث شده
حشرات در تاریکی کامل ،چشمها و رنگ بدن خود
را از دست بدهند.
همچنین ،بسیاری از آنها ،پاها و شاخکهای بلندتری
پیدا کردهاند .در این غار گونههای منحصربهفردی از
عنکبوتها ،عقربهای آبی ،هزارپا و کژمهرگان و

زالوها و مواردی بیشتر از این وجود دارد .در این
غار ،اکوسیستم هم به طور کامل مبتنی بر استخراج
کربن از هوا بدون کمک نور بوده است .بیشتر
این باکتریها ،با استفاده از دیاکسیدکربن ،کربن
خود را از متان گرفتهاند.
این باکتریها که در آب و دیوار این غار به طور
فراوانی وجود دارند ،در تمامی مواد مغذی این
اکوسیستم وارد شدهاند ،به طوری که حیوانات
کوچکتر این غار در طول این مدت با خوردن
گل و لجن آنها را وارد بدن خود کرده و حیوانات
بزرگتر هم با خوردن حیوانات کوچکتر ،آنها را
به بدن خود انتقال دادهاند.
دانشمندان در مطالعاتشان به حیوانات درون این
غار عالقه فراوان نشان دادهاند اما این باکتریها
هستند که نشان میدهند چگونه میتوانند در چنین
غار تاریک و مخوفی در حرارت باال و سمی هوا
و نور کم ،زندگی را برای موجودات غار فراهم
کنند .نکتهای که در این زمینه جالب است این است
که شرایط این غار ،بسیار شبیه شرایط زمین در
میلیاردها سال پیش است .کنار این موارد ،برخیها
هم در حال بررسی این ایده هستند که شاید همین
باکتریها ،بتوانند برای مبارزه با گرمتر شدن کره
زمین ،که دیاکسیدکربن و متان بزرگترین مجرمان
آن هستند ،به بشریت کمک کنند.

یادداشت سبز

چاه جاذب فاضالب ،گزینهای مناسب و کمخرج برای تصفیه فاضالب شهری
با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت
تصفیه فاضالب به صورت یکی از اولویتهای کشور
مادرآمدهاست،بهخصوصباوجودنیازبههرقطرهآب،
تصفیه فاضالب از راههای مهم بازیافت آب محسوب
میشود.درخانههایایران،آبیکهواردسیفونسرویس
مسعود
مستقیم
بهداشتیهامیشود،یاباآنخودرامیشوییم،باغچهها
رئیس یگان
حفاظت محیط را با آن آب میدهیم یا حتی آن را مینوشیم ،از یک
زیست خراسان جنس هستند؛ آبی باکیفیت که با هزینهای باال تصفیه
جنوبی
میشود و دراختیار مصرفکننده ایرانی قرار میگیرد،
درصورتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ،غالبا این آبها از
یکدیگر تفکیک شدهاند .به این ترتیب ،ما با نگاهی نادرست به منابع آبی
محدود کشورمان و نیز با مدیریت نادرست ،یکسره آب تصفیهشده را
بیحسابوکتاب مصرف میکنیم و عالوه بر منابع آبی ،هزینه هنگفتی را
هممتقبلمیشویم.عالوهبراصالحمدیریتوبهبودفناوریهایآبی،یکی
از راههای قطعی صرفهجویی افزایش بهای این مایع حیاتی و اقالم دیگر
مصرفیمانندبرقوسوختاست،سیاستیکهتقریباهمهکشورهاجزتعداد
معدودی مانند ایران در حال اجرای آن هستند .آنچه که در این یادداشت به
آن میپردازم ،نه درباره آب تصفیهشده ،بلکه درباره تصفیه فاضالب است.
امروزهدراغلبنقاطایرانشاهدکارکردسیستمهایمدرنتصفیهفاضالب
هستیمامابدنیستبهداشتههایقبلیخوددراینزمینههمنگاهیبیندازیم
تا شاید بتوانیم از دانش پیشینیان هم بهره ببریم.
در شهرهایی با بارندگی مناسب که هوا خنکتر و میزان تبخیر کمتر است،
مانند شهرهای شمالی سیستمهای نوین تصفیه را میتوان راهکار مناسبی
برای تصفیه فاضالب دانست ،مشروط بر اینکه این نوع سیستمها بتوانند
سرب و سایر مواد صنعتی را از آب جدا کنند تا از ورود این عناصر به آبها

و محصوالت کشاورزی و درنهایت بدن ما جلوگیری شود اما استفاده از
سیستمهای مدرن فاضالب در مناطق خشک و گرم با درجه تبخیر بیشتر
مانندشهرهایکویری،باعثتبخیرزیادودرنتیجههدررفتآبمیشود.
ازگذشتهایدورمهندسانایرانیچارهکاررادرچاههایجاذبیافتهبودند.
چاههایجاذبکهبرایتصفیهفاضالبهایشهریازآناستفادهمیشود،
درواقع چاههای عمیقی هستند که با استفاده از روشهای فیزیکی؛ یعنی
عبور آب از الیههای خاک ،تا حد زیادی باعث تصفیه آب میشوند .این
چاه گزینهای مناسب برای تصفیه آب در مناطق روستایی است که سیستم
جامع تصفیه فاضالب در آنها وجود ندارد و عالوه بر جلوگیری از روان
شدنفاضالبهایروستاییدرسطح،ازتبخیرآبهمجلوگیریمیکندو
درضمنازنظراقتصادیهمبهصرفهاست.درهرساختمانیحداقلدوحلقه
چاه فاضالب حفر میشود؛ یکی برای فاضالب سرویسهای بهداشتی و
یکیبرایفاضالبآشپزخانه.ایندوفاضالبنبایدبهیکچاهریختهشوند.
در صورتی که آب آشامیدنی ساختمان از آب چاه تامین میشود ،باید بین
چاهفاضالبوچاهآبحداقل 30مترفاصلهباشدتاآلودگیهایفاضالب
به آب آشامیدنی منتقلنشود.
برای درک بهتر از چگونگی تصفیه فاضالب با استفاده از چاه جاذب ،بهتر
استنگاهیبهطراحیآنبیندازیم.چاهجاذبشامل3قسمتاصلیاست؛
میله چاه :استوانهای عمود بر زمین به قطر  80تا  100سانتیمتر .طول میله
چاه به جنس زمین محل بستگی دارد .میله چاه حداقل  12متر طول دارد و
معموال تا جایی ادامه پیدا میکند که چاهکن به رگه ماسهای 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 ،تونلهایی به طرفین حفر میشود تا تماس

فاضالب با بستر زمین افزایش یابد و آب بیشتری جذب شود .عمق انبار
چاهبهکاربریساختمانوجمعیتآنبستگیدارد.مسیرحفرانبارچاهباید
به گونهای باشد که بیشترین تماس فاضالب را با بستر شنی زیرین فراهم
کند .در زمینهای شیبدار ،مسیر انبار عمود بر جهت شیب است ،مثال اگر
شیب زمین شمالبه جنوبباشد،بهتر است انبار شرق به غرب حفر شود.
طوقهچاه:مطابقشکل،درمیلهچاه 1،تا 2مترپایینترازسطحزمین،لبهای
ایجاد کرده و با اتکا به آنجا آجرچینی را به شکل مخروط شروع میکنند.
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 .طوقهچینی باید با دقت فراوانی
انجام شود زیرا تاکنون موارد زیادی از ریزش آن به فوریتهای آتشنشانی
گزارش شده است.
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این روزها فصل بیماران
دچار سرگیجه است!
همه چیز دور سرم میچرخد ،سرم را که
میچرخانم یا در بعضی حالتها خیلی بدتر است،
در حدی که میخواهم زمین بخورم ،تهوع هم
دارم ،استفراغ هم چندبار کردم ،گاهی گوشهایم
هم سوت میکشند ،ولی وقتی میخوابم خوبم...
فکر میکنم تومور مغزی دارم.
خب اخیرا سرماخوردگی هم داشتید؟نه اصال (گاهی هم میگن بله)
خب برای سرگیجهات چکار کردی؟هیچی رفتم دکتر یه قرص داده فقط.
دوستانعزیزم،اغلبسرگیجههایشدیداینچنینی
در فصل پاییز و بهار به علت ویروسهایی که گوش
داخلی شما را درگیر میکنند بهوجود میآیند ،خب
حاال چه ربطی به گوش داخلی دارد؟ گوش؟
بله ،در واقع تعادل شما در فضای اطرافتان و
احساسی که از چرخیدن و جهت عوض کردن،
حتی زمانی که در آسانسور باال یا پایین میروید،
آنچه که به شما میگوید 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
میدهید .سرگیجههای با عامل ضایعات مغزی و
مخچهای هم اغلب اصال به شدت سرگیجههایی
که عامل آنها التهاب گوش داخلی است ،نیستند
و معموال عالئم دیگری دارند ،مثال کاهش شنوایی
یا احساس سقوط به محض بستن چشمها و عدم
امکان حفظ تعادل در حالت ایستاده به محض
بستن چشمها و حرکاتی غیرارادی در چشمها
که از حوصله این بحث خارج است.
خب پس راه چاره درمان این سرگیجههای 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 میکند و توصیههایی مانند
نوشیدن زیاد مایعات و دوری از نمک و ...اما باید
خاطرنشانکردهمهاینروشهاصرفاباعثتسکین
سرگیجه میشوند و این نوع سرگیجه بدون هیچ
درمانی هم معموال بعد از 2-4هفته با فروکش کردن
التهاب گوش خودش خودبهخود رفع میشود.
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شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

گفتوگو با دکتر سیدعلی قاسمی روانشناس تربیتی درباره احساس تنهایی

ترس از تنهايي

آسيب ديدن از هر
رابطهاي باعث ميشود
احساس تنهايي در
فرد بيشتر شود ولي
به رسميت شناختن
احساس تنهايي هم ميتواند 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

تنهايي براي هر كس معنا و
مفهومي دارد كه با توجه به
يكتا فراهاني آن ميتواند با آن سازگار
باشد يا گريزان .بعضي افراد
از تنهايي ميترسند چون در برابر آن احساس
درماندگي ميكنند اما بعضي ديگر ترجيح
ميدهند اغلب تنها باشند.
البته همه ما نيازمند برقراري ارتباط با دنياي
بيرون هستيم اما همان طور كه ميتوانيم در
جمع از برقراري ارتباط با ديگران لذت
ببريم بايد بتوانيم از تنهايي خود هم لذت
ببريم .گاهي از تنها ماندن ميترسيم ،در
صورتي كه شرط الزم براي داشتن عشق
سالم پذيرفتن و برخورد درست و بدون
«ترس از تنهايي» است و هيچ رابطهاي قادر
به از ميان بردن تنهايي نيست.
در اين خصوص با دکتر سیدعلی قاسمی،
روانشناس تربیتی و مربی رسمی بینالمللی
و عضو هیاتعلمی موسسه ویلیام گِ َل ِسر
گفتوگو كردهايم.
چگونه ميتوان استرس ناشي از تنهايي را
مديريت كرد؟
ترس از تنهايي واقعيتي است كه براي همه افراد
وجود دارد .روانشناسان وجودگرا معتقدند
تنهايي يكي از چند مقوله اساسي است كه
زندگي انسان را به خودش مشغول ميكند و
انسان در زندگي با آن مانوس و درگير ميشود
اما بايد تكليفش را با احساس تنهايي كه در
اين دنيا دارد روشن كند.
در واقع احساس تنهايي اضطرابي در وجود
انسانها ايجاد ميكند كه يكي از ويژگيهاي
وجودي او محسوب ميشود ولی تفاوت افراد
در اين است كه چگونه استرس ناشي از تنهايي
را مديريت كنند و اين اضطراب را به وااليش
و پااليش برسانند و با آن كنار بیايند.
 :احساس تنهايي از كجا ميآيد؟
احساس تنهايي احساس مهمي است كه در همه
انسانها در مقاطع مختلف زندگي كموبيش
ديده ميشود و احساس غيرقابلانكاري است
اما اين احساس واقعا از كجا ميآيد؟
توجه داشته باشيم يكي از نيازهاي ژنتيكي
همه انسانها نياز به عشق و تعلق داشتن است؛
نياز به اينكه هر انساني ميخواهد پيوندي با
ديگران يا موجودي برتر از خود داشته باشد.
اين ميلي كه درون همه انسانها وجود دارد
آنها را به سمت همديگر ميكشاند.
فالسفه هم در اين خصوص عقيده دارند
انسان موجودي اجتماعي است .از اين رو،
نياز ژنتيكي ما به عشق و تعلق و پيوند ميآيد.
همه انسانها به صورت ژنتيكي مايلند به سمت
ديگران بروند و با آنها بجوشند و تعلق برقرار
كنند و به اين ترتيب احساس كنند عضو يك

جمع و مجموعه هستند .اين نياز ژنتيكي در
وجود همه انسانها وجود دارد بنابراين تهديد
اين نياز براي همه انسانها آزاردهنده است.
وقتي هم اين نياز تهديد ميشود ،ما احساس
تنهايي ميكنيم.
هنگامي كه احساس كنيم كسي ما را دوست
ندارد و ما نيز كسي را نداريم كه دوستش
داشته باشيم يا عضو جمع و گروهي نيستيم
و پذيرفته نشديم ،يكه و تنها هستيم و پشت
و پناهي نداريم ،احساس تنهايي سراغمان
ميآيد ،ما را آزار ميدهد و ما را به سمتي
ميبرد تا براي رفع احساس تنهايي خود كاري
انجام دهيم.

نمادهاي خاصي هم براي عشق و تعلق خود
دارد ،مثال هر شخص با توجه به اينكه در
چه خانوادهاي به دنيا ميآيد ،نوع خاصي از
عشق ورزيدن را تجربه ميكند و براساس
اشتراكاتي كه با بعضي آدمها دارد ،به آنها
احساس تعلق خاطر و نزديكي ميكند تا از
تنهايي دربيايد بنابراين چگونگي ارضاي نياز
به عشق و تعلق اكتسابي و همچنين حاصل
يادگيريهاي ماست .به عالوه متاثر از فرهنگ
و جغرافيايي است كه در آن زندگي ميكنيم.
هر كدام از ما در طول دوران رشد خود ياد
ميگيريم از راههاي خاصي نياز به عشق و
تعلق خود را برآورده كنيم.

 :چگونه ميتوان به نياز به دوست
داشته شدن پاسخ داد؟
با وجود اينكه نياز 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 ياد ميگيرد
كه چگونه با ديگران ارتباط برقرار كند ،عشق
را تجربه كند و احساس تعلق داشته باشد.
كودكي كه در فرهنگ خاصی رشد ميكند،

 :چطور ميتوانيم به خوبي نيازهاي
به عشق و تعلق خود را برآورده كنيم؟
براي اين كار بايد ياد بگيريم چگونه با انسانها
ارتباط برقرار كنيم و به خوبي در تعامل باشيم.
يكي از مهمترين شرايط برقراري ارتباط سازنده
براي تامين درست نياز عشق و تعلق اين
است كه بتوانيم به هويت منسجم و موفقي
دست يابيم.
هويت موفق يعني فرد بتواند به صورت مستقل

آیا راهی برای از بین بردن دردها و آسیبهای گذشته وجود دارد؟

چگونه گذشتهام را رها کنم؟
پریسا نصری
روانشناس ،محقق و نویسنده

یکی از مهمترین سواالتی که هر کس باید از خودش
بپرسدایناستکهچطورمیتوانمالگوهاوعادتهای
ناسالمی که از گذشته با خودم همراه دارم و باعث
آسیبدیدن ارتباط من در بزرگسالیام میشود را
شناسایی و آنها را برطرف کنم؟
حقیقت این است که شما با مطرح کردن این سوال از
خودتان قدم در راه بهسازی خود و شرایط روانیتان
برداشتهاید.پذیرشاینکهمندرکودکیمشکالتزیادی
در احساسات و عواطف و مسائل حلوفصلنشدهای
را تجربه کردهام و در حال حاضر تمایل زیادی به حل
و فصل کردن آنها دارم ،مفید است .متاسفانه در اغلب
موارد میبینیم خیلی از افراد از به یادآوری رویدادهای
دردناک گذشتهشان که باعث ناتوانی احساسی و عاطفی
در زندگی فعلیشان شده روگردان هستند و حتی هرگز
حاضر نیستند درباره این موارد کالمی به زبان بیاورند.
همین عامل باعث میشود تمام آنچه که در گذشته
اتفاق افتاده را بهصورت بار سنگین نامرئی روی دوش
احساسات و عواطف خود بکشند .این افراد هرگز در
زندگی خود فرصت چشیدن طعم احساس واقعی و

آزادی روانی را نخواهند داشت .این موضوع به این
معناست که آنها هرگز نمیتوانند خودشان باشند و
از خودشان بودن لذت ببرند و به آنچه که خودشان
میخواهند ،برسند .چنین افرادی به دلیل بار سنگینی
که از گذشته به دوش میکشند نمیتوانند به راحتی به
دیگران عشق بورزند و اعتماد کنند و به همان اندازه که
دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند .شاید بهتر
است بگوییم این افراد توانایی لذت بردن از لحظات
حال خود را ندارند و نمیتوانند تمام و کمال در زمان
حال به سر ببرند .اگر بنا بر این باشد که افراد از لحظات
حال و زندگی خود لذت ببرند باید از دام گذشته و
رویدادهای منفی آن خالص شوند.
برای اینکه بتوانید دردهای گذشته را فراموش کنید به
برنامهریزی احساسی نیاز دارید .برنامهریزی احساسی
شامل مجموعهای از تصمیمات و باورهایی است که
شما به طور کل در دوران کودکی آن را تجربه کرده و
با این باورها نسبت به دیگران شناخت پیدا کردهاید.
همه ما انسانها وقتی به دنیا میآییم لوحی سفید و
خالی هستیم .ابتدا هیچ حس منفی و بدی در ما وجود
ندارد اما با گذشت زمان هر رویدادی که پشت سر
میگذاریم ،احساسی تازه درباره خود و دیگران به ما
ی آموزشهای
میآموزد .ممکن است در دوران کودک 
مفیدی به ما داده و رفتاری شایسته و مهربانانه با ما
داشته باشند اما این امکان هم وجود دارد که در دوران

نيازهاي خودش را برآورده كند اما به ديگران
وابسته نباشد .هر فرد ميتواند در شرايط
مختلف از خالقيت خود در اين زمينه استفاده
كند و نيازهاي خود را حتي در دنياي پيچيده
و متالطم ناديده نگيرد .به اين ترتيب ميتوانيم
بگوييم چنين شخصي هويت موفقي دارد؛ يعني
ميتواند از پس نيازهاي خود بربیايد اما اگر
دو نفر كه وارد يك رابطه ميشوند هويت
موفقي داشته باشند ،در چنين رابطهاي خبري
از«وابستگيهاي مرضي» نيست .نگرانيها،
اضطرابها و استرسهايي هم كه در روابط
ناسالم وجود دارد در اين گونه روابط به
چشم نميخورند.
در روابط سالم دو طرف نگران رها شدن،
رفتن طرف مقابل و تنها ماندن خود نيستند
بنابراين نگراني و فشار دروني ندارند و
رفتارهاي نامعقول هم از خود نشان نميدهند.
 :موفق نبودن هويت افراد چه تاثيري
بر روابط آنها ميگذارد؟
اگر دو طرف رابطه هويت موفقي نداشته
باشند يا حداقل يك نفر در اين خصوص
«هويت شكست» داشته باشد يا دو طرف قبل

کودکیمان از آموزشهای مفید بیبهره بوده و رفتاری
توأم با خشونت دریافت کرده باشیم .ممکن است در
کودکی به ما عشق داده باشند یا اینکه ما را نادیده گرفته
باشند .ممکن است تشویق شده باشیم یا برعکس.
هر آنچه که در کودکی در ذهن شما جا گرفته
است؛ چه تصمیم ،چه باور به صورت اطالعات
و دادههای برنامهریزیشده عاملی خواهد بود در
تصمیمگیری شما نسبت به رفتارهای خودتان و
دیگران در زندگی .ذهن شما از برنامهریزی احساسی
شما در جهت حل مسائل و مشکالت بهره خواهد
برد .این برنامهریزی است که تعیین میکند شما در
طول عمرتان چگونه فکر کنید و چه رفتاری نسبت
به دیگران داشته باشید.
بسیاری از ما بدون آنکه متوجه شویم انگیزههای
پنهانیماندرنوعرفتارماننسبتبهافرادیکهروبرویمان
هستند ،چیست ،به روابطمان ادامه میدهیم و گاهی
باعث آسیبدیدن شدید در رابطه خواهیم شد .برای
مثال با تمام وجود دوست داریم به همسرمان عشق
بورزیم اما عاملی در ناخودآگاه از صمیمی شدن و
نزدیکی ما به همسرمان جلوگیری میکند .حصار دور
قلب خود میکشیم بدون اینکه از این حصار احساس
رضایت کنیم و هر روزنهای را که برای ورود به قلبمان
باشدرامیبندیم.چگونهمیتوانیمبرنامهریزیاحساسی
خود را بهبود ببخشیم؟ شاید خبر خوشحالکننده این
باشد که بگویم شما توانایی این را دارید که صحنه
احساسی و عاطفی خود را از نو برنامهریزی کنید اما
اولین قدم در این راه این است که بپذیرید نیاز به ترمیم
و بازسازی عواطف و احساسات خود دارید .بپذیرید
آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده سایه سنگین روی
زندگی حال شما دارد.

راه حل چیست؟

از ورود به رابطه ندانند چگونه در زندگي
خود ميتوانند نيازهايشان را به طور موثر و
مسووالنه برآورده كنند ،زماني هم كه وارد
رابطه ميشوند از رابطه انتظاري بيش از آنچه
كه هست ،دارند و ميخواهند نيازهايشان را
در رابطه برآورده كنند.
در واقع رابطه شبيه يك نيسان يا وانت است
كه قرار است براي ما باري را جابجا كند .به
اين ترتيب در نظر گرفتن ظرفيت قابلحمل
آن بسيار مهم است.
توجه داشته باشيم ظرفيت اين نيسان محدود
است ولي اگر قرار باشد ما توقع داشته باشيم
تمام بارهاي ما را آن نيسان حمل كند به
زودي توقف میکند ،از حركت بازميايستد
و خراب ميشود بنابراين كساني كه با هويت
شكست وارد رابطه ميشوند نخست از رابطه
انتظارات زيادي دارند و همچنين هميشه
ترس از تنهايي دارند و نگران هستند نكند
طرف مقابل نتواند نيازهايشان را برآورده
كند ،درنتیجه رفتارهاي نابالغانه و ناكارآمدي
از خود بروز ميدهند و دچار وابستگيهاي
افراطي ميشوند و حتي مجبور ميشوند باج
بدهند تا در رابطه بمانند.

اول اینکه احساسات و عواطف حلوفصلنشده درون
خود را شناسایی کنید و آنها را روی کاغذ بنویسید.
کودکی خود را یک بار مرور کنید .ببینید در خانوادهای
بزرگ شدهاید و اطرافیان کنار شما بودهاند که شما را
الیق عشق و محبت میدانستند یا به طور ناخودآگاه
شما را نادیده میگرفتند .شاید آنچه در گذشته شما
باعث بروز احساسات منفی شده ،ترس از صمیمیت،
تعهد ،وفاداری و اعتماد کردن باشد اما بهتر است از
تکتک شما عزیزان بخواهم سازوکار بهتری را برای

 :براي داشتن حس خوب در تنهايي
و رابطه چه مواردي بايد لحاظ شود؟
درست است كه همه ما نيازمند برقراري رابطه
با ديگران هستيم ،باید بتوانيم از تنهايي خود
هم لذت ببريم اما اگر نتوانيم رابطه خوبي با
ديگران برقرار كنيم احساس تنهايي ما را آزار
خواهد داد چون كنار ديگران هم خودمان را
تنها حس ميكنيم.
بودن در روابط ناموفق افراد را ناميد ميكند و
آنها را به طرف روابط مخرب سوق ميدهد.
اين رفتارها هم ميتواند طيف وسيعي از اعتياد
يا بزهكاري يا وارد شدن در روابط نامشروع
داشته باشد .در واقع فرد براي گريز از اين
حس آزاردهنده وارد مسيرهاي ميانبر ميشود.
براي داشتن حس خوب در يك رابطه نبايد
به زور و از ترس تنها ماندن در آن ماند .وقتي
تحت فشار عاطفي باشيم و احساس تنهايي
كنيم ،هر كسي ميتواند جايگزين مناسبي
به نظرمان برسد و بسيار بهتر از آنچه كه
هست ،جلوه كند بنابراين بايد به جاي ماندن
در روابط غلط هم تنهايي خود را پذيرفت
و هم تن به بودن در هر رابطهاي نداد .توجه
به هماهنگيها و تناسب بين افراد بسيار مهم
است و حتما بايد لحاظ شود.
آسيبديدنازهررابطهايباعثميشوداحساس
تنهاييدرفردبيشترشودوليبهرسميتشناختن
احساس تنهايي هم ميتواند بسيار موثر باشد؛
يعني 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؛ روابطي كه نهتنها عرت نفس ما را از بين
ببرد ،بلكه آسيبهاي زيادي هم به ما بزند ،به
گونهاي كه نتوانيم تنهايي را بپذيريم و براي
فرار از آن دست به انتخابهاي غلط بزنيم
بنابراين عالوه بر شناخت و آگاهي از راههاي
برقراري ارتباط درست و موثر با ديگران بايد
خودمان عاليق ،نيازها و تواناييهايمان را هر
چه بيشتر بشناسيم تا هم بتوانيم از تنها بودن
لذت ببريم و هم از بودن كنار ديگران.

بهبود وضعیت روانی ،عاطفی و احساسی خود ایجاد
کنید.بهترینپیشنهادبرایشماایناستکهاگرشناسایی
کردید چه احساسات و عواطف حلنشدهای درون
خود دارید از متخصصی که در زمینه طرحواره درمانی
فعالیت دارد ،کمک بگیرید تا چراغی در مسیر زندگی
ما به صورت عملی و رفتاری روشن کند.
باور کنید تغییر حال روانی شما کار سختی نیست،
فقط نیاز به تالش دارد و قطعا نتیجهای بسیار گرانبها
خواهد داشت .مطمئن باشید به عشقی که همیشه
شایسته آن بودهاید ،دست خواهید یافت.

این صفحه به تقاضای مخاطبان بزرگوارش با حروف درشتتر چاپ میشود
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وقتی دکمههایتان را هم نمیتوانید ببندید
نه؟ آیا اختالل تعادل ،سفتی اندامها و کندی
حرکاتکهنشانههایبیماریپارکینسونهستند،
در شما وجود دارد؟ آیا سکته مغزی رخ داده
است؟ آیا ضایعه مغزی وجود دارد؟ آیا شخص
داروهای خاصی مصرف میکند؟ آیا فرد مقدار
زیادی کافئین مصرف میکند یا نوعی بیماری
زمینهای وجود دارد؟
ممکناستالزمباشدآزمایشهاییبرایبررسی
بیماری تیروئید یا تصویربرداری از مغز برای
بررسی نشانههای سکته مغزی قبلی انجام شود.

لرزش دستها ممکن است
گذرا باشد و مشکلی وخیم
ترجمه:
علی نیکویی محسوب نشود اما بهخصوص
در صورت تداوم آن نباید از
مراجعه به پزشک برای پیدا کردن علت آن
اجتناب کرد .آیا تابهحال در ثابت نگهداشتن
فنجان دچار مشکل شدهاید؟ آیا لرزش
دستهایتان در حدی بوده که با انجام کارهای
روزانهتان تداخل کند؟
این حرکت غیرارادی دستها در میانسالی و
سالمندی شایع است .در بسیاری موارد این
لرزشها خطری وخیم و تهدیدکننده حیات
نیستند اما افراد دچار لرزش شدید دستها
ممکن است حتی در انجام کارهای سادهای
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.
اغلبلرزشهایدستهنگاماستراحتحالتی
ایجاد میکند که گویی دارید پول میشمارید
(انگشت نشانه و شست به سمت هم میروند
و حرکات چرخشی انجام میدهند) .هنگامی
که شروع به انجام کاری میکنید ،این لرزش
متوقف میشود.
لرزشهای دست را که هنگام فعالیت رخ
میدهند ،براساس هنگام ظهورشان طبقهبندی
میکنند:
«لرزشهای وضعیتی» (postural
 )tremorهنگامی رخ میدهند که دستها
در حال کامال بازشده و کشیده باشند و نیروی
جاذبه آنها را به سمت پایین بکشد .هنگامی
که دستهایتان در حالت کامال کشیده باشند،
نمیتوانید دستهایتان را ثابت نگهدارید.
«لرزشقصدی»()intention tremor
هنگامی که دست را برای رسیدن به هدفی دراز
میکنید ،مثال دستهکلید را برای باز کردن در
به سمت قفل میبرید ،بروز میکند.
«لرزش مختص کار» (task- specific
 )tremorهنگام انجام فعالیتی معین ،مثال
هنگام نوشتن بروز میکند.

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 .لرزشهایی که غیرطبیعی هستند ،انواع
مختلفی دارند:
لرزش فیزیولوژیک تشدیدشده :مصرف
کافئین در قهوه و نوشابههای گازدار ،پرکاری
تیروئید،استرس،خستگییامحرومیتازخواب
ممکن است لرزش فیزیولوژیک را تشدید کند.
لرزش ناشی از داروها :برخی داروها
میتوانند باعث لرزش دست شوند ،ازجمله
داروی ضدافسردگی «بوپروپیون» (ولبوترین)
یا داروی ضداختالل ریتم قلب آمیودارون
(کوردارون) .لرزش دست ناشی از این داروها
معموال «وضعیتی» است.
لرزش ناشی از پارکینسون :در بیماری
پارکینسونکهبیماریتحلیلبرندهمغزاست،یک
لرزش دست در حال استراحت که حالتی مانند
شمارش پول ایجاد میکند ،بروز مییابد .البته
این نوع لرزش در حالت استراحت اختصاصی

ضمیمه :درباره لرزش اساسی
«لرزش اساسی» بیماری مغزی است که مبتالیان به آن هنگام
انجام فعالیتی که در آن از دستها استفاده میکنند ،مانند
نوشتن ،تایپ کردن یا ریختن نوشابه دچار لرزش دست
میشوند (برعکس لرزش در بیماری پارکینسون که هنگام
استراحت رخ میدهد).
این نوع لرزش معموال در دست غالب شروع میشود .افراد
دچار این عارضه ممکن است نگران شوند که شروع بیماری
پارکینسون را تجربه کنند اما این دو کامال با هم متفاوت
هستند.لرزشدستدربیماریپارکینسونهنگاماستراحت
که از دستهایتان استفاده نمیکنید ،بروز میکند و هنگامی
که دستتان را دراز میکنید تا شیئی مثال یک استکان چای
را بگیرید ،لرزش متوقف میشود.
از هر  4نفر 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 شایعتر از بیماری
پارکینسون و لرزش ناشی از آن است.
عالمت اصلی در این عارضه لرزش یک یا دو دست یا سر

پارکینسوننیستوممکناستدربیماریهای
دیگر هم رخ دهد.
لرزشاساسی(:)essential tremorاین
بیماریخوشخیمباعثتکانخوردنغیرارادی
بخشهای گوناگون بدن ازجمله دستها ،سر و
حنجره میشود .افراد دچار این عارضه ممکن
است دچار لرزش وضعیتی یا لرزشی قصدی
(هنگام انجام یک کار) شوند.
لرزش مخچهای :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 اماس ایجاد شده است.
مخچه به هماهنگ کردن حرکاتی مانند دراز
کردن دست برای گرفتن دستگیره در کمک
میکند .آسیب دیدن مخچه میتواند 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 میشود .اگر
آسیب به عقدههای پایهای مغز وارد شده باشد،

است.لرزشغیرقابلمهاراستاماهمیشهخیلیشدیدنیست.
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 میکنید دستتان را در موقعیتی
معین قرار دهید ،مثال دست گرفتن قلم بدتر میشود.
 وجود سابقه خانوادگی لرزش اساسی
پزشکتانهمچنینداروهایتانرابررسیخواهدکردتامعلوم
شود آیا عارضه جانبی آنها در ایجاد لرزش نقشی دارد یا
نه؟ همچنین ممکن است آزمایشهایی برای رد کردن سایر
بیماریهایی که عالئم مشابهی دارند ،تجویز شوند .اگر شما
دچار هر یک از این بیماریها تشخیص داده شوید ،دیگر
بیماری «لرزش اساسی» ندارید.
اگر دیابت داشته باشید ،لرزش دستتان ممکن است نشانهای
از میزان پایین قند خون باشد .لرزش همچنین میتواند
ناشی از باال رفتن برخی فلزات سنگین در بدنتان باشد.
برای مثال تجمع بیشازحد مس یا جیوه در بدن میتواند
باعث ایجاد لرزش شود.
لرزش اساسی بیماری دائمی است و شدت آن با افزایش سن
معموال بدتر میشود .همچنین میتوان انتظار داشت لرزش

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

ممکن است لرزش استراحت ایجاد شود.
لرزش ترک :افرادی که نشانگان ترک الکل
را تجربه میکنند ،ممکن است دچار لرزش
دست وضعیتی شوند.

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

از یک بخش بدن شما به بخش دیگر بدن گسترش پیدا کند.
علت ایجاد لرزش اساسی شناختهشده نیست بنابراین راهی
برای پیشگیری از آن وجود ندارد .استرس ،کافئین و برخی
داروها این لرزش را بدتر میکنند بنابراین اجتناب از آنها
ممکن است به کاهش لرزش کمک کند.
اگر کافئین عالئم شما را بدتر میکند ،سعی کنید مصرف
نوشیدنیهای حاوی آن مانند قهوه ،چای و نوشابههای
گازدار را کاهش دهید.
ازجمله داروهایی که ممکن است لرزش را تشدید کنند،
میتوان به این موارد اشاره کرد:
 داروهای محرک مانند متیلفنیدیت (ریتالین)
 لیتیوم
 والپورات
 داروهای ضدافسردگی
 داروهای جایگزینی هورمون تیروئید در دوزهای باال
اگر هر یک از این داروها که لرزشتان را تشدید میکند،
مصرف میکنید ،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 میدهند تا فرد
بتواند به فعالیتهای طبیعی زندگیاش ادامه دهد .ممکن

درمان
برخیلرزشهارامیتوانبرطرفکردیابهمقدار
زیادی کاهش داد .در موارد لرزش فیزیولوژیک
تشدیدشده ممکن است فقط الزم باشد مقدار
کافئین مصرفیتان را کاهش دهید یا استرستان
را کنترل کنید .لرزشهای ناشی از پرکاری
تیروئید یا ترک الکل را میتوان با درمان این
عوارض برطرف کرد.
لرزشهای ناشی از داروها با عوض کردن
داروی مصرفی بهوسیله پزشک ممکن است
رفع شوند« .لرزش اساسی» با داروهایی
مانند داروهای مسدودکننده گیرنده بتا مانند
پروپرانولول (ایندرال) یا داروی ضدتشنج
پیریمیدون قابلدرمان است .لرزش ناشی از
بیماری پارکینسون با داروهای ضدپارکینسون
یاروشیبهنامتحریکعمقیمغزدرمانمیشود.
درروشتحریکعمقیمغزالکترودیدرونمغز
کارگذاشتهمیشودتانواحیایازمغزکهحرکاتی
مانند لرزش را تنظیم میکنند ،تحریک شوند.
لرزش ناشی از اماس ،سکته مغزی و تومورهای
مغزی معموال رفع نمیشود.
راههای دیگر درمانی
ازآنجاییکه لرزش میتواند غذا خوردن و انجام
سایر کارهای روزانه را مختل کند ،ممکن است
الزم باشد از قاشق و چنگالهای سنگین برای
غذا خوردن استفاده کرد و از کاردرمانگر کمک
خواستتابهتقویتمهارتهایحرکتیظریف
مانند بستن دکمههای لباس کمک کند .لرزش
دست ناراحتی بزرگی در زندگی شماست اما
میتوانیدروشهاییبیاموزیدوباآنکناربیایید.
منبعHarvard Health Letter:

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
درمانها معموال برای موارد شدید لرزش است که به سایر
درمانها پاسخ نمیدهند.
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فیزیولوژی

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

نگاهی جامع بر دردهای ستون فقرات و علل آن

وقتی ستون بدن بیمار میشود!
اسکولیوزیس رامیتوان با تجویز بریس (ارتوز) ،درمانهای
دستی کایروپراکتیک و فیزیوتراپی بهبود بخشید اما موارد
شدید آن ممکن است به جراحی نیاز داشته باشند.

دکتر شاهد صدر
متخصص کایروپراکتیک
عضو انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

حرکات و وضعیتهای نادرست بدن از شایعترین علل
ن
درد در نقاط مختلف ستون فقرات هستند .خوشبختانه ای 
گونه دردها اغلب با حرکات اصالحی و ورزشدرمانی
تسکین پیدا میکنند اما عوامل بسیار دیگری نیز وجود
دارند که میتوانند ستون بدن را دچار درد و آسیب
حاد یا مزمن کنند .در ای 
ن موارد عالوه بر اصالح
وضعیتهای اشتباه ،بیمار به توصیهها و روشهای
درمانی پزشک متخصص هم نیاز پیدا میکند .اگر شما
نیز از درد ستون فقرات رنج میبرید ،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 میدهد ،فشار
وزنرویمهرههایستونفقراتقرارمیگیردوباعثکمپرس
شدن دیسکهای بینمهرهای میشود .وزن وارد بر مهرهها،
وضعیتهای نادرست بدن و خم و راست شدنهای مکرر
به مرور زمان باعث بیرون زدن مایعات دیسک و درد و عالئم
فشار بر اعصاب میشود .برای درک بهتر این موضوع تصور
کنید در یک استخر پر از آب ایستادهاید و میخواهید به چپ
و راست پرش داشته باشید .وجود آب در استخر ،پرش و
حرکت کردن را کندتر و محدودتر میکند ،در صورتی که
پریدن و حرکت کردن در یک استخر خالی بسیار آسانتر
است .با کمپرس شدن دیسکهای بینمهرهای و خارج شدن
محتوای مایع آن نیز عدسی ژالتینی موجود در مرکز دیسک،
متحرکتر از معمول میشود و به فیبرهای محافظ دور خود
آسیب میرساند .درنتیجه دیسک از محل خود بیرون میزند
و حتی ممکن است دچار پارگی شود.
آرتروز
آرتروز ستون فقرات به مرور زمان بر اثر بیثباتی ،تخریب
و آسیبهای میکروسکوپی در بافت مفاصل ایجاد میشود.
اگر مفاصل ،عضالت و رباطهای ستون فقرات ثبات کافی
نداشته باشند ،مغز برای جبران این بیثباتی و جلوگیری از
روند تخریبی مفصل فرمان میدهد تا کلسیم از خون برداشته
شود و دور تا دور مهرههای ستون فقرات رسوب کند .این
موضوع باعث ایجاد زائدههای استخوانی در اطراف مهرهها
میشودوعالئمیمثلدردومحدودیتحرکتیایجادمیکند.
تنگی کانال نخاع
تنگیکانالنخاعمیتواندبهصورتمادرزادییاغیرمادرزادی
ایجاد شود .در موارد مادرزادی ،فضای کانال نخاع از زمان تولد
کوچکترومحدودترازحدطبیعیاست.مواردغیرمادرزادی
نیز شامل تومورها و زائدههای استخوانی در کانال نخاع و
بیرونزدگیدیسکهایبینمهرهایمیشود.درواقعهرعاملی
که باعث تنگ شدن کانال عبور نخاع و فشار آمدن بر نخاع
شود ،میتواند اعصاب را درگیر و عملکرد آنها را مختل کند.
سرخوردگی مهره
سرخوردگی مهره عالوه بر ایجاد تنگی کانال نخاع ،میتواند
به دیسک آسیب برساند و باعث بیثباتی در ستون فقرات
شود.سرخوردگیمهرهمعموالدرورزشکارانرشتهبدنسازی
و پاور لیفترها دیده میشود .این افراد با باال بردن وزنه و
اعمال وزن روی مهرهها ممکن است دچار شکستگیهایی
در پدیکولهای مهره (پایههای مهره) شوند .در این شرایط،
بدنه مهره از پایههای آن جدا میشود و مهره به سمت جلو
یا عقب سر میخورد .سرخوردگی مهره معموال رو به جلو
است و شدت آن در  5درجه تعریف میشود .با کمک
تصویر رادیولوژی میتوان شدت سرخوردگی را بررسی
و بر اساس شدت آسیب ،درمان مناسب را انتخاب کرد.

شکستگیها

شکستگیهای مهره با شکستگیهای دست و پا متفاوت
است و قابلیت گچگیری برای آنها خیلی وجود ندارد .این
شکستگیها از لبپر شدن و ترک برداشتن گرفته تا خرد
شدن کامل مهره ،میتوانند درجات متفاوتی داشته باشند.
شکستگی مهره در موارد خفیف معموال با استفاده از آتل
و بیحرکت نگه داشتن ستون فقرات ،ترمیم و بازسازی
میشود اما اگر مهره خرد شده باشد ،بیمار باید به جراح
ارتوپد ارجاع داده شود.

اتومی ستون فقرات آشنا شوید
با آن

بندی بدن انسان از دو بخش
استخوان
محوری و اسکلت اندامها تشکیل
اسکلت
ست .این دو بخش به صورت مجزا
شده ا
یگر حرکت میکنند .اسکلت محوری
از یکد
مجمه 7 ،عدد مهره گردنی 12 ،عدد
شامل ج
فسه سینه 5 ،عدد مهره کمری ،استخوان
مهره ق
یشود.
جی ،دنبالچه ،دندهها و جناغ سینه م 
خا
یک از مهرههای ستون فقرات یک
بین هر
حاوی مایع وجود دارد .در مرکز هر
دیسک
یک عدسی ژالتینی به نام «نوکلئوس
دیسک
س» قرار گرفته که توسط حلق ههای
پالپوزو
پوشانده شده است .دیسکها درواقع
فیبری
های عمودی وارد بر ستون فقرات را
ضرب ه
رده و از آن محافظت میکنند .یکی
خنثی ک
شهای ستون فقرات ،بافت
دیگر از بخ 
ست که دور تا دور ستون مهرهها
رباطی ا
یکند.
یپوشاند و از مفاصل محافظت م 
را م
الت ،بخشی دیگر از این دستگاه هستند
عض
یکنند
استخوانها را به یکدیگر متصل م 
که
و امکان تحرک به آنها میدهند.

بیماریهایعفونی
عفونت استخوان یا استئومیلیت بر اثر عواملی مانند باکتری،
قارچ و ویروس به صورت حاد ایجاد میشود و معموال
از قسمتهای دیگر بدن و از طریق خون به ستون فقرات
انتشار پیدا میکند .تشخیص این عفونت اغلب دشوار است،
بهخصوص اگر تاریخچه کافی از بیمار فراهم نباشد .عفونت
ستونفقراتدرصورتعدمدرمانمیتواندبسیارآسیبزننده
باشد .حتی میتواند استخوان را به طور کامل تخریب کند و
باعث بیثباتی در ستون فقرات شود .عفونت ستون فقرات
میتواند 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.
بیماریهایالتهابی
بیماریهایالتهابیمثلروماتیسمازدیگرعواملدرددرستون
فقرات هستند .روماتیسم مفصلی نوعی بیماری خودایمنی
است که بر اثر حمله سیستم ایمنی بدن به بافت غضروفی
مفاصل ایجاد میشود .در این بیماری ،مفصل تخریب شده
و درد و التهاب برای بیمار ایجاد میشود .التهاب و درد در
مفاصل ستون فقرات میتواند بر اثر حرکتهای مکرر نیز
ایجادشود.دراینموارد،دردمعموالبااستراحت،کمپرسیخ
وداروهایضدالتهاب،تسکینپیدامیکند.باتقویتعضالت
ناحیه مورد نظر نیز میتوان از عود التهاب جلوگیری کرد.
دردهای ارجاعی
دردهای ستون فقرات بهخصوص ناحیه کمر در بعضی موارد
میتواندبهدیگرارگانهایبدنمرتبطباشد.برایمثالبزرگی
خوشخیم پروستات ،فتق ،مشکالت رحم و تخمدان ،سنگ
کلیه ،اختالالت کیسه صفرا و ...همگی میتوانند باعث ارجاع
درد به ستون فقرات شوند .ریشهیابی اینگونه 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 میتواند در بعضی موارد به
کتف و دست چپ انتشار پیدا کند و عالئمی شبیه سکته
قلبی داشته باشد.

اختالالت عضالنی

اختالالت عضالنی مثل گرههای عضالنی ،ضعف و
گرفتگیهای عضله معموال نشاندهنده عادتهای اشتباه و
حرکت کردن به شیوه نادرست است .گرفتگیهای عضالنی
دراختالالتدیسکهایبینمهرهایبسیاررایجهستند.وقتی
دیسک دچار بیرونزدگی میشود ،عضله برای محافظت
از آن و جلوگیری از تشدید بیرونزدگی ،وارد اسپاسم و

گرفتگی میشود .در این موارد نباید از داروهای شلکننده
عضله استفاده کرد زیرا شرایط را وخیمتر میکنند .عدم تقارن
و تعادل بین عضالت در گودی یا صافی بیش از حد کمر
نیز میتواند باعث درد و ناراحتی در ستون فقرات شود.
برای مثال در گودی بیش از حد کمر معموال عضله سوئز
خاصرهای فعالتر از حد طبیعی است یا در صافی بیش از
حد کمر ،عضله پشت ران فعالتر از میزان الزم است .این
مشکالت و درد ناشی از آنها اغلب با حرکات اصالحی
برطرف میشوند.
فیبرومیالژیا
فیبرومیالژیانوعیبیماریروانتنییاسایکوسوماتیکاستکه
باعث ایجاد نقاط ماشهای و درد در  11ناحیه از بدن میشود،
از جمله گردن ،شانهها ،آرنج ،مچ ،کمر ،زانو و ....این بیماری
تشخیص فیزیکی ندارد و بیشتر بر اثر استرس و اضطراب،
افسردگی و عوامل روانی ایجاد میشود .عالئم فیبرومیالژیا
معموال با ورزش و روشهای تمدد اعصاب بهبود مییابد.
نشانگان خروجی قفسه سینه
نشانگان خروجی قفسه سینه یا توراسیک اوت لت
نشانگان( )Thoracic outlet syndromeمعموال بر اثر دنده
گردنی به وجود میآید .در این بیماری ،دنده گردنی باعث
فشار بر شبکه اعصاب بازویی گردن میشود و عالئمی مثل
گزگز ،مورمور و بیحسی در باالتنه و دستها ایجاد میکند.
این عالئم ممکن است با حرکت دادن گردن تشدید شوند.
نشانگان خروجی قفسه سینه را معموال میتوان با روشهای
غیرتهاجمی مثل حرکتهای کششی برای عضالت نردبانی
گردن و باز کردن دامنه حرکتی آنها بهبود بخشید اما اگر درد
و عالئم درگیری عصب با این روشها تسکین پیدا نکند
و ماندگار شود ،فرد برای جراحی دنده گردنی به جراح
ارجاع داده میشود.

تومورها

تومورهای ستون فقرات انواع مختلفی دارند ،از جمله
تومورهای خوشخیم و بدخیم .این زائدهها با توجه به
محلشان در ستون فقرات میتوانند اعصاب را تحت فشار
قرار دهند و باعث بروز درد و عالئم درگیری عصب مثل
گزگز و بیحسی شوند .تومورهای بدخیم معموال تحت
جراحی قرار میگیرند .تورموهای خوشخیم نیز برحسب
محلشان ممکن است به جراحی نیاز پیدا کنند.

اسکولیوزیس (انحراف جانبی ستون فقرات)

با مشاهده ستون فقرات از جلو یا پشت ،مهرهها باید صاف
و در راستای یک خط مستقیم روی هم قرار گرفته باشند .در

کایفوزیس (قوز بیش از حد)
کایفوزیس به قوز بیش از حد ستون فقرات در ناحیه پشت
قفسهسینهگفتهمیشود.اینبیماریممکناستدرمشکالت
استخوانی یا عضالنی ،اختالالت مادرزادی ،سوءتغذیه و
کمبود ویتامین  ،Dضربه و ...ریشه داشته باشد اما در بیشتر
مواردبهدلیلضعفعضالتوعادتهایاشتباهمثلنشستن،
ایستادن و راه رفتن در وضعیتهای نادرست ایجاد و تشدید
میشود .از عوامل کایفوزیس در سنین باال نیزمیتوان به
فرسودگیغضروفها،تحلیلدیسکهایبینمهرهای،پوکی
استخوان،شکستگیهایاسترسی(ترکهایریزاستخوانی)
براثرپوکیاستخوانیامصرفطوالنیمدتکورتونومولتیپل
میلوما (نوعی سرطان استخوان) اشاره کرد .کایفوزیس در
هر سنیمیتواند بروز کند اما در خانمهای میانسال شایعتر
است .این بیماری در نوزادان تا نوجوانان معموال به دلیل
اختالالت ساختاری ستون فقرات و بیماریهای مادرزادی و
ژنتیکی ایجادمیشود .گوژپشتی در موارد خفیف بیعالمت
است اما در موارد شدید میتواند 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 میکند و منجر
به کاهش وزن بیمارمیشود .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 مشخصمیشود .عالوه
براینها ممکن است به تستهای عصبی یا نورولوژیک نیز
نیاز باشد تا واکنشها و قدرت عضالت بررسی شود .در
رادیولوژی نیز اگر قوز بیش از  20تا  45درجه باشد ،فرد
مبتال به کایفوزیس شناختهمیشود .درمان کایفوزیس بر
اساس سن بیمار ،عامل بیماری و عالئم همراه با آن انجام
میشود .موارد خفیف این بیماری رامیتوان با استفاده از
از بریسهای مخصوص ،تمرینات تقویتی عضالت پشت
و حرکات اصالحی بهبود بخشید اما اگر قوز شدید باشد،
فرد ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند.

اسکولیوزیس ،ستون مهرهها از پشت منحنی به نظرمیرسد.
انحنای جانبی در ستون فقراتمیتواند به شکل حرف اس
التین ( )Sیا سی التین ( )Cباشد .اسکولیوزیس به دو گروه
«ساختاری» و «عملکردی» نیز تقسی ممیشود .اسکولیوزیس
ساختاری از اختالل در استخوانبندی ستون فقرات نشأت
میگیرد اما اسکولیوزیس عملکردی به دلیل عدم تعادل در
عضالتوگرفتگیهایعضالنیایجادمیشود.عواملژنتیکی
نیز ممکن است در این بیماری نقش داشته باشند .اختالف قد
پاها ،دیستروفی یا تحلیل عضالنی و بیماریهای مادرزادی
از علل ثانویه ابتال به این بیماری هستند .اسکولیوزیس در
خانمها شایعتر است و معموال از کودکی آغازمیشود و با لوردوزیس (گودی بیش از حد کمر)
تکامل رشد ،عالئم خود را نشانمیدهد .پس از اتمام سن افزایشگودیدرناحیهکمرتحتعنوانلوردوزیسشناخته
رشد نیز از پیشرفت بازمیایستد .این بیماری ممکن است میشود .البته این گودی ممکن است در ناحیه گردن نیز
در هر ناحیهای از ستون فقرات ایجاد شود اما در قفسه سینه ایجاد شود .لوردوزیس معموال به علت عدم تعادل عضالنی،
و کمر بیشتر دیدهمیشود .اسکولیوزیسمیتواند باعث درد کاهش تحرکپذیری لگن و عادتهای اشتباه مثل نشستن،
شانه ،کتف ،گردن ،پشت و دردهای عضالنی شود .همچنین ایستادن ،خوابیدن و راه رفتن در وضعیتهای نادرست
ممکن است با تنگی نفس ،یبوست و افزایش دردهای عادت ایجادمیشود .حرکات مکرر در ناحیه کمر نیزمیتواند در
ماهانهدرخانمهاهمراهباشد.ازلحاظظاهرینیزمعموالباعث فرسودگی مهرههای کمر ،درد و گودی کمر نقش داشته
برجستگی دندهها در یک سمت بدنمیشود .این بیماری باشد .اختالف قد پاها ،چاقی ،پوکی استخوان ،گوژپشتی و
در طوالنیمدت ممکن است فرد را دچار مشکالت قلبی و التهاب دیسکهای بینمهرهای از دیگر عوامل لوردوزیس
ریوی کند .این بیماری رامیتوان با معاینه ،انجام تستهای هستند .این بیماری اغلب از سنین جوانی تظاهر پیدامیکند
ارتوپدی و بررسی رادیولوژی ،تشخیص داد .برای تشخیص اما در موارد خیلی کم ممکن است به صورت مادرزادی نیز
نوع اسکولیوزیس اعم از ساختاری یا عملکردیمیتوان ایجاد شود .از عالئم آنمیتوان به کمردرد و عالئم مشابه
از تست «آدامز» استفاده کرد .در این تست بیمار باید مقابل با درگیری عصب سیاتیک مثل گزگز و بیحسی در پاها و
پزشک بایستد و به او پشت کند .سپس پزشک ،لگن بیمار انگشتان پا اشاره کرد .معموالمیتوان گودی کمر را در این
را ثابت نگه میدارد و از او درخواستمیکند به جلو خم افراد مشاهده کرد.گودی کمر و شدت آن رامیتوان با انجام
شود .با این حرکتمیتوان فیلههای کمر را مشاهده کرد .اگر معاینه ،بررسی محور حرکتی بدن ،تستهای ارتوپدی و
فیلهها دچار گرفتگی و برجستگی شده باشند ،اسکولیوزیس نورولوژیک(عصبی)وتصویربرداریرادیولوژیتشخیص
از نوع عملکردی است .در این نوع اسکولیوزیس معموال داد .این اختالل معموال با ورزشها و حرکات اصالحی و
با خم شدن بیمار به جلو ،انحنای ستون فقرات از بین
راهکارهایفیزیوتراپیبهبودمییابد.مصرفداروهای
میرود اما در اسکولیوزیس ساختاری ،با خم
ضدالتهاب نیز به کاهش دردهای بیمار کمک
شدن به جلو همچنان خمیدگی در ستون
میکند .برای پیشگیری از گودی کمر باید
فقراتمشاهدهمیشود.بعدازتشخیص
وزن را در محدوده طبیعی نگه داشت
نوع اسکولیوزیسمیتوان برای
و از برنامه ورزشی درست پیروی
چه زمانی به
تعیین درجه و محل آن،
کرد .افرادی که دچار گودی
پزشک مراجعه کنیم؟
رادیولوژی درخواست
کمر هستند حتما باید
کرد .اگر انحنای ستون
قبل از شروع ورزش،
اگر درد ستون فقرات حاد و شدید باشد یا از زمان
فقرات بیش از  10تا 12
این اختالل را اصالح
شروع آن  3روزگذشته و همچنان درد وجود دارد ،فرد
درصد باشد ،تشخیص
کنند .حرکاتی که بدن
باید به پزشک مراجعه کند .در این موارد باید از
اسکولیوزیس قطعی
را به سمت عقب هدایت
خوددرمانیامتناعکردوهرچهسریعتر
میشود .تشخیص به موقع
میکنند و حرکات پایینتنه
مشکل را با پزشک در میان
اسکولیوزیس از اهمیت ویژهای
معموال برای این افراد مناسب
گذاشت.
برخوردار است زیرا درمان زودهنگام آن
نیستند .لوردوزیس معموال نیازی به
جراحی ندارد.
میتواند بسیار موثر واقع شود .موارد خفیف

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

«قاتل خاموش» را بشناسید!
از  14ماه می سال 2005
ترجمه:
میالدی بود که «مقابله با
مریمسادات
فشارخون باال» به عنوان
کاظمی
یکی از مناسبتهای سالمت
توسط انجمن جهانی فشارخون مطرح شد و
روز  17میمصادف با  27اردیبهشت به طور
رسمی این نامگذاری برای هر سال تایید شد.
هدف از این نامگذاری اطالعرسانی به عموم
افراد جامعه در مورد اهمیت پرفشاریخون
و وخامت عوارض آن بر سالمت ،ارائه
راهکارهای پیشگیرانه ،تشخیص دقیق و
درمان مناسب خواهد بود.
از آنجا که ابتال به پرفشاریخون تا مدتهای
طوالنی ممکن است بدون عالمت بارز و کامال
خاموش وجود داشته باشد ،موجب آسیبهای
مختلف به اندامهای حیاتی مانند قلب ،مغز
و کلیهها میشود و زمینهساز آنفارکتوس،
سکتههای قلبی و ...خواهد شد .پرفشاریخون
زمانی اتفاق میافتد که فشارخون به دیوارههای
عروق بسیار بیشتر از حد طبیعی باشد.

طی سالهای
اخیر ،تشخیص
به موقع و
درمانهای الزم
با داروهای
کمهزینه
موجب شده
آمار مبتالیان
به فشارخون
باال بهطور
قابلتوجهی
کاهش یابد که
درنتیجه کاهش
موارد فوت
ناشی از اختالالت
عروقی را نیز در
پی دارد

«پرفشاریخون» چیست؟

«پرفشاریخون» یا «فشارخون باال» بیماریای
است که در پی ابتال ،عروق خونی به طور مداوم
تحت تاثیر فشار بیش از حد طبیعی خون خواهد
بود و به تدریج زمینهساز آسیب بهاندامهای
مختلف میشود .قلب طی ضربان ،خون را
با فشار معینی به عروق خونی میفرستد تا به
اندامهای بدن برسد .این عبور خون ،فشاری
به دیواره عروق وارد میکند که هرچه بیشتر
باشد ،قلب مجبور به پمپاژ حجم بیشتری از
خون خواهد بود .فشارخون طبیعی هر فرد
بالغ در زمان انقباض  120میلیگرم جیوه
(فشارخون سیستولیک) و در زمان انبساط 80
میلیگرم جیوه (فشارخون دیاستولیک) است.
زمانی که فشارخون سیستولیک از حد طبیعی
باالتر و به  140میلیگرم جیوه یا فشارخون
دیاستولیک از  90میلیگرم جیوه باالتر باشد،
به آن «پرفشاریخون» گفته میشود.

بیشتر افراد مبتال به پرفشاریخون هیچ عالمتی
از این مشکل خود ندارند و به همین دلیل
«قاتل خاموش» لقب گرفته است .البته ممکن
است پرفشاریخون با عالئم سردرد ،نفسنفس
زدن ،سرگیجه ،درد قفسهسینه ،تپش قلب و
خونریزی بینی بروز کند.

چرا «فشارخون باال» خطرناک است؟

هرچه فشارخون بیشتر از حد طبیعی باشد،
احتمال آسیب به قلب و عروق اندامهای
حیاتی دیگر مانند مغز و کلیهها نیز بیشتر
خواهد بود .در واقع اهمیت این عارضه به
حدی است که پرفشاریخون اولین عامل
اجتنابپذیر بیماریهای قلبی و سکتههای
مغزی محسوب میشود .فشارخون

کنترلنشده میتواند منجر به بروز حمله
قلبی و افزایش حجم قلبشود 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
مغزی و سکته میشود .پرفشاریخون
همچنین میتواند عامل نارسایی کلیه ،نابینایی
و تحلیل شناختی نیز باشد.
استعمال دخانیات ،تغذیه ناسالم ،اعتیاد
به الکل ،شیوه زندگی بیتحرک ،مواجهه
مستمر با استرس ،چاقی ،کلسترول باال و
دیابت از جمله عواملی هستند که زمینه بروز
پرفشاریخون را تسهیل میکنند.

«فشارخون» از منظر طب ایرانی
دكتر روشنك قدس
متخصص طب ايراني و
عضو هیاتعلمی دانشگاه
علومپزشکی ایران

بیماری«پرفشاریخون»ازگروهامراضامتالییهدرطب
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 ،درهمخوری و
رعایت نکردن ترتیب غذا (خوردن غذای غلیظ مثل
ماکارونی قبل از غذای لطیف مثل ساالد کاهو) پدید
میآید .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
یکبیماریمانندپرفشاریخونبرایدوفردمختلف،
متفاوتنوشتهشود،البتهنقاطمشترکیخواهندداشت.
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 غذاهای غلیظ مانند گوشت
گاو ،غذاهای کنسروی ،انواع سسها ،الزانیا،
ماکارونی و ...پرهیز شود.
 اگر فرد کار سنگین بدنی ندارد ،سعی کند از
غذاهای لطیف مثل گوشت مرغ ،گوشت گوسفند،
ساالد کاهو و  ...استفاده کند.
 از تداخل طعام یا همان وارد کردن غذای
جدید پیش از اتمام هضم غذای خوردهشده
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 بیرویه و سرخود انواع گیاهان و دمنوشها
میتواند منجر به عوارض جبرانناپذیری شود
بنابراین بهتر است در مصرف آنها اعتدال رعایت
شود .برخی گیاهان نیز در این رابطه بیتاثیر نیستند.
به عنوان مثال گیاه بومادران و گیاه کیالک بیشتر

تشخیص و درمان «پرفشاریخون»

همه افراد بزرگسال باید به طور منظم،
فشارخونشان را کنترل کنند تا احتمال پرفشاری
خون در مراحل اولیه تشخیص داده شود .در
حال حاضر امکان اندازهگیری فشارخون تنها
محدود به مراکز درمانی نیست و دسترسی به
انواع دستگاههای اندازهگیری فشارخون ،روند
تشخیص را بهبود بخشیده است .البته استفاده
از این دستگاهها صرفا برای تشخیص و شروع
روند درمان کافی نیست و حتما نیاز به معاینه
توسط پزشک و درمان مناسب خواهد بود.
کنترل پرفشاریخون در بعضی افراد با تغییر
شیوه زندگی به عنوان مثال قطع مصرف
دخانیات ،تغذیه سالم و ورزش منظم امکانپذیر
است .کاهش مصرف نمک نیز به عنوان یکی از

مهمترین علل زمینهساز حتما باید مورد توجه
قرارگیرد .البته در بعضی بیماران عالوه بر این
توصیهها الزم است داروهای الزم نیز به طور
منظم مصرف شود.
از آنجا که مبتالیان به پرفشاریخون 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  3فرد بزرگسال در گوشه و کنار دنیا،
بیش از  1نفر مبتال به پرفشارخون باالست که
این وضعیت هشدار سالمت عامل بسیاری از
حملههای قلبی و سکتههای مغزی ،همچنین

عوامل غیرخوراکی نوسان فشارخون

براساس فلسفه طب ایرانی ،درگیری اعضای دیگر
مانند سوءمزاجهای کبد ،کلیه ،ریه ،طحال و امعاء
به عنوان اعضای مشترک در ابتال به پرفشاریخون
یا دقیقتر بگوییم در ایجاد انواع امتال نقش دارد.
اعراض نفسانی به معنای امروزیاش و استرس
و فشارهای روانی هم در ابتال به این بیماری
و نوسانات آن به شدت تاثیرگذار خواهند بود.
فشارخون باال عامل خطر مهمی برای سکته قلبی،
حمله مغزی ،نارسایی احتقانی قلب ،بیماری کلیوی
پیشرفته و بیماریهای عروق محیطی است و
طبیعتا با کنترل آن در سطح طبیعی میتوان از
وقوع عوارض آن جلوگیری کرد.

بارداری و فشارخون

با توجه به محدودیت استفاده از داروها حتی
تعدادی از داروهای گیاهی در زمان بارداری،
تنها توصیه این است که در صورتی که بارداری
انتخابی باشد و با برنامهریزی قبلی قرار است

اتفاق بیفتد حتما با در نظر گرفتن تدابیر غذایی
که ذکر شد ،خانم وزن خود را کنترل کند تا از
میزان امتالی احتمالی بدن قبل از بارداری که
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

طرز تهیه

دارند ،باز هم تاکید بر رعایت دستورات غذایی
فوق خواهد شد.
هرچند موارد محدودی از داروها قابلتجویز در
بارداری هستند ،باید حتما تحت نظر متخصص
طب سنتی و بر اساس مزاج خانم باردار تجویز
و پیشنهاد شوند.

الک غلطگیر

دمنوش گل گاوزبان و لیمو عمانی

 عسل  2قاشق مرباخوری در هر لیوان
 آب جوش  4لیوان
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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.

مطبخ ایرانی

دکتر مهدی فالح
متخصص طب سنتي ايراني

حدود  9/4میلیون فوت در سال محسوب
میشود .البته پیشبینیها حاکی از آن است
که تا سال  2025میالدی ،به دلیل پیرشدن
جمعیت جهان و رواج بیشتر شیوه زندگی
ناسالم زمینهساز چاقی و بیتحرکی ،شمار
مبتالیان به این بیماری به  1/5میلیارد نفر
نیز میرسد.
طی سالهای اخیر ،تشخیص به موقع و
درمانهای الزم با داروهای کمهزینه موجب
شده آمار مبتالیان به این بیماری به طور
قابلتوجهی کاهش یابد که درنتیجه کاهش
موارد فوت ناشی از اختالالت عروقی را نیز
در پی دارد .به عنوان مثال شمار مبتالیان به
پرفشاریخون در آمریکا از 31درصد در سال
 1980میالدی به 18درصد در سال 2014
میالدی رسیده است اما این آمار در کشورهای
کمدرآمد روند رو به رشدی دارد ،به طوری که
در بیشتر کشورهای آفریقایی به نظر میرسد
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 درمانهای الزم
برای پیشگیری از خطر فوت یا پیامدهای ناشی
از بیماریهای قلبی و سکتههای مغزی یکی
از مهمترین چالشهای سالمت در کشورهای
در حال توسعه محسوب میشود .تشخیص،
درمان و کنترل پرفشاریخون همواره یکی از
اولویتهای سالمت در همه نقاط خواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه گرچه بیشتر مبتالیان به
پرفشاریخون در سنین باالتر از  60سال قرار
دارند ،شمار زیادی از افراد مبتال در سنین
میانسالی ( 35تا  55سال) از بیماری خود
اطالع ندارند که بیشتر این افراد ،آقایان هستند.
پرفشاریخون یکی از معدود ناراحتیهای
قلبی -عروقی است که آقایان در سنین کمتر
از  55سال آن را جدی میگیرند و برای درمان
مناسب اقدام میکنند.

مواد الزم

 گل گاوزبان  3قاشق
غذاخوری
 لیموعمانی 2عدد

لیموعمانیها را سوراخ یا از وسط نصف كنید .همراه گل گاوزبان و
آب جوش در قوری چینی بریزید و اجازه دهید روی حرارت غیرمستقیم
به مدت  30دقیقه دم بكشد.
سپس دمكرده را در یك لیوان یا فنجان بزرگ بریزید ،عسل یا نبات را بیفزایید

و هم بزنید تا كامالحل شود .دمنوش
را به آرامی میل كنید.
این نوشیدنی آرامبخش است و
برای پایین آوردن فشارخون
و رفع ناراحتی پروستات،
همچنین کاهش دردهای
ابتدای عادت ماهانه بسیار
مفید است.
در صورتی که گل گاوزبان
بدون لیموعمانی مورد
استفاده قرارگیرد باعث
باال رفتن فشارخون خواهد
شد و برای کسانی که دچار افت
فشار و ضعف شدهاند ،مناسبتر
است.

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!

فقط غذاهای شور فشارخون را باال میبرند
زیادهروی در مصرف شیرینیها ،حتی شیرینیهای
دکتر محمدعسکر فراشاه طبیعی مانند خرما ،شیره خرما و ارده شیره در
متخصص طب ایرانی
افراد مساعد میتواند باعث پرفشاریخون شود.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده ،افرادی که
رژیم غذایی سرشار از قند فروکتوز دارند با احتمال بیشتری دچار فشارخون باال میشوند.
براساس مطالعه دیگری نیز احتمال ابتال به فشارخون باال در افرادی که بیش از  74گرم فروکتوز
در روز مصرف میکنند نسبت به افرادی که مقادیر کمتری مصرف میکنند ،بیشتر است.
توصیه طب ایرانی این است که افراد دچار امتالء و پرخونی ،مخصوصا در فصل بهار از مصرف
بیش از حد متوسط شیرینیهای صنعتی و حتی شیرینیهای طبیعی مانند ارده شیره ،خرما و
شیره خرما پرهیز کنند و به سوی خوراکیهایی با مزه ترش مالیم طبیعی مانند آلوبخارا ،تمر
هندی ،شربت عناب ،سکنجبین و شربت آبلیمو بروند.
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درمانگاه خون

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

گفتوگو با دکتر بابک بهار فوقتخصص خون و سرطان درباره تاالسمی

تاالسمی؛ از پیشگیری تا درمان
تاالسمی واژهای یونانی است که از دو کلمه تاالسا ( )Thalassaبه
معنی دریا و امی ( )Emiaبه معنی خون گرفته شده است .این واژه
ستاره محمد نخستین بار در سال  1925میالدی توسط یک پزشک متخصص کودکان
به بیمارانی نسبت داده شد که دچار کمخونی شدید ،عالئم بزرگی
طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه شده بودند .تاالسمی درواقع نوعی

 :تاریخچه ابتال به تاالسمی به چه
زمانی برمیگردد؟
تاالسمی از لحاظ تاریخی به عنوان بیماری یا
مرض دریای مدیترانه شناخته میشد زیرا در این
منطقه شیوع بسیار باالیی داشت .این بیماری نوعی
کمخونی ارثی است که به دو گروه کلی خفیف و
شدید تقسیم میشود .البته در گذشته افراد قادر به
تشخیص نوع خفیف آن نبودند و تاالسمی را فقط
به عنوان کمخونی شدید میشناختند .تاالسمی آن
زمان بیشتر در حوزه اطراف دریای مدیترانه ،یونان،
جنوبایتالیا،جنوبفرانسه،قبرس،ترکیهو...دیده
میشد اما به دنبال جنگها و لشکرکشیهای سپاه
اسکندر ،به آسیای میانه از افغانستان تا هندوستان
نیز منتقل شد .درواقع اسکندر با هر بار لشکرکشی،
یک شهر را با خود جابجا میکرد .سپاهیان او نیز
بعد از فتح هر شهر با بومیان آن منطقه ازدواج
میکردند و با این کار منجر به شیوع تاالسمی در
آسیای میانه میشدند.
 :این بیماری چگونه ایجاد میشود؟
گلبولهای قرمز خون حاوی نوعی پروتئین به نام
«هموگلوبین»هستند.هموگلوبینخودازدوبخش
تشکیل میشود .یک قسمت آن فلزی و حاوی
آهن دوظرفیتی ( )+Fe2است .قسمت دیگر آن را
هم پروتیئنی کرویشکل به نام «گلوبین» تشکیل
میدهد .آهنی که در مرکز این توپ پروتئینی قرار
دارد در ریه میل به ترکیب با اکسیژن پیدا میکند و
در مجاورت بافتهای بدن اکسیژن را آزاد میکند
بنابراینگلوبینمسوولحملاکسیژندربدناست.
به عبارت سادهتر با هر بار نفس کشیدن ،اکسیژن
هوای محیط در الیهای از مایع آب در آلوئولهای
ریهحلمیشود.آلوئولهاحفرههایهواییکوچکی
هستندکهمویرگهایفراوانیدارند.گلبولهایقرمز
هنگام عبور از این مویرگها اکسیژن را از دیواره
آلوئولها دریافت میکنند .قلب نیز با پمپاژ خود
این بستههای اکسیژن (گلبولهای قرمز) را به کل
بدن پمپاژ میکند .گلوبین از  4رشته بافتهشده در
هم تشکیل میشود؛ دو رشته به نام زنجیره آلفا و
دو رشته به نام زنجیره بتا .این  4رشته مانند  4نخ
کاموا ،پروتئین هموگلوبین را تشکیل میدهند و
مولکول آهن را میان خود ثابت نگه میدارند .ژن
کنترلکننده زنجیره آلفا روی کروموزوم شماره 16
و ژن کنترلکننده زنجیره بتا روی کروموزوم شماره
 11قرار دارد .تاالسمی نوعی بیماری ارثی است که
در اثر جهش ژن زنجیره آلفا یا بتا ایجاد میشود .این
نوعجهشباعثمیشودیکیازاینزنجیرههاکمتر
ساخته شوند .برای مثال در تاالسمی آلفا ،زنجیره
آلفا به اندازه کافی ساخته نمیشود .در تاالسمی
بتا نیز زنجیره بتا به اندازه کافی تشکیل نمیشود.

اختالل خونی ژنتیکی است که به دلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین ایجاد شده
و باعث کمخونی میشود .مبتالیان به این بیماری در گذشته حداکثر تا دهه دوم عمر
دوام میآوردند اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی ،افزایش کیفیت درمانها و ارتقای
آگاهی بیماران و خانوادهها ،طول عمر آنها افزایش یافته است .به منظور فراهم آوردن
فرصت یک زندگی عادی برای مبتالیان به تاالسمی ،توجه بیشتر مسووالن و مردم به

طبیعی

تاالسمی
سلول قرمز
تغییرشکلیافته خون
سلول سفید خون

سلول قرمز خون
سلول سفید خون

پالکت

پالکت

 :تفاوت بین تاالسمی مینور و ماژور

چیست؟
برای سنتز زنجیره آلفا  4ژن یکسان در بدن وجود
دارد .البته  2عدد از این ژنها اضافه هستند .درواقع
زنجیره آلفا به قدری برای ادامه حیات مهم است
که خداوند  4ژن ( 2ژن از مادر و  2ژن از پدر
روی کروموزوم  )16برای آن قرار داده است .اگر
یکی از ژنهای زنجیره آلفا از کار بیفتد  3عدد
ژن دیگر برای آن وجود دارد و فرد دچار هیچ
مشکلی نمیشود .اگر  2عدد از این ژنها از کار
بیفتند باز هم مشکلی برای فرد به وجود نمیآید.
تنها درصورتی فرد دچار مشکل میشود که  3یا
هر  4ژن آلفا از کار بیفتند .از کار افتادن هر  4ژن
آلفا میتواند کشنده باشد .در مقابل ،زنجیره بتا
تنها  2ژن (یکی از مادر و یکی از پدر) دارد .به
همین دلیل است که جهش در ژنهای این زنجیره
سریعتر خود را نشان میدهد.
اگر یکی از ژنهای زنجیره بتا از کار بیفتد فرد مبتال
به تاالسمی بتای مینور میشود اما اگر هر دو ژن
این زنجیره از کار بیفتند فرد دچار تاالسمی بتای
ماژورمیشود.تاالسمیآلفایماژورنیززمانیاتفاق
میافتد که هر  4ژن زنجیره آلفا دچار جهش شده
باشند .تاالسمیهای مینور معموال عالمت خاصی
ندارند و فقط ممکن است منجر به ضعف ،بیحالی

وکمخونیخفیفشوند.البتهاضافهشدنکمخونی
ناشی از فقر آهن در زمان عادت ماهانه خانمها
ممکن است منجر به تشدید ضعف و بیحالی
در افراد مبتال به تاالسمی مینور شود .کمبود آهن
در این افراد با دریافت مکمل و دارو رفع میشود
اما تاالسمیقابلدرمان نیست.
:تاالسمیماژورباچهعالئموعوارضی
همراه است؟
عالئم تاالسمیهای ماژور در سنین خیلی پایین (تا
حداکثر  3سالگی) خود را نشان میدهند .در این
وضعیت کودک دچار کمخونی شدید و تعویق در
رشد میشود .مبتالیان به این نوع تاالسمی باید به
طور دائم خون تزریق کنند .این موضوع خود بعد
از  2تا  3سال منجر به تراکم شدید آهن در بدن
و هموکروماتوز ثانویه (رسوب آهن در بافتها)
میشود .در این شرایط قلب ،کبد ،مفاصل ،پوست،
غده هیپوفیز و ...دچار آسیب و نارسایی میشوند.
برای جلوگیری از این عارضه فرد باید به طور
مرتب از داروهای تزریقی یا خوراکی دفعکننده
آهن استفاده کند .تزریق خون نیز خود میتواند
با خطر انتقال هپاتیت همراه باشد .برای پیشگیری
از هپاتیت  Bواکسن وجود دارد اما نمیتوان از
ابتال به هپاتیت  Cجلوگیری کرد .از طرف
دیگر،تزریقاتمکررودشواریهای

بیماری منجر به بروز افسردگی در کودک و بههم
خوردنآرامشونشاطخانوادهمیشود.اینبیماری
بسیار پرهزینه است و به مراقبت دائمی و خدمات
پیچیده درمانی نیاز دارد بنابراین تولد کودک مبتال
به تاالسمی ماژور اصالصالح نیست.
:شیوعاینبیماریدرایرانچقدراست؟
ایران یکی از کشورهای تاالسمیخیز جهان
محسوب میشود .تقریبا از هر  200تا  250نفر
در ایران  1نفر (بهخصوص در حاشیه شمال و
جنوب کشور) به تاالسمی بتای مینور مبتالست.
البته به دلیل افزایش ازدواجهای دور و بینشهری،
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 بردهداری دنیای قدیم به مناطق دیگر دنیا
بهخصوص آمریکا نیز منتقل شد .ورود بردهها از
خلیج فارس برای کار در خانهها 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  50درصد فرزندانش به این نوع
تاالسمی مبتال میشوند .برای مثال
اگر این زوج  4فرزند داشته

آلفا و بتا؛ عمدهترین انواع تاالسمی در جهان
دکتر سیدمحسن رضوی
فوقتخصص بیماریهای خون و سرطان،
عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی
تهران

نشانگانهای تاالسمی انواع مختلفی دارند که عمدهترین
آنها ،تاالسمی «آلفا» و تاالسمی «بتا» هستند .در تاالسمی
آلفا ،ژنهای مسوول ساخت رشتههای گلوبین از نوع آلفا
دچار اشکال هستند و در تاالسمی بتا ،ژنهای مسوول
ساخت رشتههای گلوبین از نوع بتا دچار جهش شدهاند.
در ادامه با عوامل و عوارض ابتال به انواع مهم تاالسمی
آشنا خواهید شد.
تاالسمی آلفا :در ساخت رشتهها یا زنجیرههای آلفا4 ،
ژن نقش دارند .اگر فقط  1یا  2مورد از این ژنها معیوب
باشند ،اختالل چندانی برای فرد ایجاد نمیشود .این نوع
تاالسمی حتی ممکن است در طول زندگی هیچگاه کشف
نشود اما اگر  3مورد از این ژنها دچار اختالل باشند،
برای مثال  1ژن معیوب از پدر و  2ژن معیوب از مادر
منتقل شود ،فرزند حدود  7تا  10سالگی به تدریج رو به
کمخونی میگذارد و تا 20سالگی دچار کمخونی و بزرگی
طحال میشود .اگر این بیماران گلبول قرمز دریافت نکنند،
حدود  20تا  25سالگی جان خود را از دست میدهند .این
اختالل «تاالسمی آلفا با هموگلوبین »Hیا بیماری «بیماری
هموگلوبین  »Hنام دارد .اگر هم هر  4ژن مسوول در
ساخت زنجیرههای آلفا معیوب باشند؛ یعنی  2ژن معیوب
از مادر و  2ژن معیوب از پدر منتقل شوند ،فرزند اواخر
دوره جنینی با نقص شدید گلبول قرمز مواجه شده و دچار
پدیده«هیدروپسفتالیس»(تجمعمایعدراندامهایجنین)

میشود .در این شرایط ،جنین با خطر مرگ روبرو میشود
و با بدن متورم و آسیبدیده متولد خواهد شد.
تاالسمی بتا :در ساخت رشتهها یا زنجیرههای گلوبین از
نوع بتا 2 ،ژن نقش دارند که یکی از مادر و دیگری از پدر
به فرزند منتقل میشود .تاالسمی بتا را میتوان باتوجه به
شدت بیماری و نقص ژنتیکی به تاالسمی مینور ،ماژور
و اینترمدیا طبقهبندی کرد.
تاالسمی مینور بتا :اگر تنها یکی از ژنهای زنجیره بتا
معیوب باشد ،فرد به تاالسمی مینور بتا مبتال میشود .این
نوع تاالسمی که در جامعه ایران شیوع  1درصدی دارد،
عارضه خاصی ایجاد نمیکند ،حتی ممکن است فرد تا
پایان عمر از ابتالی خود بیاطالع باقی بماند .تاالسمی
مینور فقط باعث کاهش جزیی هموگلوبین خون میشود.
میزان طبیعی هموگلوبین در آقایان بین  14تا  18و در
خانمها  12تا  16گرم در  100سیسی است .در افراد
مبتال به تاالسمی مینور ،میزان هموگلوبین به  11تا حداقل
 9گرم میرسد .این میزان کمبود هموگلوبین شاید تنها
باعث کاهش  10تا  15درصدی قابلیت فیزیکی فرد مبتال
نسبت به افراد همتراز و همجنس خود شود .برای مثال این
فرد ممکن است هنگام دویدن  10درصد قابلیت فیزیکی
کمتری داشته باشد اما از لحاظ عملکرد ارگانهای بدن
چ مشکل خاصی پیدا نمیکند.
هی 
تاالسمی ماژور بتا :تاالسمی مینور بتا زمانی اهمیت پیدا
میکند که دو فرد مبتال به آن قصد ازدواج و بچهدار شدن
داشته باشند .در این شرایط ممکن است زن و شوهر با
احتمال  25درصد ،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  5تا  6ماهگی دچار کمخونی و عالئمی مثل تغییر
رنگ چهره میشوند .اگر این کودکان تحت درمان قرار
نگیرند ،با هموگلوبین زیر  7گرم به سرعت دچار نارسایی
قلبی و اختالل در عملکرد اعضای مختلف بدن میشوند.
اگر هم میزان هموگلوبین به کمتر از  5گرم برسد ،فرد جان
خود را از دست میدهد .در اغلب موارد تاالسمی ماژور،
مادرها حدود  1تا  3سالگی متوجه عالئم بیماری فرزند
خود میشوند و او را به پزشک میرسانند .اگر این کودکان
بهموقع خون دریافت نکنند و غلظت هموگلوبین خونشان
از  10گرم در  100سیسی باالتر نیاید ،از شدت کمخونی
و آسیبهای عضوی در طول چند سال اول زندگی از
بین میروند اما اگر خون دریافت کنند و در عین حال از
عوارض تزریق خون در بلندمدت مثل افزایش بار آهن
جلوگیری شود ،میتوانند 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 گهگاه به مراکز درمانی مراجعه کند،
بهتدریج دچار عارضه افزایش بار آهن میشود .اگر افزایش
بار آهن با مصرف دارو کاهش نیابد ،عملکرد اعضای
مختلف مثل لوزالمعده ،قلب و غدد درونریز مثل تیروئید
و هیپوفیز تحت تاثیر قرار میگیرد و فرد دچار اختالل در

این بیماری ،دسترسی به امکانات درمانی مطابق با استانداردهای 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 ،فوقتخصص خون و سرطان و استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتوگو گردهایم.

ایران یکی
از کشورهای
تاالسمیخیز
جهان محسوب
میشود .تقریبا
از هر  200تا
 250نفر در
ایران  1نفر
به تاالسمی
بتای مینور
مبتالست .البته
به دلیل افزایش
ازدواجهای دور
و بینشهری ،این
نوع تاالسمی در
نقاط دیگر نیز
شایع شده است

باشند ،ممکن است  2نفر از آنها مبتال شوند و 2
نفر دیگر سالم بمانند یا هر  4فرزند آنها مبتال شوند
یا اینکه هر  4نفر سالم بمانند .اگر هم پدر و مادر
هر دو تاالسمی مینور داشته باشند به احتمال 25
درصد فرزندشان دچار تاالسمی ماژور میشود.
این نوع تاالسمی کشنده است و عوارض بسیاری
دارد بنابراین توصیه میشود 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  PGDروی جنین تشکیلشده در
آزمایشگاه است .از این طریق میتوان 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 میتوان 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 میزند بنابراین
توصیه اکید میشود افراد مبتال به تاالسمی مینور با
یکدیگر ازدواج نکنند .الزم به ذکر است آزمایش
تاالسمی به عنوان یکی از آزمایشهای معمول قبل
از ازدواج انجام میشود.

رشد ،دیابت ،نارسایی قلبی و ...میشود .عمده این بیماران
تا چند سال پیش ،قبل از رسیدن به  30سالگی از دنیا
میرفتند اما خوشبختانه امروزه با در دسترس بودن فرایند
آهنزدایی به روش خوراکی و تزریقی میتوان بار آهن در
بدن را به راحتی کاهش داد .به طور کلی اگر تزریق خون
و آهنزدایی بهموقع و بجا انجام شوند ،طوری که غلظت
هموگلوبین باالی  10گرم باقی بماند ،فرد زندگی و طول
عمر طبیعی خواهد داشت .بعضی از مبتالیان به تاالسمی
ماژور در ظاهر و استخوانبندی چهره نیز دچار تغییراتی
میشوند که آنها را از دیگران متمایز میکند اما اگر درمان
به موقع انجام شود ،تغییری در ظاهر ایجاد نخواهد شد.
تاالسمیاینترمدیا:یکیدیگرازانواعنشانگانهایتاالسمی،
تاالسمیاینترمدیاستکهازلحاظشدتبیماریبینتاالسمی
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 میرسد در
حال حاضر بین  5تا  10هزار نفر در کشور به تاالسمی
ماژور و اینترمدیا مبتال باشند .این بیماریها عوارض مالی
و جسمانی متعددی دارند چرا که هزینه هنگفتی به ساختار
درمانی کشور وارد میکنند و فرد را با خطر افزایش بار آهن
و عوارض کوتاهمدت تزریق خون مثل تب ،لرز و عفونت
مواجه خواهندکرد .افراد مبتال مجبور هستند به طور مرتب
ازفیلترهایمختلفوگلبولهایقرمزپروسسشدهاستفاده
کنند .تمامی این موارد هزینههای گزافی در پی دارند و
ممکن است فرد را از زندگی طبیعی بازدارند.

پیوند در 10درصد بیماران نتیجهبخش است

تاالسمی با کمک آزمایش خون ساده تشخیص

 :آیا این بیماری قابلدرمان است؟
اولین مرحله برای تشخیص تاالسمی پرسش
درمورد تاریخچه این بیماری در خانواده است.
با انجام آزمایش خون نیز میتوان آن را تشخیص
داد .مبتالیان به تاالسمی مینور معموال نیاز به درمان
خاصی ندارد اما باید از مکملهای فولیکاسید
و سبزیجات حاوی این ماده استفاده کنند .گاهی
اوقات این افراد دچار کمخونیهای دیگر مثل
کمخونی ناشی از فقر آهن ،کمکاری تیروئید،
عفونتهایمزمنو...هممیشوند.دراینصورت
باید همزمان به درمان این بیماریها نیز پرداخت.
تاالسمی مینور با طول عمر طبیعی منافاتی ندارد
اما تاالسمی ماژور میتواند تهدیدکننده حیات
باشد .درمانهای این نوع تاالسمی مثل تزریق
خون و مصرف قرصهای دفعکننده آهن همگی
روشهایی موقت و نگهدارنده برای تامین کیفیت
و طول عمر بیمار هستند .البته تاالسمی ماژور را
میتوان با پیوند مغزاستخوان به طور قطعی درمان
کرد اما مشکالت و هزینه این روش از لحاظ کار
فنی و فوقتخصصی پیوند بسیار زیاد است .این
روش بیشتر برای کسانی کاربرد دارد که تاکنون
درمان موفقی نداشتهاند .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 میشود؟
یکی از مسائل مورد بحث در روز جهانی تاالسمی،
افزایش اطالعرسانی در زمینه این بیماری است.
امروزه با کمک وزارت بهداشت ،رسانهها و
شبکههای مجازی ،اطالعات مردم در زمینه
تاالسمی بسیار افزایش یافته است .خوشبختانه
افراد قبل از ازدواج از لحاظ این بیماری بررسی
میشوند و در صورت عدم صالحدید پزشک از
ازدواجبایکدیگرخودداریمیکنند،حتیاگرپیوند
احساسی بین آنها برقرار باشد .آگاهی از شرایط
زندگی کودک مبتال به تاالسمی ماژور ،اهمیت
دسترسیبهشبکههایبهداشتیوایجادحسانگیزه،
همکاری و کار گروهی بین خانواده و پزشکان از
دیگر نکات مورد بحث در روز جهانی تاالسمی
است .امکانات الزم برای سازماندهی تخصصی
این بیماری به صورت بالقوه در بیمارستانها و
درمانگاههای دولتی موجود است .این امکانات
باید در تمام شهرستانهای کشور نیز متمرکز شوند
تا کودک مبتال به تاالسمی ماژور و خانواده او
مجبور نباشند برای درمان پیدرپی به مرکز استان
یا پایتخت مراجعه کنند.

داده میشود .در بعضی موارد ،انجام آزمایشهای
الکتروفورز (نوعي آزمايش خون برای بررسی انواع
مختلف هموگلوبين) و آزمایشهای 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  10درصد از بیماران نتیجهبخش است .به
طور کلی ،پیوند بسیار گرانقیمت و دشواری است و
محدودیتهای بسیاری دارد .در این روش ،ساختار
خونسازی بیمار گرفته شده و ساختار خونسازی
جدید و سالم از دهنده مناسب به او منتقل میشود.
بیشتر افرادی که پیوند شدهاند ،فرجام خوبی داشتهاند
اما متاسفانه خواهر و برادر این بیماران اغلب خود از
تاالسمی رنج میبرند و نمیتوانند 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 نمیشود.

پیشگیری ساده با انجام آزمایش ژنتیک

احتمال بروز تاالسمی را میتوان با انجام آزمایشهای
پیش از ازدواج و قبل از بارداری مشخص کرد .پس از
باردار شدن نیز میتوان با گرفتن نمونه از مایع آمنیوتیک یا
ویلوزیتههای جفتی ،تاالسمی ماژور در جنین را تشخیص
داد .در صورت تشخیص این بیماری میتوان 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 سالمتری
به دنیا بیاورند.

فرزندپروری
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برخی والدین آنچه خود در زندگی به آن نرسیدهاند از فرزندشان طلب میکنند

زندگی نزیستهات را خودت زندگی کن
همه ما حس
میکنیم حجم
وسیعی از
استعدادها
و قابلیتهای
تحققنیافتهای
داشتهایم که
دیگر فرصتی
برای شکوفا
کردن و استفاده
از آنها نداریم.
همه اینها
زندگیهای
نزیستهای
در وجودمان
هستند که خود
را به صورت
نارضایتی یا
خشم و اندوه
دائم یا بیانرژی
و بیانگیزه
بودن نشان
میدهند

دکتر هانیه زایررضایی
روانشناس بالینی کودک و
نوجوان

هر کدام از ما زندگی نزیستهای داریم .رشتهای
کهدرمدرسهدوستداشتیمبخوانیماماخانواده
رشته دیگری را برای ما در نظر گرفته بودند،
موقعیتهای شغلی که خواسته یا ناخواسته از
دست دادهایم ،فردی که در جوانی دوستش
داشتیم اما نتوانستیم با او ازدواج کنیم،
تصمیماتی که در گذشته گرفتهایم و به دالیلی
در آن زمان به نظرمان درست میرسیده اما حاال
میدانیم که اشتباه بوده و چه بهای سنگینی به
خاطرش پرداختهایم .همه اینها اجزای زندگی
نزیسته ما هستند که آرزو میکنیم برگردیم و از
همان نقطه ،دوباره زندگی را به شکل دیگری
شروع کنیم و فکر میکنیم حاال دقیقا میدانیم
چه باید بکنیم اما چنین امکانی اساسا وجود
ندارد و همه ما از فرزندانمان توقع داریم
زندگی نزیسته ما را زندگی کنند و جالب
اینکه در مورد اینکه کارمان درست است،
هیچ شک و شبههای نداریم ،همانطور که
پدران و مادرانمان نداشتند.
همه ما حس میکنیم حجم وسیعی از استعدادها
و قابلیتهای تحققنیافتهای داشتهایم که دیگر
فرصتیبرایشکوفاکردنواستفادهازآنهانداریم.
هر انسانی در هر طبقه اجتماعی که زندگی کرده
باشد ،همیشه موردی دارد که دربارهاش تأسف
بخورد .جاهایی که باید میرفته ،کارهایی که باید
انجام میداده و کارهایی که نباید انجام میداده اما
انجام داده است .همه اینها زندگیهای نزیستهای
در وجود تکتک ما هستند که دلشان برای ابراز
وجود پر میکشد و در سراسر زندگیمان گاهی
خودشان را به صورت نارضایتی یا خشم و اندوه
دائم یا بیانرژی و بیانگیزه بودن نشان دادهاند.
اغلب ما این آرزوها را جایی در ضمیر
ناخودآگاهمان مثل آتش زیر خاکستر نگه
میداریم تا خودمان پدر و مادر میشویم و
اینجاست که فکر میکنیم راهی برای ابراز آنها
یافتهایم .تمام کارهایی که نکردهایم و آرزویش
را داشتهایم برای فرزندانمان انجام میدهیم.
گویا خداوند فرصت دوبارهای برای شکوفا
شدن استعدادهایمان به ما عطا کرده ،غافل از
اینکه فرزند ما انسان دیگری با استعدادها و
تواناییهای دیگر و احساسات و هیجانات دیگر
است و دقیقا همان کاری را تکرار میکنیم که
والدینمان با ما کرده بودند ،مثال مادری که رویای

بازیگر شدنش را به خاطر مخالفت خانوادهاش
کنار گذاشته بود ،دختربچه  5سالهاش را به
زور به کالسهای نمایش و تئاتر میکشاند یا
پدر فوتبالدوستی 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 میکند.

با خودمان روراست باشیم

اغلبپدرومادرهاوقتیاینجمالترامیشنوند
پشت نقابی منطقی پنهان میشوند و کارشان را
اینگونه توجیهمیکنند که این عالقه خود بچه
است و زور و اجباری از جانب آنها وجود نداشته.
ممکن است این حرف که اجباری برای رفتن به
کالسهای موسیقی و نمایش و زبان و هنرهای
تجسمی و کالسهای درسی و ورزشی و ...از
جانب والدین وجود ندارد ،واقعا درست باشد
اما اگر با دقت بررسی کنیم ،متوجه میشویم
کودکان عالیق والدینشان را درونی کردهاند؛ به
این معنا که محیط و فضای خانه و حرفهایی که
در طول روز در آن رد و بدل میشود ،به گونهای
بوده و هست که کودک بعد از مدتی عالیق
والدین را مانند عالیق خودش میداند .به همین

دلیل است که فرزندان خوانندهها به موسیقی و
خوانندگی عالقه پیدامیکنند یا فرزندان افراد
هنرمند مثل نقاشان ،به این حیطه عالقه نشان
میدهند .البته اینکه کودک عالیق والدین را
درونی کرده باشد به خودیخود مشکلآفرین
نیست .مشکل از جایی آغاز میشود که کودک
عالیق و سالیق خاص خودش را دارد و آنها
را میشناسد اما والدین او را به سمتی که مورد
عالقه خودشان است سوق میدهند و بدون
توجه به استعدادهای او ،روی آنچه که درست
میدانند ،پافشاریمیکنند.

چطور با احساساتمان منطقی برخوردکنیم؟

این روزها کودکان اغلب در دوران میانسالی
(حدود  35تا  40سالگی) والدین به دنیا میآیند؛
یعنی همان زمانی که عطش ما برای یافتن قطعات
گمشدهزندگیمانبسیارزیادمیشود.همانطور
که میدانید میانسالی دورانی است که افراد به
گذشته و انتخابهای مهمی که کردهاند ،مثل
انتخاب همسر ،شغل ،دوست و ...فکرمیکنند
و آنها را مورد بازبینی قرار میدهند و اگر از
زمان حال و انتخابهای خود پشیمان و ناراضی
باشند ،زندگی نزیستهشان را با حسرت تجسم

آیا استعداد با مهارت یکی است؟

استعداد را میتوان مانند یک دانه برای گیاه در نظر گرفت .همانطور که تا دانهای نباشد گیاهی
نمیروید ،بدون کوشش و پرورش و فضای مناسب هم ،هیچ استعدادی به بار نمینشیند .پس
استعداد چیزی است که با آن به دنیا میآییم 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 میشود و این ما هستیم که آن را ایجاد میکنیم .هرچقدر کاری را بیشتر انجام دهیم در آن
ماهرتر میشویم ،مثال کودک  8سالهای که از  3سالگی نواختن پیانو را شروع کرده ،ماهرانه
پیانو مینوازد اما این دلیلی بر این نیست که استعداد باالیی در این زمینه دارد .ممکن است

میکنند و احساساتی را که تاکنون سرکوب
کرده بودند ،حس خواهندکرد .اگر این تغییرات
همزمان با انتخابهای مهم زندگی فرزندشان
باشد،ناخودآگاهتمامآنچهکهبهصورتحسرت
فروخورده بودند ،فرصت تجلی پیدا میکند .با
این تفاوت که این بار فرزندشان مسوول محقق
کردن آنها میشود.

چطور استعداد واقعی فرزندمان را بفهمیم؟

بیشتر ما بالفاصله پس از شنیدن بحث
استعدادیابی و پرورش استعدادها به یاد

تستهای استعدادیابی و آزمون شناسایی
استعدادها و پرسشنامه سنجش استعداد و
موارد مشابه میافتیم .اگرچه نمیتوان کاربرد
آزمون استعدادیابی و تستهای متعدد سنجش
استعداد را انکار کرد ،ما در اینجا نمیخواهیم
در مورد آنها حرف بزنیم .به عنوان پدر و مادر
به این سواالت در مورد فرزندتان پاسخ دهید:
چه فعالیتهایی وجود دارد که وقتی فرزندتان
درگیر آنها میشود احساس میکند انرژی
فوقالعاده زیادی دارد و از آن خسته نمیشود؟
چه فعالیتهایی وجود دارد که وقتی مشغول
آنهاست گذر زمان را حس نمیکند؟
چه فعالیتهایی وجود دارد که در زمینه
آنها ،وقتی با دانش و اطالعات جدید مواجه
میشود ،فراگیری بسیار خوبی دارد و میخواهد
همه چیز را درباره آن بداند؟
چه فعالیتهایی وجود دارد که آنها را از
اطرافیانش بهتر و باانگیزهتر انجام میدهد؟
چه فعالیتهایی وجود دارد که حتی وقتی
خسته است یا استرس دارد ،باز هم شوق انجام
آنها را دارد؟
چه فعالیتهایی وجود دارد که پس از
انجامشان حس رضایت (و نه خالص شدن!)
دارد؟
چه فعالیتهایی هستند که حتی تشویق
نشدن توسط شما یا دیگران هم ،انگیزه او را
نسبت به آنها کم نمیکند؟
شاید نتوان گفت الزاما هرچه در پاسخ به
سواالت باال ارائه میشود ،استعدا د هستند
اما استعدادهای یک فرد ،به احتمال زیاد
زیرمجموعهای از این فعالیتها هستند و با
دقت کردن به آنها ،چشم ما به روی آنها بازتر
میشودوحتیاگرباآنچهکهماآرزوداریمفاصله
زیادی دارند ،میتوانیم بهتر در مورد پرورش
استعدادها و تبدیل آنها به توانمندیهای
ارزشمند در فرزندمان ،فکر کنیم.

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 میرسد ،کودک  8ساله دیگری که بعد از  3ماه تمرین کردن ،با همین
مهارت پیانو مینوازد ،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
کردهاند ،زمان و انرژی صرف خواهد کرد و هزین ه 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.

استعدادیابی راه میانبری برای رسیدن به موفقیت است
دکتر میترا حکیمشوشتری
فوقتخصص روانپزشکی کودک و
نوجوان و عضو هیاتعلمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران

یکی از مهمترین دغدغههای ما در زندگی،
شناسایی استعدادها و آشنایی با زمینههایی است
که در آنها از توانمندی باالیی برخورداریم .پدر و
مادرها هم دغدغه استعدادیابی کودکان و پرورش
استعداد کودکان خود را دارند و بهرغم همه
تالشهای والدین ،ما کودکان قدیم (حاال که
بزرگ شدهایم) 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 نمیگیرند.
اگر بررسی کنیم ،متوجه میشویم درصد باالیی
از افرادی که یک رشته خاص را دنبال کردهاند
به دیگران توصیه میکنند دنبال این رشته نباشند
یا بسیاری از افراد در پاسخ به این سوال که
اگر دوباره میخواستید شغلی انتخاب کنید،
چه رشتهای را انتخاب میکردید؟ رشتهای
غیر از زمینه کاری فعلی خود را انتخاب
میکردند .اگر قبول داشته باشیم که کار
ما بخش مهمی از زندگی ماست و نقش
پررنگی در کسب احساس لذت و
خوشبختی دارد ،به اهمیت این موضوع
واقف میشویم که باید به سمتی قدم
برداریم که فرزندانمان در شناخت
استعدادهایشان درست عمل کنند و
بتوانند از کاری که انجام میدهند ،لذت
ببرند .با این شیوه ،کیفیت کاری که افراد
انجام میدهند نیز باالتر میرود و جامعه
شرایط بهتری پیدا میکند.

استعدادیابی و شناسایی استعدادها درنهایت توسط
خود ما انجام میشود .شاید ساعاتی خلوت کردن،
مرور کردن خاطرات ،به یادآوردن فعالیتهایی که
دوست داریم و مواردی که از آنها لذت نمیبریم،
برای شناسایی استعدادها و برنامهریزی برای
پرورش استعدادها ،مفید و موثر باشد.
انتخاب رشته تحصیلی و شغل از دغدغههای
بیشتر خانوادههاست .از اینرو ،خانوادهها بخش
زیادی از وقت بچهها را با استعدادیابی میگذرانند.
وقتی بچهها به مرحله مهم انتخاب رشته میرسند،
خانوادهها که از همه جا خسته و سردرگم هستند
بچهها را به سوی مشاوران سوق میدهند و
میگویند« :مشاور بهتر میداند تو کجا میتوانی
بروی ».جالب اینکه استعدادیابی را همه ما انجام
میدهیم اما نتیجهای در این ماجرا نمیگیریم.

چه چیزهایی استعداد نیست؟

استعداد با شغل فرق دارد .بسیاری از والدین
استعدادیابی را با توجه کودک به یک زمینه
خاص اشتباه میگیرند ،مثال اگر کودکی وسایل
برقی را دوست دارد و تمایل به باز کردن آنها
نشان میدهد ،میگویند استعداد مهندسی دارد
یا به غلط کودک خود را در طبقهبندی استعداد
به دو طبقه درسهای حفظکردنی و درسهای
فهمیدنی تقسیم میکنند ،در حالی که در این روش
عمال به جای استعدادیابی به برچسبگذاری
غیرعلمی پرداختهایم.

تعریف استعداد چیست؟

استعداد یعنی یادگیری یک مهارت با انرژی و
زمان کمتر .همه افراد با زمان و انرژی نامحدود
هر کاری را میتوانند یاد بگیرند ،در حالی که
فرد مستعد در یک زمینه خاص ،در زمان کوتاه و
با انرژی کمی میآموزد و پس از مدت کوتاهی
در آن کار متبحر میشود.
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 خانوادهها هنگام
انتخاب رشته دانشگاهی ،عموما به ترجیحات
جامعه یا عالیق والدین و در بهترین حالت به
ترجیحات فرزندشان توجه میکنند ،در حالی
که ترجیحات و توانمندیها الزاما یکسان
نیستند .اگر فرزند ما با تالش بیپایان و تحمل
دشواریها و بدون توجه به استعدادها و
توانمندیهای فردی موفق شود ،به احتمال
باالیی دچار خستگی و فرسودگی تدریجی
خواهد کرد.

نظام آموزشی میتواند از قویترین روشهای
مخرب استعدادها باشد .والدین از نظام آموزشی
الگو میگیرند و از روی آن به سمت موفقیت
در نظام آموزشی قدم برمیدارند ،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
دارد .شخصیت ،پیشبینیکننده رفتارهای ما
در آینده است اما استعداد نشان میدهد ما
میتوانیم در آن زمینه متمایز باشیم.

آیا مدلهای 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 میتواند
پیشبینیکننده موفقیت بعدی باشد؟ آیا میتواند
به فرد کمک کند؟ و تا چه میزان مستقل از سایر
شرایط است؟ از جمله این استعدادها میتوان از
استعداد یادگیری زبان نام برد.
توانمندی و «استعداد استقرا» یکی دیگر از
استعدادهاست .منظور از «استقرا» الهام و ایده
گرفتن و کاربرد آن در جای دیگر است ،مثل
ایده گرفتن از صنعت بستهبندی و استفاده از
آن در جای دیگر.
کار با اعداد مثل نوشتن شماره تلفن همراه،
تجسم فضایی ،تفکیک رنگها و خواندن سریع
که میتواند در موفقیت شغلی تاثیر بگذارد نیز
از انواع دیگر استعداد هستند .اگر با استعداد
خوب در جای درست قرار بگیریم میتوانیم با
صرف حداقل زمان و انرژی ،حداکثر کاربری
را داشته باشیم.

چرا برخی از جایگاه و شغلشان راضی
نیستند؟

اگر اهمیت استعدادیابی خوب جا بیفتد،
میتواند نگاه به آینده و شغل را تغییر دهد.
استعداد نوعی تمایز ایجاد میکند و تمایز کمک
میکند وقتی ما را کنار همراهانمان قرار میدهند
از همه باالتر باشیم .اگر براساس استعداد در
جایگاه مناسب قرار بگیریم میتوانیم موفق،
راضی و خوشحال باشیم و از شغلمان لذت
ببریم.
در حال حاضر در بسیاری از جوامع و
بهخصوص در ایران ،ما نمیتوانیم خود را
در صدر فهرست قرار دهیم و متمایز باشیم،
بلکه سعی میکنیم خود را به فهرست کوتاهتری
برسانیم.
به عنوان مثال با داشتن مدرک لیسانس در
یک فهرست طوالنی برای کار ،ازدواج و
موقعیتهای بهتر با عده کثیری مقایسه
میشویم ،برای گرفتن مدرک فوقلیسانس
اقدام میکنیم تا با تعداد کمتری مقایسه شویم
و این روش را ادامه میدهیم.
ما با این کار برای رسیدن به تمایز ،عمرمان
را معامله میکنیم ،در حالی که با استعدادیابی
میتوان به شکل راحتتری از همطرازان متمایز
شد .درواقع ما با استعدادیابی از یک میانبر
برای رسیدن به موفقیت استفاده کردهایم.
این نوشته را با سخنی زیبا از آرتور شوپنهاور
به پایان میبریم:
«نبوغ ،خود به تنهایی به همان اندازه قادر
است اندیشههای ناب تولید کند که یک زن
به تنهایی میتواند طفلی به دنیا آورد .شرایط
بیرونی باید نبوغ را بارور و نقش پدر را برای
فرزندش ایفا کنند».

پوسترسالمت

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

افغانستان و آش شوروا

سنگال و چای ترش

عادتهای غذایی روزهداران در گوشه و کنار دنیا

سفره ماه رمضان

افطار عموما در این کشور با خرما آغاز میشود اما آش «شوروا»،
«پیازا» (گوشت طبخشده در سس پیاز) ،انواع کباب« ،منتو»« ،بوالنی»
(نان تنوری که درون آن سبزیجات میگذارند) و «قابلی پلو» از
جمله غذاهای سنتی مردم افغانستان در ماه رمضان است .همچنین
آنها عالقه زیادی به دسرهای شیرین مانند زولبیا دارند.

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 میخورند .غذای محلی این کشور به نام «تیبودینه» که از
برنج و ماهی پخته شده در سس گوجهفرنگی همراه گیاه کاساوا ،پیاز و هویج تهیه میشود ،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 میکنند.

با فرارسیدن ماه مبارک رمضان ،تغذیه روزهداران و انتخاب نوع غذا
اهمیت بیشتری پیدا میکند .در بسیاری از کشورهای مسلمان،
ترجمه:
مریمسادات
برخی غذاها پرطرفدارتر میشوند و بیشتر به مصرف میرسند.
کاظمی
از این رو ،ما نیز در «پوستر سالمت» این هفته به عادتهای
غذایی خاص مردم کشورهای مختلف در ماه رمضان پرداخته و در
ادامه به مهمترینهای آنها اشاره کردهایم.

یمن و الفته

کنار «سمبوسه» و انواعی از «دونات»« ،شوربا» یا «شوروا» ،سوپ مورد
عالقه و غذای اجتنابناپذیر سفرههای افطار یمنیهاست .گرچه این سوپ
در صنعا با طعم شیرین و در عدن ،شور خورده میشود ،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 ،تکههای نان
عربی درون آن خرد میشود« .بنتالصحن» نیز کیک عسلی است که همراه
«ماسوب»؛ نوعی پودینگ موز به عنوان دسر میل میشود.

مصر و سوپ عدس

مردم مصر افطار را با «سوپ عدس» آغاز میکنند .در این کشور،
«ساالد عدس» و غذای سنتی «کوشاری» شامل برنج ،ماکارونی،
سسگوجهفرنگیتند ،پیاز سرخشده ،سرکه ،سیر ،عدسونخود،
در ماه رمضان جزو غذای اصلی محسوب میشوند .کوکیهای
معطر به گل محمدی و روغن حیوانی همراه با بستنی و همچنین
کوشاف(ساالدیتهیهشدهازمیوههایخشک)نیزدیگرسنتهای
غذایی مردم این کشور محسوب میشوند.

ترکیه و انواع باقلوا

افطار مردم ترکیه با پیشغذا یا تاپاس متشکل از
زیتون و پنیر ترکی همراه با نان «پیده» ،خارج از
مرزهای این کشور بسیار شهرت دارد .البته چای،
انواعیازباقلواوراحتالحلقومنیزازخوراکیهای
اصلی سفره افطار مردم این کشور هستند« .سولو
کوفته»همغذایاصلیاینکشورمتشکلازگوشت
چرخشده ،برنج و جعفری است که همراه انواع
سبزیجات در سس گوجهفرنگی ادویهدار پخته
میشود« .گوالک»؛ دسر شیری همراه گالب و بادام
نیز برای شبهای ماه رمضان انتخاب عالی است.
«سوجوک»؛ نوعی سوسیس خشک با ادویه تند
فراوان و «بورگ» یا پیراشکی خانگی نیز در سفره
افطار ترکها جایگاه ویژهای دارند.

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 سرخشده
همراه ادویهها ،سرو میشود .البته نباید غذای نمادین این
کشور موسوم به «بروباپرپوالخی» که از ترکیب برنج،
سیبزمینی ،گوشت طعمدار با ادویهها و تخممرغ همراه
با روغن حیوانی تهیه میشود را فراموش کرد .به عالوه،
غذاهاییمانندحلیم،سمبوسه،پیتا(نوعیشیرینیبنگالی)،
دال پوری (آش با نوعی عدس شیرین) ،نوشیدنیهایی
مانند شربت روحافزا و شربت لیمو همچنین انواع میوهها
بهخصوص هندوانه جایگاه خاصی در فرهنگ غذایی
مردم بنگالدش طی ماه رمضان دارند.

مالزی و چای داغ

لبنان و تنوع غذایی

غذاهای لبنانی در این ماه تنوع زیادی دارند« .ساالد فتوش»،
«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» (نانهای کوچک شبیه پیراشکی با
مخلفات) ،سمبوسه ،فالفل و «کیبه» ،غذای ملی لبنان را میتوان
نمونههایی از خوراکهای افطار مردم این کشور دانست .البته سفره
ماه رمضان را نمیتوان بدون «شاورما»« ،مقلوبه» ،انواع کباب و
جوجه بریانی تصور کرد .شیرینیهای بینظیر لبنان مانند «خطائف»
(شبیه قطاب) و انواع باقلوا نیز میانوعده پرطرفدار شبهای ماه
رمضان در لبنان و بیشتر کشورهای عربی است.

منبعwww.huffpostmaghreb.com :

هند و غذاهای سنگین گوشتی

مسلمانان هندی روزه را با خرما یا آب باز میکنند ،اما طرفدار غذاهای سنگین گوشتی
یا انواع سبزیجات در وعده افطار هستند و وعده شام را سبکتر انتخاب میکنند .آبمیوه
«سربی» یا «سوربت» ،نوعی دسر میوههای یخی نیز حتما در سفرههای افطار هندیها
و ُ
دیده میشود .در حیدرآباد و مناطق اطراف آن ،مردم معموال دوستدار «حلیم» هستند
اما «نوبو کانجی» افطاری مورد عالقه مسلمانان ایالتهای جنوبی مانند تامیل نادو و
کراالست که برای طبخ آن ،برنج ساعتها با گوشت و سبزیجات طبخ شده و معموال
با اسنکهای محلی مانند «بوندا» و «باجی» خورده میشود .افراد گیاهخوار نیز در وعده
افطار ،نوعی فرنی موسوم به «سرکومبا» را انتخاب میکنند 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 میوههای
تازه ،آبمیوه همچنین اسنکهای سرخشده مانند «سمبوسه» و «پاکورا» به پایان میرسد.

مردم مالزی نیز مانند بیشتر مسلمانان ،روزه خود
را با خرمای تازه یا خشک افطار میکنند .بازارهای
این کشور در ماه رمضان سرشار از انواع غذاهاست
چرا که این کشور فرهنگ غذایی متنوعی دارد.
«شربت نیشکر» و «شیرسویا» همراه تکههای ژله
جزو پرطرفدارترین نوشیدنیهای روزهداران است.
«نسی لمک» یکی از غذاهای مرسوم است که ترکیبی
از برنج پخته با شیر نارگیل ،تخممرغ ،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 میکنند و غذاهای
اصلی را به عنوان شام میل میکنند.

اندونزی و غذاهای شیرین

پاکستان و حلوای هویج

مسلمانان این کشور روزه خود را با خرما و آب باز میکنند اما خوراکیهای خوشمزه
شور و شیرین مانند «زولبیا»« ،سمبوسه» و «پاکوره» (گلولههای برشته خمیری همراه با
چاشنیهایی مانند پنیر) جایگاه خاصی در سفرههای افطار مردم این کشور دارند .غذای
اصلی آنها بریانی با گوشت مرغ ،بره یا بز همچنین مرغ طعمدارشده با بادام ،دارچین
و کشمش است .انواع نانهای مختلف مانند «پاراتا» نیز معموال با «چاناچات» (ساالد
نخود) میل میشود .نوعی حلوای هویج نیز میان پاکستانیها پرطرفدار است که معموال با
ساالد میوه سرو میشود« .اسپرینگ رول مرغ»« ،شامی کباب» و «پاپاد» (خمیرهای نازک
خشکشدهدرآفتابوسرخشدهمانندچیپس)دیگرخوراکیهایمرسومپاکستانیهاست.
در شهرهایی مانند الهور ،کراچی و اسالمآباد ،مردم مانند مسلمانان هندی غذای سنگین
را هنگام افطار میخورند که غالبا غذاهای سنتی خواهد بود.

اندونزی با بیشترین جمعیت مسلمان در دنیا ( 200میلیون نفر) ،مانند دیگر کشورهای مسلمان ،آداب و رسوم خاصی در ماه رمضان دارد .مردم این کشور ترجیح میدهند
در وعده افطار غذاهای شیرین بخورند .غذای سنتی اندونزی که معموال در همه جا میتوان مشاهده کرد« ،کِتوپات» نام دارد .این غذا نوعی دامپلینگ است که برنج در
پوششی حصیریمانند از برگهای نخل یا نارگیل پخته میشود .این غذا عموما همراه «رندانگ»؛ گوشت طعمدارشده با شیرنارگیل همراه سس کاری سرو میشود .مرغ
سرخشده در روغن نارگیل و دسری شامل موز ،جکفروت (نوعی میوه بومی) و شیر نارگیل نیز از دیگر خوراکیهای مورد عالقه مردم اندونزی هنگام افطار است .به
عالوه ،دسر شیرینی به نام «کوالک» که شامل پالم ،شیرنارگیل و تکههای میوههای گرمسیری است ،سر سفره افطار مردم این کشور دیده میشود.
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دستـور آشپـزی
میـزگرد تغـذیـه

دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن متخصصان
داخلی ایران

پـــو ســـــت
میـزگـردپوست
ز یــبــــا یــی
صفحــه آخـــر

به بهانه پر کردن
کراتینه کردن زیاد
صورت ،کورتون
موها خطر سرطان را
بهخوردتانندهند!()30
به دنبال دارد()31

سوپ بوقلمون
با برنج و سبزیجات
()27

بهترین
سحری و افطار

چرا پوست برخی افراد دچار اگزما و
عالئم آلرژیک میشود؟

شویندهها؛
مهمترین عامل
حساسیتها 
ی
پوستی
آیا شما هم جزو افرادی هستید که با تغییر فصل دچار خشکی یا
خارشپوستمیشوید؟آیاقرمزیهاولکهایپوستیباعث
آزارتان میشود؟ آیا فکر میکنید با وجود استفاده از انواع کرمها،
پمادها و داروها این اختالل هنوز در شما وجود دارد و برطرف
نمیشود؟اگرچنیناستگفتوگویمارابادکتر مجتبی امیری،
متخصصپوستوعضوهیاتعلمیدانشگاهبخوانید ...صفحه()29

()26

روزه و فشارخون
یکی از پرسشهایی که در ماه رمضان
برای بیماران مبتال به فشارخون مطرح
میشود ،این است که آیا میتوانند روزه
خود را بدون مشکل بگیرند یا نه؟
پاسخ به این پرسش ،به شرایط بیمار و
خفیف یا شدید بودن فشارخون باالی
او بستگی دارد.
بهطور کلی ،زمانی که بدن برای مدت
طوالنی گرسنگی میکشد ،با افزایش
ترشح آدرنالین ،کاهش قند و باال رفتن
فشارخون مواجه میشود .از اینرو،
ممکن است روزهداری برای افرادی
که فشارخون باالی کنترلنشده یا شدید
دارند ،باعث ایجاد مشکالتی شود .به
تمام بیماران مبتال به فشارخون باال
که قصد روزهداری دارند ،توصیه
میشود حتما در این مورد با پزشک
معالجشان مشورت کنند تا او بتواند
برحسب شرایط فردی بیمار نظر خود
را در مورد توانایی روزهداری یا عدم
آن بیان کند.
مبتالیان به فشارخون باال که مجاز به
روزهداری هستند ،میتوانند داروهای
خود را در وعده افطار و سحر مصرف
کنند .این بیماران بههیچعنوان نباید
وعده سحری را حذف کنند تا دوره
گرسنگیشان طوالنیتر نشود .مصرف
سبزیها و صیفیهای فراوان همراه
با وعده افطار و سحر به افزایش
فیبر دریافتی و کنترل فشارخون در
این بیماران کمک میکند .عالوه بر
اینها ،افراد مبتال به فشارخون باال
که میخواهند روزه بگیرند باید در
وعده سحر و افطار بهشدت از مصرف
غذاهای چرب ،شور ،کنسروی و آماده
پرهیز کنند تا بتوانند کنترل بهتری بر
فشارخونشان داشته باشند.
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سفره سالم

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

پای صحبتهای دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه درباره:

بهترین سحری و افطار
یکی از موارد
مهمیکههمزمان
راضیه فیضی با شروع ماه
رمضان باید به
آن توجه داشته باشیم ،رعایت
نکات تغذیهای در وعده سحری
و افطاری است.
اگر ما در روزهای روزهداری،
برنامه خواب و خوردوخوراکمان
را بهخوبی تنظیم کنیم ،میتوانیم
این ماه را همراه با سالمت به
پایان برسانیم.
برای آگاهی بیشتر درباره بهبود
کیفیت وعدههای سحری و
افطاری ،گفتوگویی با دکتر
محمدرضا وفا ،متخصص تغذیه
و دانشیار دانشگاه علومپزشکی
ایران ،انجام دادهایم.

 :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 روزهدار بهتر است برنامه زندگی
خود را در این ماه به گونهای تنظیم کنند که خواب کافی در
طول شبانهروز داشته باشند .داشتن خواب کافی میتواند به
بهبود کیفیت روزهداری کمک کند زیرا فرد روزهدار زمانی
که خواب مناسبی داشته باشد ،میتواند 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 روزهدار این است که حداقل حدود  45دقیقه تا
 1ساعت 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 ،میتوانید قبل از صرف
سحری یک پیاله ماست کمچرب که با خیار یا سبزیجات
ترکیب شده ،میل کنید.
 :وعده اصلی سحری باید چه ویژگیهایی
داشته باشد؟
بعدازخوردنمیوهها،صیفیهایاکمیماستوخیارمیتوانید
چند دقیقه به بدنتان استراحت بدهید و سپس وعده اصلی
سحری که میتواند شبیه وعده ناهار باشد را میل کنید .البته
به خاطر داشته باشید ما مصرف حجم باالیی از مواد غذایی
پروتئینی یا گوشتها را چندان برای وعده سحری مناسب

نمیدانیم زیرا متابولیسم هضم و جذب پروتئینها به آب
بیشتری در بدن نیاز دارد .از اینرو ،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 میتواند شامل انواع کربوهیدراتها
مانند نان یا برنج باشد و بهتر است سهم مصرف روغن
یا چربی روزانه را هم در وعده سحری بگنجانید زیرا
چربیها دیرتر از سایر گروههای غذایی هضم میشوند و
به این ترتیب میتوانند برای مدت طوالنیتری انرژی شما
را در طول روز تامین کنند .میان انواع کربوهیدراتها هم
کربوهیدراتهای سبوسدار یا قهوهای بهدلیل فیبر باالتری
که دارند ،بیشتر توصیه میشوند زیرا آنها هم دیرتر هضم
ت طوالنیتری شما را سیر نگه
خواهند شد و برای مد 
خواهند داشت.
 :آیا ممنوعیت خاصی هم برای وعده سحری
وجود دارد؟
بله،بهتراستدروعدهسحریازخوردنغذاهاوخوراکیهای
شور ،ترش و تند خودداری کنید زیرا این ترکیبات میتوانند
در طول روز شما را شدیدا تشنه کنند .استفاده از سیر و
پیاز هم بهدلیل بو گرفتن دهان در طول روز بههیچعنوان
همراه با وعده سحری توصیه نمیشود.
 :نظرتان در مورد نوشیدنیهای 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

هرچه دمای مایعاتی که قرار است برای وعده افطاری میل
کنید ،به دمای بدن نزدیکتر 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 گوجهفرنگی مصرف
کنید .بعد از آن کمی به بدنتان استراحت بدهید تا دستگاه
گوارش آمادگی الزم را پیدا کند .حدود  20تا  30دقیقه
پس از صرف غذای سبک میتوانید یک عدد میوه فصل
یا مقداری هندوانه یا انواع ملونها را میل کنید.
 :توصیه شما به افرادی که شام و افطار را
همزمان میل میکنند ،چیست؟
بهتر است برای حفظ سالمت دستگاه گوارش ،این کار را
انجام ندهید و بین افطاری تا شام ،حداقل  1ساعت فاصله
بگذارید .سپس شام را مانند سایر وعدههای شام که در
طول سال میل میکردید ،مصرف کنید .میوهها میتوانند
گزینه مناسبی برای گنجانده شدن در وعده بین افطار تا
شام باشند .عالوه بر این ،ما به افراد روزهدار توصیه میکنیم
در صورت تمایل ،حدود  30دقیقه قبل از خواب هم ،یک
لیوان شیر ولرم بنوشند تا هم ریزمغذیهای بدنشان تامین
شود و هم خواب بهتری را تجربه کنند.
:برخیافرادروزهداردروعدهافطاری،غذاهایی
مانند سوپ ،آش یا حلیم را میل میکنند و دیگر تمایلی
به خوردن شام ندارند .آیا حذف شام در این موارد،
مشکلی ایجاد نمیکند؟
اگر برای
اصرار دارید ،حتما چای بسیار رقیق و همدمای محیط
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانید ما بههیچعنوان
سحری خواب ماندید
مصرف کنید .نوشیدن چای پررنگ بهدلیل کافئینی که دارد،
خوردن غذاهای کامال مایع برای وعده افطار را توصیه
و وقت کافی برای خوردن
میتواند باعث دفع بیشتر آب در طول روز از بدن شود
نمیکنیم زیرا این کار میتواند باعث ایجاد برخی
یک وعده کامل را نداشتید ،توصیه
و فرد روزهدار را با کمآبی بدن مواجه کند.
مشکالتگوارشی مانند ریفالکس شود.غذاهای
ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع
 :اگر فردی برای وعده سحری خواب
جویدنیاولویتبیشتریبرایانتخابدروعده
چربی است ،مثال نان و خامه ،نان و پنیر پرچرب ،نان و
بماندوزمانکافیبرایخوردنسحریکامل
افطار دارند .به همین دلیل هم حتی اگر قرار
کره یا برنج و کره ،هر کدام میتوانند گزینه مناسبی باشند.
نداشته باشد ،بهترین توصیه خوراکی برای
استسوپ،آشیاحلیمبرایافطاریداشته
اگر در همین حد هم زمان نداشتید ،میتوانید یک لیوان
او چه خواهد بود؟
باشید ،حتما مقداری نان کنارشان بخورید
شیر با کمی نان و خرما میل کنید .گزینه دیگر این
اگر برای سحری خواب ماندید و وقت کافی
تا عمل جویدن غذا را بهطور طبیعی انجام
است که یک تخممرغ آبپز را با پوست داخل
برای خوردن یک وعده کامل را نداشتید ،توصیه
دهید .حاال اگر با خوردن این موارد یا حتی
یخچال بگذارید ،آن را سریع پوست
ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع
نان و پنیر احساس سیری داشتید ،نیاز چندانی به
بگیرید و همراه نان ،کمی
چربی است ،مثال نان و خامه ،نان و پنیر پرچرب،
خوردن شام وجود نخواهد داشت و حذف شام در
گوجهفرنگی ،خیار یا
نان و کره یا برنج و کره ،هر کدام میتوانند گزینه مناسبی
این موارد مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد .توصیه
سبزی میل
باشند .اگر در همین حد هم زمان نداشتید ،میتوانید یک
میشود تا زمان خواب ،مصرف میوهها ،آب ساده و شیر
کنید
لیوان شیر با کمی نان و خرما میل کنید .گزینه دیگر این
ولرم را فراموش نکنید.
است که شبهایی که خسته هستید و احتمال میدهید برای
 :توصیه آخر؟
باز هم تاکید میکنم برای پیشگیری از کمآبی بدن در طول
سحری خواب بمانید و وقت کافی برای خوردن غذا نداشته
روزهای روزهداری ،مصرف میوهها و آب ساده در وعده
باشید ،یک تخممرغ آبپز را با پوست داخل یخچال بگذارید
و اگر خواب ماندید ،آن را سریع پوست بگیرید و همراه روزهداری حدود  14تا  15ساعت است ،بهتر است افطار سحری و از افطاری تا سحر را فراموش نکنید و همیشه
نان ،کمی گوجهفرنگی ،خیار یا سبزی میل کنید .از آنجایی را با آرامش و با یک نوشیدنی ولرم مانند آب ولرم ،چای انواع ساالدها و سبزیها را کنار وعدههای سحری و افطاری
که تخممرغ نوعی پروتئین است ،اگر قرار باشد در وعده ولرم کمرنگ یا شیر ولرم همراه یک میوه شیرین مانند داشته باشید .بهتر است در روزهای روزهداری ،کارهایی
سحری میل شود ،باید حتما همراه سبزیها و صیفیهای انجیر ،توت یا خرما شروع کنید .نوشیدن آب یا شربتهای که به تمرکز بیشتری نیاز دارند را در ساعتهای ابتدایی
سرد هنگام افطاری بههیچعنوان توصیه نمیشود زیرا این روز انجام دهید زیرا هرچه به ساعات پایان روز نزدیکتر
فراوان خورده شود تا شما را در طول روز تشنه نکند.
 :اولین توصیه شما برای باز کردن روزه چیست؟ کار میتواند شوک بزرگی برای دستگاه گوارش باشد و شوید،تمرکزروزهداربهدلیلکاهشآببدنوافتقندخون
از آنجایی که در سالهای اخیر ،زمان ناشتایی ناشی از مشکالت گوارشی فراوانی برای شما ایجاد کند .بهطور کلی کمتر خواهد شد.

توصیههایتکمیلی
بپرهیزند و وعدههای غذایی را بیشتر اما حجمشان
را کمتر کنند؛ یعنی در یک وعده افطار ،کلی
خوراکی را بهعنوان افطاری و شام با هم نخورند
تا مشکالت گوارشیشان تشدید نشود .از دیگر
مواردی که میتواند مشکالت گوارشی را در ماه
رمضان کاهش دهد ،پرهیز از مصرف غذاهای
پرادویه و نوشیدنیهای گازدار همراه وعده سحر
یا افطار است .بد نیست بیماران مبتال به مشکالت
گوارشی ،کمی عسل را به نوشیدنیهای سحری
یا افطاریشان اضافه کنند.

دکتر محمود خدادوست
متخصص طب سنتی
استاد دانشکده طب سنتیدانشگاه
علومپزشکی تهران

برخی افراد قبل از شروع ماه رمضان ،مشکالت یا
بیماریهایی دارند که مانعی جدی برای روزهداری
نیستند .با اینحال ،این گروه از افراد باید با رعایت
برخی نکات تغذیهای مانع از تشدید یا عود بیماری
شوند یا بتوانند آنها را در ایام روزهداری با تغذیه
مناسب کنترل کنند .از رایجترین مشکالتی که
میتوان با رعایت نکات تغذیهای در روزهای
روزهداری از پس آن برآمد ،میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:

دیابت و با فاصله غذا خوردن

سردرد و آب کافی نوشیدن

اگر در ماه رمضان مدام دچار سردرد میشوید و
این سردردها قبل از ماه رمضان در شما چندان
شایع نبودهاند ،چند احتمال برایتان مطرح است:
کمبود خواب ،کاهش قندخون در ساعات پایانی
روز ،کاهش مصرف نوشیدنیهای حاوی کافئین
یا کمآب شدن بدن .درواقع ،همگی این احتماالت
میتوانند از عوامل ابتال به سردرد در روزهای
روزهداری باشند .به این منظور توصیه میشود اوال
در ماه رمضان ،خواب و استراحت کافی داشته
باشید .در مرحله بعدی بهتر است برای کاهش
سردرد ناشی از افت قندخون ،در وعده سحری
از قند و شکر یا نوشیدنیها و خوراکیهای حاوی
قند و شکر استفاده نکنید .در غیر این صورت با
نوسانات قندخون در طول روز مواجه خواهید شد.

کربوهیدراتهای نشاستهای ،گزینه مناسبتری
برای تامین انرژی در وعده سحری هستند .مصرف
میوهها ،سبزیها ،صیفیها و آب کافی در وعده
افطار تا سحر میتواند به پیشگیری از کمآب شدن
بدن و سردرد ناشی از آن کمک کند .توصیه میشود
برای جلوگیری از سردرد ناشی از کمآبی یا افت
قندخون ،ساعتهای پایانی روز که منتهی به اذان
مغرب هستند را بهجای کار و فعالیت به خواب
و استراحت اختصاص دهید .برای پیشگیری از

سردرد ناشی از کاهش مصرف کافئین هم توصیه
ميشود از چند روز قبل از ماه رمضان ،مصرف
چای را کاهش دهید یا چای مصرفی را بسیار
کمرنگ کنید تا کمکم بدنتان به کاهش مصرف
کافئین عادت کند.

بیماریهای گوارشی و خوب جویدن

اگر دچار زخمهای گوارشی هستید ،باید درباره
روزهداری حتما با پزشک معالجتان مشورت کنید

اما اگر از سایر بیماریهای گوارشی مانند نفخ،
ریفالکس یا سوءهاضمه رنج میبرید ،بهتر است
برای کاهش مشکالت گوارشی در ایام روزهداری،
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
روزهداری کمک میکند .افراد دچار مشکالت
گوارشی باید از خوردن غذاهای چرب و سنگین،
حتی آشها یا حلیمهای سنگین ،در ماه رمضان

افراد مبتال به دیابت حتما باید درباره توانایی یا
ناتوانی برای روزهداری ،با پزشک معالجشان
مشورت کنند .اگر دیابت کنترلشده دارید و
پزشک شما مانعی برای روزهداریتان نمیبیند،
بهتر است در طول ایام روزهداری میان
کربوهیدراتهای نشاستهای مانند نان ،برنج و
ماکارونی ،انواع سبوسدار آنها که مانع افزایش
ناگهانی قندخون میشوند را مصرف کنید .افراد
دیابتی باید بین وعده افطار و شام فاصله بیندازند
تا دچار نوسان ناگهانی قندخون نشوند .خوردن
یک قاشق عسل طبیعی هنگام افطار میتواند
گزینه مناسبی برای مبتالیان به دیابت باشد .این
افراد میان میوهها هم میتوانند سیب شیرین،
گالبی و زردآلو را در وعده بین افطار تا سحر
مصرف کنند .معموال به مبتالیان به دیابت توصیه
میشود در ماه رمضان برای پیشگیری از افت
قندخون ،از ورزش کردن یا انجام فعالیتهای
بدنی شدید پرهیز کنند.

دستور آشپزی

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

انواع سوپ به شرط اینکه
ترجمه:
دارای مواد مغذی مناسب
ندا احمدلو
باشند و با مقداری نان
مصرف شوند ،جزو
بهترین گزینهها برای وعده افطاری محسوب
میشوند .سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات
جزو آن گروه از سوپهایی است که بهدلیل
داشتن سدیم بسیار پایین ،گزینه خوبی برای
مبتالیان به فشارخون در ماه رمضان است.
این سوپ به اندازهای سرشار از ریزمغذیها و
درشتمغذیهایفراواناستکهمتخصصان
مصرف آن را در طول سال برای افراد سالمند،
بیماران قلبی و افراد مبتال به دیابت هم مناسب
میدانند .سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات،
نوعی سوپ بومی قاره آمریکاست که کالری
نسبتا پایین آن باعث شده این غذا در برنامه
افطاریبسیاریازمسلمانانجهانهمجابگیرد.

پیشنهاد سرآشپز

غذایی مناسب برای وعده افطار مبتالیان به فشارخون

سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 6نکته برای پخت
سوپ بوقلمون
 .1برای ایجاد بافت بهتر در این سوپ ،توصیه میکنیم بهجای
برنجهای درسته از برنجهای نیمدانه استفاده کنید .در این
صورت ،سوپ شما ظاهر و بافت مناسبتری برای خوردن
پیدا خواهد کرد.
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 .2برای افزایش فیبر و ارزش تغذیهای این سوپ ،بهتر است
برنج نیمدانه قهوهای را جایگزین برنج سفید کنید.
 .3برای تهیه انواع سوپها که سبزیجات مختلفی مانند
هویج ،کرفس و کدو در آنها وجود دارند ،بهتر است سبزیجات
بهصورت یکدست خرد شوند؛ یعنی یا همه آنها را بهصورت
حلقهای خرد کنید یا بهصورت نگینی یا حتی رندهکرده .این
کار به زیباتر شدن ظاهر سوپ و بهبود بافت آن کمک میکند.

همراهان این غذا

بهترینهمراهبرایاینسوپدروعدهافطاری،
حدود  2کف دست نان سبوسدار مانند
سنگک ،تافتون یا نان سبوسدار مخصوص
سوپ است .برای باالتر بردن ارزش تغذیهای
این غذا میتوانید 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 میتواند
مقداری آبلیموی تازه یا ترکیب آب نارنج با
روغنزیتونباشد.درصورتتمایلمیتوانید
آبلیمو را هم قبل از افزودن به این سوپ با
روغن زیتون مخلوط کنید .در این صورت،
طعم جذابتری به سوپ خود خواهید داد.

 .4اگر قرار است گوشت ،مرغ یا بوقلمون ریشریششده
در سوپ داشته باشید ،بهتر است گوشت را بهصورت
ریشریشهای بلند خرد نکنید تا هنگام خوردن تکههای
گوشت از قاشق بیرون نزنند و سوپ خوردن را سخت نکنند.
 .5طعمدار کردن گوشت بوقلمون با نمک ،فلفل و روغن
زیتون قبل از پخت آن برای سوپ میتواند طعم نهایی سوپ
را جذابتر کند.
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هزينه متوسط تهیه این غذا

مقدار کالری

مواد غذایی یادشده در مجموع 1310
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت تقسیم
کردن این سوپ میان  4نفر به هر یک از
آنها حدود  327کیلوکالری انرژی خواهد
رسید .البته در صورتی که این غذا با نان میل
شود ،به ازای هر برش  30گرمی نان باید
 80کیلوکالری انرژی به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیهای

هر وعده از این غذا حاوی  11گرم چربی
( 4گرم چربی اشباع) 3 ،گرم فیبر 29 ،گرم
کربوهیدرات37،گرمپروتئین57،میکروگرم
فوالت 80 ،میلیگرم کلسترول 3 ،گرم قند،
4518واحدبینالمللیویتامین6،Aمیلیگرم
ویتامین  73 ،Cمیلیگرم کلسیم 2 ،میلیگرم
آهن 364 ،میلیگرم سدیم و  748میلیگرم
پتاسیم است .ضمن اینکه میتواند  90درصد
از نیاز روزانه بدن به ویتامین Aرا تامین کند.
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هزار تومان

طرز تهیه

آماده می شود
پخته میشود

پیشنهاد این غذا

مواد الزم (برای  4نفر)
روغن زیتون فرابکر

 1قاشق غذاخوری

90

كيلوكالري

قارچ ورقهشده

 2لیوان

50

كيلوكالري

کرفس خردشده

 3/4لیوان

20

كيلوكالري

هویج خردشده

 3/4لیوان

20

كيلوكالري

پیازچه خردشده

 1/4لیوان

5

كيلوكالري

آرد چندمنظوره

 1/4لیوان

 160كيلوكالري

نمک

 1/4قاشق چایخوری

0

كيلوكالري

فلفل سیاه تازهساییدهشده

 1/4قاشق چایخوری

0

كيلوكالري

عصاره مرغ

 4قالب

60

كيلوكالري

برنج

 1پیمانه

 320كيلوكالري

گوشت بوقلمون پخته و
ریشریششده

 3لیوان

 220كيلوكالري

خامه کمچرب

 1/2لیوان

 360كيلوكالري

جعفری ساطوریشده

 2قاشق غذاخوری

5

كيلوكالري

اگر میخواهید مقدار کلسترول و کالری این غذا را کاهش
دهید ،بهجای ران بوقلمون از سینه بوقلمون کمک بگیرید.
افراد مبتال به کلسترول خون باال ،حتی میتوانند 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 ،میتوانید از آب مرغ
کمنمک یا حتی آبی که بوقلمون را در آن پختهاید 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 سوپها مورد استفاده قرار بگیرند ،حتما قبل از
مصرف صاف شوند.
افراد مبتال به فشارخون باال میتوانند به دستور پخت این
سوپ ،مقداری کدو ،نخود فرنگی و گشنیز را هم اضافه کنند.
اگر نوجوان روزهداری در منزل دارید یا خودتان جزو افراد
الغر هستید ،میتوانید هنگام سرو این سوپ حدود  1قاشق
غذاخوری دانه کنجد خام روی ظرف سوپ هر نفر بریزید.

منبعEatingwell :

 .1برای آماده کردن این سوپ کرمی و خوشمزه ،ابتدا باید روغن را در قابلمه نچسبی
گرم کنید و پس از گرم شدن قارچهای ورقهشده را حدود  1دقیقه در آن تفت دهید.
 .2بعد از اینکه قارچها کمی گرم شدند و مقداری آب انداختند ،میتوانید کرفس
خردشده ،هویج خردشده و پیازچهها را هم به قارچها اضافه کنید و حدود  5دقیقه
تمام این سبزیجات را روی حرارت متوسط تفت دهید تا سطح بیرونی آنها کمی
برشته شود .این کار به پیشگیری از له شدن سبزیها در بافت سوپ کمک میکند.
 .3آرد ،نمک و فلفل را با نصف لیوان آب مخلوط کنید و این ترکیب را به قدری
هم بزنید که آرد شما گلولهگلوله نباشد و کامال در آب حل شده باشد.
 .4ترکیب آرد را به سبزیجات درون قابلمه اضافه کنید و  2دقیقه آن را با سایر
مواد حرارت دهید.
 4 .5قالب عصاره مرغی که در اختیار دارید را در حدود  5تا  7لیوان آب ولرم
حل کنید و این محلول را داخل قابلمه بریزید .حرارت را کمی باال ببرید تا سوپتان
جوش بیاید.
 .6بعد از جوش آمدن سوپ ،برنج را اضافه کنید و حرارت را تا حد متوسط
پایین بیاورید.
 .7اجازه بدهید  5تا  7دقیقه تمام مواد بهخوبی با یکدیگر بجوشند و بعد از این
مدت حرارت زیر سوپ را پایین بیاورید.
 .8حدود  45دقیقه اجازه بدهید تا سوپ شما با حرارت کم بجوشد و به غلظت
مورد نظر برسد.
 .9حاال وقت آن رسیده که گوشت بوقلمون پخته و ریشریششده را با خامه و
جعفری مخلوط کنید و این مخلوط را به سوپ خود بیفزایید.
 .10بعد از افزودن مخلوط بوقلمون کرمی به سوپ ،حدود  2تا  10دقیقه
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 رقیقتر و آبکی را ترجیح میدهند و برخی دیگر دوست دارند سوپ
ت نهایی پخت به ذائقه خانواده شما در
بافتی غلیظ داشته باشد .از اینرو ،مد 
خوردن انواع سوپ بستگی دارد.

 .6اگر نمیخواهید از خامه در تهیه این سوپ استفاده کنید
اما دوست دارید بافت سوپ شما به سوپ اصلی نزدیکتر
باشد ،میتوانید  2برابر مقدار خامه ،شیر کمچرب را در دستور
تهیه این غذا جایگزین کنید.

نگاه متخصص طب سنتی

 14توصیه ضدنفخ و یبوست بعد از افطار
دکتر غالمرضا کردافشاری /استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسیاری از افراد بعد از خوردن وعده افطار دچار نفخ شدید میشوند و احساسی مانند سفتی
یا پری شکم به آنها دست میدهد .این احساس ،مخصوصا در مواردی که به صرف افطاری
دعوت هستید ،میتواند بسیار ناخوشایند باشد .بد نیست بدانید ایجاد تغییرات کوچک در
نوع غذاهای افطاری یا حتی روش خوردن غذا در این وعده میتواند تا حد قابلقبولی باعث
کاهش نفخ یا حتی از بین رفتن آن شود .از طرف دیگر ،برخی افراد بهدلیل ابتال به یبوست
ناشی از روزهداری ،پری بعد از صرف افطاری را احساس میکنند .این افراد هم میتوانند
بهسادگی از طریق ایجاد تغییرات کوچکی در نوع و نحوه غذا خوردنشان در وعده افطاری،
مشکل یبوست را از بین ببرند .در ادامه ،با  14نکته ساده ،کاربردی و مفید برای پیشگیری یا
کاهش نفخ و یبوست بعد از وعده افطاری از منظر طب سنتی آشنا میشوید.
 .1حجم غذای مصرفی در وعده افطار ،رابطه مستقیمی با نفخ کردن دارد .به عبارت سادهتر،
دستگاه گوارش بعد از  14تا  15ساعت روزهداری ،توانایی دریافت و هضم حجم باالی
مواد غذایی را ندارد و بهدلیل ضعف ناشی از عدم هضم ،دچار مشکالتی مانند تجمع گاز
میشود .به همین دلیل هم در مرحله اول به افراد روزهدار توصیه میشود افطار را سبک،
آرام و با مصرف خوراکیهای گرم و نسبتا مایع آغاز کنند تا حرارت و شرایط معده برای
پذیرش غذا آماده شود.

 .2توصیه ما به تمام افراد روزهدار ،این است که تا حد ممکن ،خوراکیهای نفاخی مانند
حبوبات را در وعده افطاری قرار ندهند و مصرف آنها را به وعده سحری موکول کنند .از
اینرو ،بهتر است حتی آش یا سوپهایی که قرار است برای افطار ماه رمضان تهیه شوند،
بدون حبوبات یا با کمترین حجم از حبوبات پخته شوند.
 .3اگر بعد از خوردن افطاری سبک احساس گرسنگی نمیکنید ،بههیچعنوان و از روی
عادت یا اجبار شام نخورید .بهجای آن میتوانید از میوههای مختلف استفاده کنید .این کار

هم به پیشگیری از احساس پری بیش از حد در ساعات پایانی شب کمک میکند ،هم جلوی
آشفتگی خواب را میگیرد و هم افزایش مصرف میوهها در فاصله افطار تا سحر ،ابتال به
یبوست را کاهش میدهد.

سیاهدانه را با نصف قاشق سوپخوری 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 میکند.

 .5همانطور که همه ما میدانیم ،مصرف نوشیدنیهای گازدار در تمام وعدههای غذایی،
مخصوصا افطار ،میتواند شدیدا باعث ایجاد نفخ شود بنابراین بهتر است عادت به نوشیدن
انواع نوشابههای گازدار در ماه رمضان را کنار بگذارید.

.11بهتر است بدانید انواع سوپهای حاوی هویج ،سبزیجات و یک نوع غالت سبوسدار،
همگی میتوانند گزینه مناسبی برای نرم کردن رودهها در وعده افطاری باشند و باعث تسهیل
عمل دفع در بدن شوند.

 .4بهتر است افراد روزهدار برای پیشگیری از ابتال به یبوست ،تا حد امکان به انواع سوپها
و آشهای افطاری ،مقداری روغن زیتون و آلو هم اضافه کنند .این کار باعث تحریک بیشتر
رودهها و دفع راحتتر مواد زائد از بدن میشود.

 .6متاسفانه برخی افراد عادت به نوشیدن آب یا شربتهای یخ در وعده افطاری دارند .این
کار شدیدا باعث گرفتگی عضالت گوارشی ،نفخ و دلدردهای شدید بعد از صرف افطار
خواهد شد.

 .7اگر قرار است همراه وعده افطاری ،سبزی خوردن هم مصرف کنید ،سعی کنید سبزیهایی
مانند گشنیز ،شوید و نعناع را فراموش نکنید .این سبزیها به کاهش نفخ یا پری بعد از خوردن
افطاری کمک میکنند.

 .8اگر طرفدار دمنوشهای سنتی هستید و بعد از خوردن افطاری ،حتی افطاریهای سبک،
احساس سنگینی و پری میکنید ،نوشیدن یک لیوان دمنوش آویشن حدود  30دقیقه پس از
صرف افطار را به شما توصیه میکنیم .دمنوش آویشن میتواند با کاهش رطوبت معده باعث
تحلیل گازهای موجود در دستگاه گوارشی شود.
 .9افرادی که بعد از خوردن افطاری نفخ شدید دارند ،میتوانند نصف قاشق سوپخوری

.10اگر یبوست بعد از افطار در ماه رمضان باعث آزار شدید شما میشود ،میتوانید ترکیبی از
میوههایی مانند آلو ،زردآلو ،گالبی ،انجیر ،مویز یا انگور را کمی حرارت بدهید تا مقداری نرم
شوند سپس آنها را بهعنوان میانوعده بعد از افطار یا قبل از سحر مصرف کنید.

.12اگر در ماه رمضان یبوست شدید دارید ،به شما توصیه میکنیم 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 میتوانید 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.

.13شما میتوانید 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 روزهداری را کاهش دهید.
.14بد نیست مقداری گل سرخ یا گل محمدی خشک را بهصورت 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 روزهداری ،مخصوصا بعد از وعده افطاری ،کمک خواهد کرد.
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ميزگرد تغذيه

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي
كاهش يا افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره روند کاهش وزن محمد احمدی با حضور دکتر احمد ساعدی متخصص تغذیه،
دکتر محمد فصیحیدستجردی محقق طب سنتی و دکتر محمدحسین صالحیسورمقی متخصص فارماکوگنوزی

کبد چرب و  24کیلوگرم کاهش وزن
چرا به متخصص تغذیه مراجعه کردید تا وزن کم کنید؟ لباستان برایتان تنگ شده؟ لباس مناسب به سایزتان پیدا نمیکنید؟ عروسی در پیش
دارید و دوست دارید سایز مناسبی داشته باشید؟ تابستان نزدیک است و از رفتن به استخر با چربی اضافه خجالت میکشید؟ دوست دارید در
سمیه
مقصودعلی
پارک بدوید و ورزش کنید اما نفس کم میآورید؟ همه اینها دالیل درست و موجهی هستند و میتوانند 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 چربیخون 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 میکند .به جای هزینههای 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  41سالگی وزنش به  118کیلوگرم
و کبدش به درجه 3رسیده است .با ما همراه باشید و روند کاهش  24کیلوگرمی وزن ایشان را طی  6ماه دنبال کنید.

قبـل

بعـد

نگاه متخصص فارماکوگنوزی

زردچوبه ،خارمریم ،شاهتره و کاسنی را
توصیه میکنم
دکتر محمدحسین صالحیسورمقی /استاد دانشکده داروسازی دانشگاه
علومپزشکی تهران

كبد يكي از اعضاي بسيار پركار و حساس بدن است كه مانند پااليشگاهي
عظيم بسياري از فعل و انفعاالت مواد مختلف در آن انجام ميشود .همين
موضوع باعث ميشود خيلي از مواد مضري كه بر اثر اين تجزيه و تبديلها
توليد ميشوند اثر مخرب روي كبد بگذارند .از جمله اين مواد اكسيدانها و
مواد حاوي راديكالهاي آزاد هستند كه بهخصوص از مواد شيميايي و مصنوعي
واردشده به بدن توليد ميشوند .از طرفي ،بسياري از افراد از مشكالت كبد
رنج ميبرند .براي مقابله با اين مشكل از چند دهه قبل مطالعه روي گياهان
دارويي به منظور كشف داروهاي محافظتكننده كه به «هپاتوپروتكتيو» معروف
هستند شروع شده و به شدت ادامه دارد .اصوال بيشتر گياهان ،سبزيها و ميوهها
داراي خاصيت محافظ كبد هستند ولي قدرت همه يكسان نيست و بعضي آثار
ويژهای دارند .از گياهاني كه اثر محافظتی دارند و در سالهاي اخير از آنها دارو
به اين منظور تهيه شده ،ميتوان زردچوبه ،خارمريم ،شاهتره و كاسني را نام برد.
زردچوبه كه پودر ريشه گياه معروف زردچوبه است داراي خواص زيادي از
جملهآثارآنتياكسيدان،ضدسرطان،ضدورم،ضدميكروب،ضدنفخوگرفتگی،
كاهشدهندهچربيخون،محركسيستمايمنيبدن،محافظمعده،ضدحساسيت،
ادرارآور ،خلطآور و آثار متعدد ديگر است و از بهترين محافظتكنندههاي
كبد محسوب ميشود .بايد اضافه كرد حداقل حدود  70فراورده دارويي
خوراكي و موضعي در دنيا از زردچوبه تهيه شده است .گرچه زردچوبه به
عنوان يكي از پرمصرفترين ادويههاي دنياست و در انواع غذاها مصرف
ميشود ،ميزان مصرف دارويي آن نباید از  3گرم در روز بیشتر باشد و بايد
آن را در  3قسمت (هر نوبت  1گرم) مصرف كرد زیرا مقدار مصرف بيش
از اندازه دارويي ميتواند باعث تحريك مخاطهاي گوارشي معده و روده
شود .خارمريم گياهي است كه از دانههاي آن به عنوان محافظ كبد
استفاده ميشود .در سالهاي اخير داروهاي خوراكي به صورت قرص،
كپسول و قطره از اين گياه تهيه و به بازار عرضه شده است .نام علمي
اين گياه  SILYBUM MARIANUMاست و داروهاي آن بيشتر به نام
 LIVER SUPPORTناميده ميشوند .قرص و كپسول توليدشده از اين
گياه در داروخانههاي ايران به فروش ميرسد .شاهتره گياهي است كه از
اندام هوايي آن كه بيشتر برگ و ساقههاست ،استفاده ميشود .برگها و ساقه
باريك به صورت خردشده و ريز در بازار به فروش ميرسد .از قديم در طب
سنتي شاهتره را براي بيماريهاي كبد و بيماريهاي پوستي مورد استفاده قرار
ميدادهاند و امروز از نظر علمي اين كاربرد تاييد شده است .الزم به ذكر است
خواص اصلي و كامل شاهتره در جوشانده آن است ،نه عرق شاهتره و براي
مصرف آن ميتوان حدود  5تا  10گرم شاهتره را با يك ليوان آب به مدت 5
دقيقه جوشاند و سپس صاف و ميل كرد .توصيه ميشود براي جلوگيري از
رسوب مواد موثره ،جوشانده را قبل از سرد شدن و در حالت گرم يا ولرم
مصرف كنيد .كاسني از ديگر گياهان محافظتكننده كبد است كه از همه
قسمتهاي آن (ريشه ،ساقه و برگ و گل) استفاده ميشود .براي استفاده
درست ميتوان حدود  10گرم مخلوط اندامهاي كاسني را كامال له و خرد
كرد و با يك ليوان آب به مدت  5دقيقه جوشاند و پس از صافكردن ميل
كرد .اثر كامل و موثر كاسني مربوط به جوشانده آن است ،نه عرق آن و
عرقيات شاهتره و كاسني اصوال به عنوان خنككننده استفاده ميشود.
نگاه متخصص عفونی

آقای احمدی که در عرض  6ماه  24کیلوگرم وزن کم کرده ،میگوید:

حرفهای دکتر ،تلنگری برایم بود!

 :باالترین وزنی که داشتهاید ،چقدر بوده است؟
 118کیلوگرم .البته این وزنی نیست که با آن به متخصص
تغذیه مراجعه کردم .حدود  4سال است به کبد چرب درجه3
مبتال هستم و زیر نظر متخصص غدد بودم و دارو مصرف
میکردم .متخصص غدد بارها به من گفته بود باید وزن کم
کنم و برگهای برای کاهش وزنم داده بود .همسرم برای کمک
به من از روی آن برگه مراقب تغذیه من بود و بسیار کمک
میکرد و به واسطه توجه او توانستم ظرف مدتی که زیر نظر
متخصص غدد بودم  5کیلوگرم وزن کم کنم اما اثر چندانی در
بهبود وضعیتم نداشت.
 :چرا نمیتوانستید وزن کم کنید؟
برایم اهمیتی نداشت .نمیتوانستم اهمیت آن را درک کنم .به من
برگه رژیم میدادند و میگفتند رژیم بگیر ولی انگار توصیهها
اثر نمیکرد .درنهایت ،همسرم که در سخنرانیهای 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؟
حرفهای 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  5سال مسنتر از من است و اگر سریع
به فکر چاره نباشم کارم به پیوند کبد و دردسرهای بعد از آن
میکشد ،درحالی که با رعایت رژیم میتوانم موضوع را حل
کنم .حرفهای ایشان روی من اثر کرد و با کمک همسرم رژیم
را شروع کردم .هنگام مراجعه به ایشان  110کیلوگرم 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 میخواستم مقدار تعیینشده غذا را برایم
در ظرف بریزد و با توجه به اصولی که آقای دکتر توصیه کرده
بودند ،غذا میخوردم.
 :رژیمتان با قبل چه تغییری کرده بود؟
غذایم با بقیه اهل خانواده فرقی نداشت ،فقط مقدارش کم
شده بود .اوایل خیلی تحت فشار بودم .با  1500کیلوکالری
در روز شروع کردم و صبحها حس میکردم با  3کف دست
نان و یک قوطی کبریت پنیر و گردو سیر نمیشوم ولی به
مرور بدنم عادت کردم و حاال اگر کمی اضافه بخورم حالت

دارچین ،زنجبیل و فلفل سیاه را
توصیه میکنم
دکتر محمد فصیحیدستجردی /محقق طب سنتی

تهوع به من دست میدهد.
 :به کمک چه اصولی توانستید رژیم را برای خودتان
ساده کنید؟
توصیههای دکتر را جدی گرفتم .با نوک قاشق غذا میخوردم و
آن را آرام میجویدم .با این روش چشمم سیر میشد و احساس
گرسنگی نداشتم .نوشابه و قند را هم به طور کل حذف کردم.
:همچنانهمسرتانمسوولکشیدنغذایتانهستند؟
نه ،دیگر به کمخوری عادت کردهام .همسر و دخترم هم البته
با من رژیم گرفتهاند ،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؟
 3روز در هفته  1/5ساعت کونگفو کار میکنم .ابتدا یک روز
در میان پیادهروی هم میرفتم اما فعال به توصیه پزشک پیادهروی
برایم قطع شده است.

در طب سنتی اصطالح کبد چرب وجود ندارد و به آن «کبد تنبل» میگویند.
کبد تنبل کبدی است که توانایی هضم درست غذا را ندارد ،درنتیجه چربی یا
در خود کبد یا در خون تجمع پیدا میکند .تنبلی در طب سنتی مترادف سردی
وتری یا بلغم است .عطاریها برای درمان کبد معموال عرق شاهتره یا کاسنی
پیشنهاد میدهند که کار درستی نیست .در قدیم علت تنبلی کبد مشخص نبود
و خنکی تجویز میکردند اما امروزه به کمک سونوگرافی میتوان فهمید دلیل
تنبلی کبد غلبه سردی است و باید میزان رطوبت بدن را کم کرد .البته در تعداد
کمی از مبتالیان که آنزیمهای کبدی باالیی دارند مزاج گرم و تر است اما در
بیشتر بیماران اینطور نیست و فرد مزاج سرد و تر دارد .بنابراین برای درمان،
مصرف گرمیها را توصیه میکنیم .بیمار باید مصرف نشاستهها که مزاج سرد
دارند ،مثل برنج ،سیبزمینی ،ماکارونی و ...را کم کند و در عوض در برنامه
غذایی روزانه خود از گرمیها مثل زردچوبه ،کنگر ،زیره برای زمان محدود،
دارچین ،زنجبیل و فلفل سیاه استفاده کند .اگر آنزیمهای کبدی باالست ،مصرف
سماق ،شوید و لیموعمانی هم توصیه میشود .خارمریم یا سیلیمارین ،از
گذشته برای محافظت از کبد مورد استفاده قرار میگرفت .ماده فعال آن
«سیلیبین» نامیده میشود و آنتیاکسیدان و ضدالتهاب قوی است .این گیاه سبب
افزایش ترشح صفرا ،تصفیه کبد و دفع مواد زائد از آن میشود و ترکیب آن
با ویتامین  Eبه فعالیت آنتیاکسیدانی بدن ،کمک فراوانی میکند .نباید فراموش
کرد کاهش آسیب کبدی ،بهبود مقاومت انسولینی ،کاهش تجمع چربی در کبد
و کاهش سطوح شاخصهای آسیب کبدی از خواص خارمریم است.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر احمد ساعدی به مهمان «میزگرد تغذیه»

با کاهش وزن  10درصدی ،کبد یک درجه پاک میشود
 :آقای دکتر! در مورد آقای احمدی و روند کاهش وزنشان
توضیح دهید.
آقای احمدی  5ماه پیش با وزن  110کیلوگرم با کبد چرب درجه 3به
من مراجعه کردند .همانطور که میدانید با کاهش وزن  10درصدی،
کبد یک درجه پاک میشود بنابراین هدف کاهش وزن  10درصدی
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 پیادهروی توانستند کاهش وزن خوبی داشته باشند .حاال
وزنشان به  86کیلوگرم رسیده که با توجه به قد  179سانتیمتر در حد
ایدهآل 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 نشدهاند .در
این مورد هم توضیح بدهید.
درست است زیرا رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی نبوده و رژیم بسیار
متعادلی بوده است .از 1500کیلوکالری شروع شده و به 1200کیلوکالری
رسیده است .هیچ ماده غذاییای حذف نشده و تمام گروههای غذایی در
برنامه روزانهشان 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
میدهد کاهش وزنشان کاهش وزن پایایی بوده و باقی خواهد ماند.

رژیم ایشان از نوع رژیم گرسنگی
نبوده و رژیم بسیار متعادلی بوده
است .از  1500کیلوکالری شروع
شده و به  1200کیلوکالری رسیده
است .هیچ ماده غذاییای حذف نشده
و تمام گروههای غذایی در برنامه روزانهشان 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

 :پس قرار است برایشان رژیم تثبیت تجویز کنید؟
بله ،با توجه به استخوانبندی درشت این وزن مناسب ایشان است و
باید آن را تثبیت کنند .در حال حاضر عضالت خوبی دارند و چربی
اضافهای هم ندارند.
 :با توجه به ماه مبارک رمضان چه توصیهای برای آقای
احمدی و تمام کسانی دارید که میخواهند وزن کم کنند یا در
وزن خود ثابت بمانند؟
کاهش وزن در ماه رمضان عملی است و روزه گرفتن مانع این رژیم
نیست.بهترینکارایناستکهافرادازمصرفشیرینیهاوحتیمیوههایی
که قند باالیی دارند در حجم زیاد خودداری کنند .به عالوه ،پیادهروی
و دریافت آب فراوان بین دو وعده غذایی را پیشنهاد میکنم.

پوست

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت
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چرا پوست برخی افراد دچار اگزما و عالئم آلرژیک میشود؟

شویندهها؛ مهمترین عامل حساسیتهای پوستی
آیا شما هم جزو افرادی
هستید که با تغییر فصل
مریم
منصوری
دچار خشکی یا خارش
پوست میشوید؟ آیا
قرمزیها و لکهای پوستی باعث آزارتان
میشود؟ آیا فکر میکنید با وجود استفاده از
انواع کرمها ،پمادها و داروها این اختالل هنوز
در شما وجود دارد و برطرف نمیشود؟ اگر
چنین است گفتوگوی ما را با دکتر مجتبی
امیری ،متخصص پوست و عضو هیاتعلمی
دانشگاه بخوانید.
 :آقای دکتر! حساسیت پوستی به چه
معناست و چگونه اتفاق میافتد؟
همانطور که میدانید پوست اولین سد دفاعی
بدن در برابر عوامل خارجی است .درواقع
پوست ارگا ن ایمونولوژیک است؛ یعنی طیف
بسیار وسیعی از سلولهای ایمنی و دفاعی بدن
در پوست مستقر هستند که متناسب با عامل
خارجی یا مهاجم ،عکسالعملهای متفاوتی
نشان میدهند و عملکردهای مختلفی دارند .از
اینرو ،نمود بسیاری از آلرژیها و حساسیتها
را در پوست میبینیم.
حساسیت زمانی ایجاد میشود که یک یا چند
عامل خارجی که برای بدن مضر هستند با پوست
تماس پیدا میکنند و سلولهای دفاعی پوست
درصدد دفع یا حذف آن برمیآیند .در پی این
دفاع ،تظاهرات بالینی مختلفی در پوست و سایر
نواحی بدن ایجاد میشود که به آنها «آلرژی»
یا «حساسیت» گفته میشود .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 میشود که
پوست در مواجهه با یک یا چند عامل خارجی
مضر از خود نشان میدهد.
 :پوست چطور میتواند نقش دفاعی
و حفاظتی خود را به خوبی ایفا کند؟
در الیه خارجی پوست یک الیه چربی وجود
دارد که اجازه نمیدهد مواد محلول در آب به
راحتی به الیههای زیرین پوست نفوذ پیدا کنند.
بد نیست بدانید به جز الیه شاخی خارجی،
حدود 70درصد ساختمان پوست را آب تشکیل
داده بنابراین اگر یک ماده محلول در آب داخل
پوست نفوذ کند به راحتی به الیههای زیرین
میرسد .تماس مکرر و طوالنیمدت با برخی
مواد از جمله شویندهها یا مواد شیمیایی میتواند
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 بهخصوص ویتامین ،Aنوشیدن آب کم،
تابش شدید نور آفتاب ،استفاده از مواد آرایشی
نامرغوب و غیراستاندارد ،شستشوی زیاد ،ابتال
به برخی بیماریها ،مصرف بعضی داروها و...
همگی میتوانند باعث خشکی پوست شوند.
از سنین  60-70سالگی به بعد هم به طور طبیعی
فعالیتغددعرقوغددچربیسازپوستکاهش
پیدا میکند ،در نتیجه پوست خشک میشود؛
یعنی الیه حفاظتی پوست یا کاهش مییابد یا

و در موارد خاص دیده میشوند که با مراجعه
به پزشک و درمان اختصاصی برطرف میشوند.
 :آیا پوستهپوسته شدن پوست
بهخصوصپوستانگشتاندستهممیتواند
نشانه حساسیت پوستی باشد؟
در حوزه حساسیتهای پوست یک اگزمای
سرشتی به نام «درماتیت آتوپیک» وجود دارد.
برخی افراد به صورت سرشتی و ژنتیکی زمینه
حساسیت دارند .این مشکل میتواند خودش را
بهصورترینیتآلرژیکوآبریزشبینی،التهاب
ملتحمه یا حتی آسم نشان بدهد .درصدی از این
افراد هم درگیری پوستی دارند که میتواند در
هر سنی تابلوی بالینی داشته باشد ،مثال در دوران
نوزادی خود را به صورت قرمزی گونه و شکم
نشان میدهد اما در بزرگسالی فقط میتواند به
صورت اگزمای نوک انگشتان و پوستهپوسته
شدن آن یا خشکی و ترک لب تظاهر پیدا کند.
این نوع اگزما معموال به درمانهای موضعی و
استفاده از مرطوبکنندهها خیلی سریع جواب
میدهد.

از بین میرود .از اینرو ،در سنین باال ،زیاد با
خشکیپوستمواجهمیشویمکهبهآن«خشکی
وابسته به سن» گفته میشود.
اگر خشکی پوست به موقع درمان شود؛ یعنی
از شویندههای خیلی قوی استفاده نشود ،میزان
شستشوکاهشپیداکند،مرطوبکنندهمناسببه
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
یاحساسیتپوستیختمنمیشودامااگرخشکی
به موقع درمان نشود ،هر عامل خارجی بیرونی
حتی یک شوینده ساده میتواند وارد الیههای
زیرین شود و عالئمی مانند التهاب ،خارش،
قرمزی و ...ایجاد کند .در این شرایط خشکی
در حال تبدیل شدن به اگزماست.

تماس مکرر با
برخی مواد از جمله
شویندهها یا مواد
شیمیایی میتواند
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
بهخصوص ویتامین ،Aنوشیدن آب
کم ،تابش شدید نور آفتاب ،استفاده
از مواد آرایشی نامرغوب و ...همگی
میتوانند باعث خشکی پوست شوند

 :حساسیتهای پوستی یا اگزما چند
نوع هستند و چطور ایجاد میشوند؟
هر واکنشی که سلولهای دفاعی پوست به عامل
مزاحم خارجی نشان میدهند ،میتواند انواع
اگزماها را ایجاد کند .بعضی عوامل حساسیتزا
از راه سیستمیک یا سیستم داخلی بدن به پوست
میرسند ،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 واکنشها در
آن تظاهر پیدا میکنند ،پوست است .عالوه بر
غذاها ،مصرف برخی داروها و استنشاق گرده
گلهاهممیتوانندازطریقسیستمیکدرپوست
حساسیت ایجاد کنند.
برخی عوامل حساسیتزا هم به صورت
موضعی و هنگام تماس با پوست واکنش
ایجاد میکنند .عوامل حساسیتزای موضعی
به دو گروه تحریکی و آلرژیک تقسیم میشوند.
عوامل تحریکی موادی هستند که هنگام تماس
با پوست آن را تحریک میکنند و موجب بروز

واکنشهایحساسیتیمیشوند،مثلتماسگیاه
گزنه با پوست که منجر به تحریک پوست و
ایجاد سوزش و قرمزی در آن میشود.
عواملآلرژیکهمموادیهستندکهبامقداربسیار
کممیتوانندواکنشهایشدیدیدرپوستایجاد
کنند .بد نیست بدانید در پوست ما سلولهای
مموری یا سلولهای حافظهای وجود دارند که
وقتییکباریکعاملخارجیمزاحمراشناسایی
میکنند به میزان زیادی تکثیر میشوند .حال اگر
پس از مدتی دوباره همان ماده به مقدار بسیار
کم وارد بدن شود ،سلولهای حافظهای واکنش
شدیدتر و سریعتری از خود نشان میدهند.
الزم به ذکر است طیف حساسیتهای پوستی
متناسب با شغل فرد ،وضعیت پوست ،زمینه
ژنتیکی سیستم ایمنی بدن و ...متغیر است و
میتواند عالئم بالینی متفاوتی در فرد ایجاد کند.

راه خوردن ماده حساسیتزا در غذا ،دارو یا
استنشاق آنها ایجاد شده باشد ،انتظار داریم تقریبا
تمام نواحی بدن را درگیر کند .حال متناسب با
میزان ماده حساسیتزا و واکنش بدن نسبت به
آن میتواند در حد چند ضایعه کهیری یا یک
کهیر شدید منتشر خود را نشان بدهد .به عبارت
دیگر ،شدت عالئم به حجم ماده حساسیتزا،
میزان تاثیرش بر سلولها و آمادگی سلولهای
دفاعی برای مقابله با آن بستگی دارد.
در حساسیتهای پوستی موضعی هم عالئم
یا فقط در محل تماس ماده خارجی با پوست
تظاهر پیدا میکنند ،مانند تاثیر شویندهها روی
پوست دست خانمهای خانهدار یا التهاب پلک
پساستفادهازموادآرایشینامرغوبرویپوست
اطراف چشم و ...عالوه بر واکنشهای موضعی،
واکنشهای سیستمیک هم نشان میدهد زیرا
سلولهای حافظهای پوست از قبل با آن مواد
تحریک شدهاند و حال با اندک تماسی واکنش
شدید از خود نشان میدهند بنابراین طیف عالئم
بالینیدرحساسیتهایپوستیبسیارمتنوعاست
اما در جمعبندی واکنشهای حساسیتی چند
حالت دیده میشود:
 )1واکنش حاد :خود را به صورت کهیر حاد
نشان میدهد.
 )2اگزمای حاد :خود را به صورت قرمزی،
ترشح ،خارش و سوزش شدید نشان میدهد.
 )3واکنش مزمن :عامل محرک به قدری با پوست
در تماس است که پوست در اثر خارش مکرر
ضخیم و دچار تیرگی میشود.
 )4واکنش تحت حاد یا بینابینی :عالئم آن در
افراد مختلف و با رنگ پوستهای مختلف،
متفاوت است.

 :بیمارانی که دچار حساسیتهای
پوستی میشوند معموال چه عالئمی دارند؟
اگر منشاء حساسیت سیستمیک باشد؛ یعنی از

 :کهیرها چه شکلی دارند و معموال
به دنبال چه عوامل تحریککنندهای ایجاد
میشوند؟

کهیر نوعی تورم قرمزرنگ پوست است که با
خارش و گاهی سوزش و به ندرت با درد همراه
میشود .این ضایعات معموال بعد از گذشت
چند دقیقه تا چند ساعت در ناحیه درگیر ناپدید
و در منطقه دیگری ظاهر میشوند .اندازه آنها
هم میتواند از یک ماش تا یک بشقاب متغیر
باشد .گاهی کهیرها به هم متصل میشوند و
کهیرهای بزرگتری بوجود میآورند .کهیرها دو
گروه هستند؛ کهیرهایی که کمتر از  24ساعت
طول میکشند و به عنوان «کهیرهای آلرژیک»
شناخته میشوند؛ یعنی فرد به یک عامل خارجی
حساسیتدارداماکهیرهاییکهبیشاز 24ساعت
طول میکشند به عنوان «کهیرهای واسکولیتی»
شناختهمیشوندوپزشکبایدآنهارابررسیکند.
عالوه بر غذاها و داروها که میتوانند در بدن
حساسیت ایجاد کنند و خود را به صورت کهیر
نشان دهند ،عواملموضعیوفیزیکی دیگریهم
هستند که میتوانند در ایجاد کهیر موثر باشند،
مثال برخی افراد به نور آفتاب حساس هستند و
کهیر میزنند که اصطالحا به آن «کهیر آفتابی»
میگویند .این افراد باید حتما از نور آفتاب پرهیز
کنند.بعضیافرادهم«کهیرسرمایی»میزنند؛یعنی
اگر یک تکه یخ کف دستشان بگذارند ،پوستشان
به سرما واکنش نشان میدهد و کهیر میزند.
نوعی از کهیر هم «کهیر فشاری» نام دارد که در
اثر فشار بر پوست ایجاد میشود ،مثل کسانی
که روی دوششان جسم سنگینی حمل میکنند و
سپس در محلی که تحت فشار بوده ،کهیر ایجاد
میشود« .کهیر کولینرژیک» هم گروه دیگری از
کهیر هستند که طیف بسیار متنوعی دارند و بیشتر
حین فعالیت به وجود میآیند .این نوع کهیرها
درمان اختصاصی دارند .برخی افراد هم به دنبال
استحمامباآبگرمدچارضایعاتقرمزیپوست
میشوند .این افراد باید آزمایش خون بدهند و
از نظر تعداد گلبولهای قرمز مورد بررسی قرار
بگیرند .البته این نوع کهیرها خیلی شایع نیستند

 :آیا میتوان برای کاهش خشکی
و خارش ناشی از آن از انواع روغنها 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 طوالنیمدت و زیاد از انواع شویندهها
و گاهی هم تماس با برخی مواد در محل کار
میتوانند تحریککننده پوست باشند و باید آنها
را شناسایی کرد .پس از شناسایی و دوری از
عامل محرک سراغ درمان میرویم .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 میتوان از
نرمکنندهها و مرطوبکنندهها کمک گرفت تا
به پوست آبرسانی کنند و خشکی پوست را
کاهش دهند .استفاده از مواد روغنی مانند روغن
زیتون ،وازلین و ...خیلی کمککننده نیست چون
آب ندارند که به پوست برسانند و فقط منافذ
پوست را میبندند.
 :چه کنیم تا پوستمان خشک نشود؟
به جز افرادی که با افزایش سن و از 60-70
سالگی به بعد پوستشان خشک میشود و کسانی
که اگزمای آتوپیک یا سرشتی دارند و پوستشان
خشک میشود ،این خود ما هستیم که پوستمان
را با کارهایی که انجام میدهیم و موادی که با
آنها در تماس هستیم خشک و خشن میکنیم،
در حالی که میتوان با استفاده کمتر از شویندهها،
پوشیدندستکش،استفادهازمحصوالتنرمکننده
و مرطوبکننده ،استفاده از دستگاه بخور در
خانه یا محل کار ،نپوشیدن لباسهای پشمی
و ...خشکی پوست را به طور کامل برطرف کرد.
بهترین زمان برای زدن کرم مرطوبکننده بعد
از استحمام یا پس از شستشوی پوست است
که هنوز رطوبت در پوست وجود دارد .وقتی
در این زمان کرم مرطوبکننده استفاده میشود
رطوبت مدت طوالنیتری در پوست باقی
میماند.

بررسی چند باور درباره حساسیتهای پوستی
باور اول :استفاده از انواع
دستکشها در جلوگیری از اگزما
یا بهبود آن موثر است
دو ماده حساسیتزای جدی برای
پوست وجود دارد که بسیاری
از مردم آنها را باور ندارند.
یکی از این مواد ضدآفتابها
هستند .ضدآفتابها یکی از
مواد موضعی تحریککننده
برای ایجاد حساسیتهای
پوستی در افراد مستعد هستند.
ماده دیگر التکسی است که در
تهیه دستکشها از آن استفاده
میشود .این دو ماده بهرغم اینکه میتوانند مفید باشند در برخی افراد حساسیت
پوستی ایجاد میکنند .از اینرو ،برخی شرکتها در الیه داخلی دستکشها از الیههای
کتانی استفاده میکنند .توصیه میشود 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 دستکشهای التکس نخواهند داشت.

باور دوم :استرسها و اضطراب
هم میتوانند باعث ایجاد کهیر
پوست شوند
درست است .عوامل روانی
از جمله استرس و اضطراب
میتوانند در شکل مزمن
خود باعث ایجاد کهیر شوند
زیرا بسیاری از مدیاتورها و
واسطههای ضایعات کهیری
و واکنشی بدن از مغز منشاء
میگیرند و برعکس حفظ
آرامش میتواند در بهبود
کهیرهای مزمن تاثیرگذار باشد.
از اینرو ،برخی افراد اذعان میکنند وقتی عصبانی میشوند کهیرشان
تشدید میشود.

باور سوم :تماس با درخت انجیر
میتواند در برخی افراد واکنشهای
پوستی ایجاد کند
درست است .درخت انجیر یکی
از عوامل حساسیتزای موضعی
جدی است و تماس پوست با
برگ یا ترشحات شیری ساقه و
میوه آن میتواند در پوست واکنش
تحریکی ایجاد کند.
گیاه گزنه و طیف وسیعی از گیاهان
هم همین خاصیت را دارند و
وقتی با پوست تماس پیدا میکنند
موجب تحریک پوست میشوند.
برخی گیاهان هم «فیتوفتودرماتیت» ایجاد میکنند؛ یعنی گیاه با پوست تماس پیدا
میکند و سپس وقتی نور آفتاب به آن منطقه میتابد ،واکنش التهابی ایجاد میکند
بنابراین مراقب باشید اگر دچار حساسیتهای موضعی شدید حتما پوست آن
منطقه را به مدت یکی -دو هفته از نور آفتاب بپوشانید زیرا تماس نور آفتاب با
موضع تحریکشده میتواند منجر به ایجاد لک شود.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت
نگاه متخصص تغذیه

آنچه سوژههاي «ميزگردزیبایی» درباره بيماريو درمان ميگويند ،لزوما موردتأييد «سالمت»نيست .حتمااظهارنظر متخصصانرا درباره درستييانادرستياظهارات آنها درهمين صفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه «میزگردزیبایی»باشید.کافی است از
طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

صبحانه پرپروتئین
بخورید تا صورتتان
پُرشود

میزگرد«پوست»دربارهرفعالغریصورتوهشدار
در مورد مصرف داروهای تقلبی با حضور
دکتر مسعود داوودی متخصص پوست،
دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی و
دکترمحمدحسن انتظاری متخصص تغذیه

دکتر محمدحسن انتظاری/عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به بهانه پر کردن
صورت ،کورتون
به خوردتان ندهند!
در میزگرد این هفته «سالمت» به مشکل آقایی پرداختهایم که از الغری صورت
مهین نادری شکایت داشته و برایمان نوشته« :صورت الغری دارم .لطفا درباره علل موثر
در الغری صورت توضیح دهید .آیا راهحلی برای درمان وجود دارد».
نگاه متخصص پوست

مراقب کورتون موجود در پودرهای چاقکننده باشید
دکتر سیدمسعود داوودی /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

 :آقای دکتر! چه عاملی باعث الغری صورت میشود؟
الغری صورت تا حدود زیادی به ژنتیک فرد بستگی دارد .عدهای از افراد به
صورت ذاتی چهره و صورت الغری دارند .گاهی الغری میتواند در اثر متابولیسم
باالی بدن که ممکن است در بیماریهای هورمونی دیده شود ،اتفاق بیفتد .به
عنوان مثال در بیماری پرکاری تیروئید یا بیماریهایی که به غده فوقکلیه مرتبط
است ،افزایش ترشح هورمونها ممکن است سوختوساز بدن را باال ببرد.
افرادی هم که دچار اضافه وزن هستند و از رژیمهای سخت برای کم کردن
وزن استفاده میکنند ،به دنبال نوسان وزن؛ یعنی کاهش و افزایش وزنهای
مکرر اغلب از الغری صورت شکایت دارند .البته در برخی موارد ابتال به بعضی
بیماریهای مزمن و بیماریهایی که به تدریج باعث تحلیل بافت عضالنی و
چربی بدن بهخصوص در ناحیه صورت میشوند هم الغری چهره اتفاق میافتد.
 :اشارهای به این بیماریها میکنید؟
در برخی از بیماریهای عفونی مزمن مثل ایدز ،الغری بیش از حد صورت
و آب شدن چربیهای آن یکی از وجوه مشخصه بیماران است .در چهره این
بیماران ،برجستگیهای استخوانی صورت کامال مشهود است و به همین دلیل
تا حدود زیادی چهره فرد به دلیل الغری برایش ناخوشایند است .از دیگر
بیماریهای عفونی موثر در الغری صورت ،میتوان به بیماری سل اشاره کرد.
در بیماریهای گوارشی هم که جذب غذا در دستگاه گوارش به خوبی انجام
نمیشود الغری صورت رخ میدهد .به طور کلی ،هر بیماریای که مدت ابتال
به آن طوالنی باشد ،ممکن است به الغری صورت منجر شود .یکی دیگر از
عواملی که باعث الغری صورت میشود ،اعتیاد به مواد مخدر است .افراد
معتاد با گذشت زمان بعد از سوءتغذیهای که پیدا میکنند دچار الغری مفرط،
بهخصوص در ناحیه صورت میشوند که یکی از نشانههایی است که دیگران
را متوجه اعتیاد آنها میکند .مجموع این بیماریها و همچنین دیگر علل موثر
در الغری صورت ،معموال شخص را معذب میکند و به همین دلیل است که
دنبال راهحلی برای چاقی و پر کردن صورت میگردد.
 :به طور طبیعی ،الغر شدن صورت از چه زمانی شروع میشود؟
آیا استفاده از پودرهای چاقکننده صورت که حاوی کورتون هستند برای
رفع الغری مفید است؟
افزایش سن و به دنبال آن کاهش کالژن ،از مهمترین عوامل کم شدن حجم
صورت و الغری آن است .مصرف قرصهای کورتون و برخی داروها باعث
میشود اشتهای فرد افزایش پیدا کند و به افزونخواری روبیاورد .عالوه بر این

مصرف داروهای کورتونی در عین حال که میتواند منجر به افزایش وزن شود،
عوارضی برای فرد خواهد داشت .مهمترین عارضهای که در مورد مصرف
کورتون وجود دارد ،تحلیل عضالت و پوکی استخوان است .عارضه دیگر،
احتمال آسیب به غده فوقکلیه است ،به طوری که غده فوقکلیه دیگر قادر
نخواهد بود هورمونهای خودش را که شبهکورتون است ،تولید کند .به عالوه
در چنین مواردی صرفنظر 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 میگیرد .در نتیجه وقتی هم که به پزشک مراجعه میکند ،از آنجا
که محتویات این پودرها برای پزشک نامعلوم است ،امکان تشخیص درست
برای درمان مناسب و رفع مشکل وجود ندارد.
 :بهترین اقدام درمانی موثر برای حجم دادن به صورت چیست؟
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 میشود .در مواردی که الغری صورت در حد متوسط باشد ،با تزریق
ژل یا چربی میتوان تا حدودی این مشکل را جبران کرد اما در الغریهای
مفرط معموال آنچه که دلخواه شخص است به دنبال درمان حاصل نمیشود.
بهطور 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 چاقتر به نظر برسد.
 :آیا انتخاب روش درمانی با توجه به جنسیت در زنان و مردان
متفاوت است؟
در مورد تزریق ژل یا چربی جنسیت نقشی ندارد ،فقط در آقایان اغلب حجم
بیشتری برای تزریق ژل الزم میشود.
 :درست است كه ژلها ممکن است در صورت حركت كنند؟
در حال حاضر ژلهای جدید به دلیل سازگاری بهتری که با بدن دارند و
همچنین موقت بودن ماندگاریشان ،امکان جابجا شدن ندارند .ضمن اینکه
قبل از اینکه فرصت حرکت پیدا کنند ،تحلیل میروند و نیاز است که مجدد
ژل به ناحیه موردنظر تزریق شود.
 :برای رفع الغری صورت و حجمدهی به آن ،ماندگاری چربی بهتر
است یا ژل؟ آیا باید هر چند وقت یکبار دوباره این تزریقها تکرار شود؟

واقعیت این است که میزان ماندگاری این مواد از فردی به فرد دیگر ،نسبت مواد
و همچنین نواحی تزریقشده متفاوت است .معموال برای تزریق ژل ماندگاری
 1-1/5سال ( 12تا  18ماه) قابلپیشبینی است .اگرچه دوران ماندگاری تزریق
چربی کوتاهتر از ژل است ،مقداری از چربی در فریزر نگهداری میشود تا هر
زمان که نیاز به تزریق مجدد باشد ،از آن استفاده شود.
 :دوره نقاهت کدام یک از این روشها بیشتر است؟
بین این 3روش درمانی ،سنگینترین کار مربوط به کاشت پروتز است.
پروتز در جنسهای مختلفی وجود دارد .متخصصان جراح پالستیک و فک
از روشهای مختلفی برای کارگذاشتن پروتز استفاده میکنند .تزریق چربی
نسبت به کاشت پروتز آسانتر و کمعارضهتر است و نیاز به دوره نقاهت
کوتاهی دارد اما در مقایسه با تزریق ژل سختتر است و ممکن است به
خاطر چربیای 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 کبودیهایی بهوجود میآید که
این کبودیهای موقت و گذرا باعث میشود شخص چند روزی مجبور به
پوشاندن آنها باشد تا خودبهخود رفع شوند .طوالنیترین دوران نقاهت مربوط
به کاشت پروتز و بعد چربی است.
 :اگر تزریقها توسط فرد غیرمتخصص انجام شود ،عارضهای بیماران
را تهدید میکند؟
قطعا عوارض و ضرر آن بیشتر از منفعتش خواهد بود .تزریق ژل و چربی بر
اساس اصول و اندازههای 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 قسمتهای حیاتی مثل ریه ،قلب یا حتی مغز برسد
میتواند 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 کمخونی شود .در نتیجه عدم خونرسانی
کافی در این ناحیه شاهد نکروز و در اصطالح عامیانه «قانقاریا» یا سیاهشدن
پوست خواهیم بود .عوارضی هم که در اثر تزریق نابجای چربی و ژل مشاهده
میشود شامل آسیبهای ظاهری و شدید به چهره شخص در ناحیه لب ،بینی و
نواحی فک و پیشانی است بنابراین توصیه اکید میشود برای انجام چنین کارهایی
حتما به متخصص مربوط مراجعه شود.

از نظر تغذیهای در افراد الغر ،افزایش
وزن میتواند باعث چاقي صورت شود.
البته این افزایش وزن فقط در ناحیه
صورت اتفاق نمیافتد و در دیگر نواحی
بدن هم مشاهده میشود.
مصرف ميوههاي آبدار و ميوههايي با
رنگ تيره هم باعث طراوت و شادابي
پوست صورت میشود.
عالوه بر اين افزایش سهم پروتئین
در رژیم غذایی بهخصوص در وعده
صبحانه میتواند تا حدودی مانع الغر
شدن گونهها و صورت شود .از این
رو ،پیشنهاد میشود افرادی که تمایل
به پرشدن صورتشان دارند ،در وعده
صبحانه تخممرغ آبپز یا عدسی که
گزینههای بسیار خوبی هستند ،بخورند.
توجه داشته باشید هيچ روشي به تنهایی
باعث چاقي صورت نمیشود.
افرادی که به دنبال هر راهی برای
پرشدن صورتشان هستند ،به هیچوجه
نباید فريب داروها و پودرهايي كه
با اين عناوين در عطاريها و حتي
باشگاههاي بدنسازي تبليغ ميشود
را بخورند زيرا در ترکیب اغلب
فراوردهها یا پودرهای چاقکننده
«سیپروهپتادین» و «کورتون» وجود
دارد .سیپروهپتادین آنتیهیستامینی
است که خاصیت اشتهاآور دارد و
اغلب در درمان بیاشتهایی از آن کمک
گرفته میشود.
کورتون نیز به صورت کاذب باعث
افزایش وزن و گرد شدن و چاقی صورت
میشود که این عالئم ناشی از احتباس
آب در بدن فرد است.
مصرف خودسرانه این مواد میتواند
با عوارض بسیار خطرناکی مانند
مشکالت گوارشی ،پوکی استخوان،
تضعیف سیستمی ایمنی ،ابتال به
بیماریهای ویروسی و عفونی و...
همراه باشد .متاسفانه این عوارض
در بلندمدت غیرقابلبرگشت هستند.
نکته دیگر اینکه این محصوالت یا
داروهای حتي به اصطالح گیاهی
بدون مجوز وزارت بهداشت هستند
و اغلب به صورت دستساز ساخته
شدهاند .ضمن اينكه افزایش وزن و
پرشدن صورت ناشی از مصرف این
داروها به محض قطع آن ،به حالت
اول بازمیگردد.
یادتان باشد هیچ نوع مکمل اشتهاآوری
نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک
یا متخصص تغذیه مصرف شود.
مصرف برخی از این مکملها با تجویز
پزشک و با توجه به وضعیت فرد
میتواند تا حدودی اشتهاآور باشد
و در پی اضافه شدن وزن ،صورت
فرد هم گردتر و پرتر به نظر برسد
اما همان طور که اشاره شد ،تجویز
مکمل فقط باید با نظر و صالحدید
پزشک انجام شود زیرا مصرف
خودسرانه برخی از مکملهای غذایی
میتواند عوارض مختلفی در بدن
ایجاد کند.
نگاه طب سنتی

عرق کاسنی باعث چاقی صورت میشود
دکتر محمد فصیحی /محقق طب ایرانی اسالمی

از منظر طب سنتی ،یک صورت معتدل چهرهای است که گونهها
فرورفته و صورت خیلی الغر نباشد .علت الغری ،خشکی مزاج
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 چاقکننده به اصطالح طبیعی و گیاهی که
در عطاریها به فروش میرسند را بیشتر مصرف میکنند .متاسفانه
برخی افراد فرصتطلب و متقلب در عطاریها به ترکیبات گیاهی
خود کورتون اضافه میکنند.
مصرف هر دو نوع این داروها به دلیل اینکه با افزایش وزن همراه
است باعث بهبود الغری و حجم دادن به بافت صورت میشود،
در حالی که این نوع درمان بدون در نظر گرفتن مزاج فرد انجام
میشود و بعد از مدتی فرد دچار پوکی استخوان و دیابت خواهد شد
بنابراین اکیدا توصیه میشود دارویی را که نمیشناسید استفاده نکنید.
اگر کسی میخواهد به کمک طب سنتیمشکل 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 فراوردههای گیاهی ،دمنوش یا ترکیبات الغری
و چاقی که به صورت غیرقانونی در عطاریها به فروش میرسد و
اطالعات دقیقی درباره ترکیبات آن موجود نیست ،استفاده شود .اغلب
در عطاریها درباره داروهای گیاهی با عنوان ترکیبات الغری یا چاقی
تبلیغاتی میشود که اطالعات کافی از محتویات آن به مصرفکننده
داده نمیشود .از اینرو ،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 زيتون ،روغن هسته انگور ،روغن حيواني ،تخممرغ عسلي،
شير ،ماست شيرين ،کره و خامه محلي ،عسل ،ارده ،شیره انگور،
مربای هويج و بالنگ ،نان سنگك و بربري ،گوشت گوسفند و شتر،
گوشت خروس خانگی ،مرغابی ،اردک ،بلدرچین ،میگو ،سیب شيرين،
مركبات شيرين ،گيالس ،موز ،خيار ،باقال ،سنجد ،اسفناج ،چغندر،
لوبیا قرمز ،نخود ،كدوحلوايي ،قارچ ،كدو ،هلو ،كنجد ،كاهو ،هندوانه
و ريحان را بیشتر مصرف کنند.

عالوه بر این افراد داراي طبع سرد و خشک و همين طور گرم
و خشك باید مصرف غذاهایی با مزاج خشك مانند سير ،فلفل،
دارچين ،زنجبيل ،چای سياه ،ماست ترش ،پنير ،كشك ،قرهقروت،
عدس ،سيبزميني ،ريواس ،مركبات ترش ،كيوی ،توتفرنگی ،آلبالو،
انار ترش ،زرشك ،سماق ،سركه ،آبغوره ،آبليمو ،ماهي ،سنگدان،
سوسيس ،كالباس ،گوشت بز و گاو ،غذاهاي دارای مواد افزودني
و نوشابهها را کاهش دهند.
افراد گرم و خشک نیز باید طبعشان را به سمت سردی و تری
سوق بدهند .این افراد عالوه بر غذا باید از داروهای
گیاهی سرد و تر نیز استفاده کنند .عرق
کاسنی چنین طبیعتی دارد و جزو گیاهان
دارویی اشتهاآور است .مصرف عرق
کاسنی باعث افزایش وزن بدن ميشود
كه به دنبال آن صورت نیز پرتر به
نظر میرسد.
حجامت نیز در رفع الغری موثر است
که باید با فاصله يك ماهه و حداقل  3بار
انجام شود .به این ترتیب با انجام حجامت،
مزاج مقداری رطوبت پیدا میکند که منجر به افزایش

وزن و پرشدن و چاقی صورت میشود.
دوش گرفتن یک روز در میان با آب
ولرم هم باعث تری بدن میشود .البته
برای اینكه با باالرفتن وزن ،شكل و
ظاهر بدن به هم نريزد و چاقی
متناسب باشد ،نباید از پیادهروی
غافل شد.
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شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

بررسی محاسن و معایب احتمالی کراتینه کردن موها

کراتینه کردن زیاد موها خطر سرطان را به دنبال دارد
استفاده مکرر از شویندههای قوی،
فر زدن یا صاف کردن مکرر موها با
حرارت باال ،مواجهه زیاد با رنگ مو
و اکسیدان ،استفاده از برسهای
زبر یا برس کشیدنهای شدید و
مکرر ،دستکاری مداوم موها به دلیل
فشارهای عصبی همگی باعث کاهش
کراتین طبیعی موها میشوند

دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران

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 میرسد ،بدون در نظر
گرفتن شرایط خطر احتمالی میتواند تهدیدی
برای سالمت باشد .درواقع ،کراتینه کردن موها
نیز مانند بسیاری دیگر از خدمات زیبایی ،نیازمند
شناخت روشهای درست ،زمینههای خطر و
مراقبتهای الزم خواهد بود تا زیبایی طبیعی
فرد هر چه بیشتر و بهتر حفظ شود و سالمت
پوست و موها آسیب نبیند.

کرمهای 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 3برابر خطر بیشتری
خواهد داشت.

کراتین مو؛ عامل طراوت و
درخشندگی موها

کراتین مادهای پروتئینی است که در ساختمان
طبیعی مو ،پوست و ناخن وجود دارد و در
استحکام آنها نقش مهمی ایفا میکند .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 هورمونهای
جنسی به تدریج افزایش مییابد .به همین علت
موها در سنین  25تا  30سالگی 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 میشوند؟

موهای انسان به دو دلیل دچار کمبود کراتین
میشود 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
شویندههای قوی ،فر زدن یا صاف کردن مکرر
موها با حرارت باال ،مواجهه زیاد با رنگ مو
و اکسیدان ،استفاده از برسهای زبر یا برس
کشیدنهای شدید و مکرر و دستکاری مداوم
موها به دلیل فشارهای عصبی خواهد بود .همه
این عوامل در صورت تکرار ،فواصل کوتاه و

مهمترین توصیههای کاهش عوارض
کراتینه

حرارتهای باال مشکلزاست و به ساقه موها
آسیب میرساند اما اتو کشیدن گهگاه موها یا
استفاده از رنگ استاندارد هر چند ماه یکبار
و ...هیچ مانعی ندارد .نتیجه این آسیبها ،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 ازبینرفته است.

کراتینه کردن موها؛ راهکاری برای
جبران موهای آسیبدیده

بهترین درمان برای رفع آسیبهای واردشده به
موها،اجتنابازعواملزمینهسازمانندشستشوی
مکرر ،حرارت باالی اتوی مو ،سشوار کشیدن
زیاد و ...است .در مرحله بعد میتوان با استفاده
از کرمهای کراتین در آرایشگاه یا منزل تا حدی
کمبود کراتین را جبران کرد و درخشندگی و
زیبایی را به موها بازگرداند.
در ترکیب کرمهای کراتینه ،مادهای به نام
«فرمالدئید» وجود دارد .این ماده تحت تاثیر
حرارتی که برای کراتینه کردن داده میشود،

مقداری جذب موها میشود و مقداری نیز روی
ساقه موها باقی میماند که عالوه بر لطافت،
حالت ضخیمتری نیز به موها میدهد .البته این
ضخامت پس از چند نوبت شستشو ،به تدریج
کاسته و نرمی و درخشندگی موها نیز به مرور
کم میشود .در نتیجه فرد برای داشتن چنین
موهایی تمایل به تکرار کراتینه موها پیدا میکند.

عوارض جدی کراتینه ناشی از
استفاده مکرر آن است!

کرمهای کراتین غلیظ به دلیل وجود فرمالدئید
بیشتر و همچنین استفاده از گرمای شدید ،تاثیر
بهتری روی موها خواهند داشت اما زمینه خطر
مادهراتشدیدمیکنند.درواقعفرمالدئیدمیتواند
از طریق پوست ،چشمها و استنشاق مشکلساز
باشد .الزم به ذکر است مواجهه مکرر و مستمر
با این ماده بهواسطه کراتینه کردن موها در
فواصل کوتاه در طوالنیمدت ،ممکن است
باعث بیماریهای جدی مانند سرطان شود اما
انجام  1یا  2بار کراتینه طی سال نمیتواند
تهدیدکننده باشد .همچنین مواجهه با مقدار

زیاد مواد کراتینه میتواندزمینهساز تحریکات
پوست یا چشمشود و در افراد مستعد نیز عامل
حساسیت خواهد بود.
زمانی که کراتین داغ میشود ،گاز بیرنگ همراه
با بوی ناخوشایند ایجاد میکند .این گاز در
مواردی زمینه بروز واکنشهای حساسیتزا را
در پوست ،چشم و بهخصوص ریهها در پی
دارد اما در افرادی که زمینه حساسیت ندارند،
مشکل موضعی خاصی احساس نمیشود .در
نتیجه این افراد تمایل بیشتری به استفاده از مواد
کراتینه و کراتین کردن موها خواهند داشت.
عالوه بر این کارکنان سالنهای آرایش نیز به
دلیل مواجهه مداوم ،بیش از دیگران در معرض
خطر خواهند بود ،بهخصوص اینکه بوی بد
کراتین داغشده به تدریج برایشان عادی میشود.
بهجزفرمالدئیدسایرترکیباتموجوددرکرمهای
کراتیننیزآسیبزاهستندکهازجملهآنهامیتوان
به «اتیلن گلیکول» اشاره کرد .در واقع فرمالدئید
تحت تاثیر گرما از این ماده آزاد میشود .توجه
به این نکته مهم است که بعضی شرکتهای
سازنده لوازم آرایشی و بهداشتی ادعای ساخت

چرا حالت موها در افراد مختلف با هم فرق دارد؟
حالت و وضعیت موها اهمیت زیادی برای بسیاری
ترجمه:
از افراد دارد اما همه ما یک جنس موی مشترک
یوسف صالحی 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 .اینکه چه مدل مویی داشته باشید ،در
حیطهانتخابهایشخصیشماستولی
همه افراد باید از محدودیتهای
موهایشان هم آگاهی داشته
باشند .این محدودیتها
خارج از کنتر ل هستند اما
داشتن آگاهی الزم درباره نوع
موها و یادگیری اصول اساسی برای
مراقبتازآنها،کلیداصلیبرایبرخورداری
از موهای سالم و زیباست.

نوع موهای شما کدام است؟

وقتی به انواع مختلف موها فکر میکنید ،احتماال ذهنتان بهسوی
دو حالت صاف و فرفری کشیده میشود .با اینحال ،قضیه انواع موها
فراتر از این دوگانه ساده است و زیرگروههای خاص و حتی تعاریف
خاصی هم دارد .درواقع ،انواع موها به  4گروه اصلی و  12زیرگروه تقسیم
میشوند 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
سریعتر هم چرب میشوند .درواقع ،موهای صاف سریعتر از موهای فرفری
چرب میشوند چون چربیهای روی پوست سر در این نوع از موها سریعتر
به سمت نوک موها حرکت میکنند .زیر شاخههای این گروه عبارتند از:
 نوع  :1Aفراگیرترین نوع موها در زنان آسیاییتبار همین نوع است .این
موها بسیار صاف و نازک هستند.
 نوع  :1Bاین نوع موها هم صاف هستند اما ضخامت بیشتری دارند،
همراه بافت معتدل و حجم بیشتر.
 نوع  :1Cبهرغم صاف بودن ،این نوع از موها بسیار ضخیم هستند و
حالت زبری و درخشندگی شدیدی دارند.

نوع سوم :فرفری
این نوع از موها بهطرز مشهودی فرفری هستند
ی بودنشان اینگونه است که اگر خیس
اما نوع فرفر 
باشند ،صاف میشوند و اگر خشک شوند ،حالت فرفری
مشهود پیدا میکنند .موهای فرفری بهراحتی با نگاه کردن
قابلتشخیص هستند ،فرهای ارتجاعی دارند و البته راحت حالت
میگیرند .زیر شاخههای این گروه عبارتند از:
 نوع  :3Aاین موها عالوه بر فرفری بودن ،بافت ضخیمی دارند و براق
هستند ولی میتوانند حالت وز هم پیدا کنند.
 نوع  :3Bاین نوع دارای فرهای بیشتری است و بافت آن هم حالت
ترکیبی دارد و یکدست نیست.
 نوع  :3Cموهای نوع  3Cفرهای زیادی دارند که بیشتر شبیه پیچخوردگی
هستند ولی عمدتا راحت حالت میگیرند.
نوع چهارم :خیلی فرفری یا پیچخورده
موهای خیلی فرفری یا پیچخورده دارای فرهای بسیار زیاد و تنگاتنگی هستند،
طوری که انگار همه موها درون همدیگر گره خوردهاند .این موها از نظر
بافت حالت زبر دارند ولی حساس هستند و بهراحتی درمقابل حرارت و
محصوالت آرایشی آسیب میبینند.
 نوع  :4Aاین موها بافت نرمی دارند ولی فرها یا پیچهایشان تنگاتنگ
و فشرده است.
 نوع :4Bفرها و پیچهای این نوع نیز زیاد هستند ولی کمتر به چشم میآیند.
بهاضافه اینکه این موها نرمتر و شکنندهتر از دیگر همخانوادههایشان هستند.
 نوع  :4Cمیزان فرها و پیچهای مو در این نوع آنقدر زیاد است که از

نکات راهنما برای مراقبت از موها

اعالم هشدار فرمالدئید توسط سازمان
غذا و داروی آمریکا

بررسیهایسازمانغذاودارویآمریکا()FDA
نشان میدهد ،وجود حدود 12درصد فرمالدئید
درترکیبکرمهایکراتینهمو ،میتواندخطرناک
باشد .در واقع گزارشهایی از ابتال به سرطان
در افرادی که به طور مکرر و طوالنیمدت
در مواجهه با این ماده بودند ،ارائه شده است.
این سازمان اعالم میکند فرمالدئید مادهای با
احتمال عوارض جدی است و از آنجا که همه
کراتینهای موجود در بازار حاوی این ماده
هستند ،توصیه به کاهش مصرف یا استفاده از
آن در فواصل طوالنی جدی است .این نکته
در مورد خانمهای 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 عالقهمندان
کراتینه مو توصیه میکند از زیبایی طبیعی موها
لذتببرندوهرگزبهخاطرزیبایی،چنینخطراتی
را به جان نخرند .درواقع مطمئنترین اقدام برای
داشتن موهایی صاف ،سشوار کشیدن روزانه
موها با حرارت مالیم و استفاده از اتو برای
مناسبتهای خاص است.
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تهایدیگر:ازدیگرعلتهایتغییرنوعموهامیتوانبه
شیم
محصوالتپیشنهادی:کلیداصلیبراینگهداریازموهای
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منبعHeadCurve :

نوع دوم :موجدار
این نوع از موها بهطور طبیعی موجدار هستند و اساسا ضخامت بیشتری
نسبت به نوع اول دارند .زیرگروههای این نوع نیز براساس ضخامت

موها و حالت موجهایشان تعریف میشوند.
نوع:2Aاینموهابسیارظریفونازکهستند،موجهایشان
شبیه حرف  Sانگلیسی است و البته بهراحتی هم حالت
میگیرند.
 نوع  :2Bاین نوع ،موجهای نسبتا بیشتری
نسبت به نوع  2Aدارد و بافت آن کمی
ضخیمتر از نوع قبلی است.
 نوع  :2Cعالوه بر موجدار
بودن ،ضخامت و زبری
خیلی بیشتری دارد،
اساسا مستعد وز شدن
است و بهسختی حالت
میگیرد.

بیشک حق هر فردی داشتن موهایی زیبا ،لطیف
و خوشحالت است .مسلما کراتینه میتواند به
افرادی که دچار زبری و خشکی موها شدهاند،
کمک کند اما برای کاهش عوارض این کار بر
سالمت الزم است حداقل  3ماه بین دورههای
کراتینهفاصلهباشدوازانجاممکررآنپرهیزشود.
حرارت الزم برای گرم کردن کرم کراتینه نباید
خیلی زیاد باشد زیرا هرچه گرما بیشتر باشد،
آزاد شدن فرمالدئید نیز بیشتر خواهد بود .از
اینرو ،انواع کراتینهای خانگی به دلیل اینکه
نسبت به سالنهای آرایشی با گرمای کمتری
انجام میشود ،خطر بسیار کمتری دارند.کارکنان
سالنهای آرایشی به دلیل مواجهه مستمر نیاز به
مراقبتهایجدیتریخواهندداشت.مهمترین
توصیههابرایاینافرادرامیتوانچنینبرشمرد:
 از آنجا که بیشترین آسیب گاز فرمالدئید،
استنشاقی است ،توصیه میشود این کار در
اتاقی جدا از دیگر خدمات آرایشی انجام شود
تا دیگر کارکنان و مراجعان آرایشگاه در معرض
استنشاق آن نباشند.
 هواکشهای 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 ماسکهای مخصوص که به خوبی اطراف
بینی را میپوشانند ،استفاده شود تا بتواند تمامی
ذرات معلق را جذب کند .این ماسکها قابلیت
استفاده حدود  2-3هفته را دارند و تا حد باالیی
آسیبهای استنشاقی را کاهش میدهند.
 عینکهایی که کامال اطراف چشمها را
میپوشاند ،مانع ورود گاز به چشمها میشود
که در صورت استفاده بسیار عالی است.
پیشبندیالباسمخصوصآستینبلندبپوشند
تا کمترین سطح پوست با مواد کراتینه و گاز
در تماس باشد.
 پس از هر بار انجام کراتینه از محلولهای
استریل چشمی برای شستشوی چشم استفاده
کنند .اینکار بهخصوص برای افراد دارای زمینه
حساسیتضروریترخواهدبود.اگردسترسیبه
این محلولها مقدور نباشد ،حداقل باید دستها
و صورت به خوبی شسته شود.
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صفحه آخر
ادبیاتسالمت
باجغلی
دکتر حافظ ُ
روانپزشک ،عضو اجرایی کمیته هنر و روانپزشکی
انجمن علمی روانپزشکان ایران

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

رمضان؛ ماهی برای
مهرورزی

خواب در حرکت بهتر است یا در سکون؟

معرفیکتاب

زندگيشجاعانه
حتما شما هم اين جمله معروف نيچه را شنيدهايد؛ «آنچه مرا نكشد،
قويترم ميكند ».همه ما در طول زندگي در حوزه فردی ،روابط
زناشویی ،فرزندپروری ،تعلیم و تربیت ،كسبوكار و ...با چالشهايي
روبرو هستيم كه ميتواند موجب يأس و نااميدي و احيانا شكست
ما شود .اين فرازونشيبها و تجربهها درحقيقت سنگ محكي براي
سنجش میزان شجاعت ما در زندگی هستند؛ اينكه آيا ما در مصایب
زندگي دست به فرار يا كوچ ميزنيم يا وارد گود میشویم و خودمان را
نشان ميدهيم .دکتر براون ،پژوهشگر شرم و آسیبپذیری ،متخصص
در رشته مددکاری اجتماعی ،استاد دانشگاه هیوستون تگزاس ،از
سخنرانان همایش معروف تد ،در اين كتاب كه در سال  2012میالدی
از پرفروشترينهاي نيويورك تايمز بوده ،با استناد به تحقيقات 12
ساله و براساس هزاران گفتوگو با افرادی از اقشار مختلف ،استدالل
میکندکهآسیبپذیریبهمعنایضعفنیست،بلکهآشکارترینمسیر
برایرسیدنبهشجاعت،کنشگریوبرقراریارتباطراستینبادیگران
است .اغلب ما تالش میکنیم با احساس شكست بجنگیم و زمانی
ظاهر شویم که کامل و بینقص هستیم اما دکتر برنه براون براساس
بینشی قدرتمند و جدید همه دانستههای ما را درباره آسیبپذیری
به چالش میکشد .او اثبات میکند آسیبپذیری درحقیقت قدرت
است و وقتی ما اجازه نمیدهیم خود راستینمان آشکار شود ،از آنچه
به زندگیمان معنا و ارزش میدهد ،هر لحظه دور و دورتر میشویم.
زندگیشجاعانهکتابیاستبرايآنهاییکهدیگرنمیخواهندبترسند،
مقصریابی کنند و فقط و فقط غر بزنند .کتابی است برای خواندن،
شناختن و تغییر دادن .انسانی که همیشه
و بیهوده از آسیبپذیری فرار میکند ،در
این کتاب برای اولین بار میآموزد که
بایستد و آسیبپذيریهایش را بشناسد
و بپذیرد .اين كتاب نوشته برنه براون
با ترجمه آزاده رادنژاد ،افسانه حجتی
طباطبایی و فرح رادنژاد است كه توسط
نشر ماه باران در  288صفحه به چاپ
رسيده است.

باشگاه خبرنگاران جوان

یکی از کارکردهای مهم ادبیات ،شناخت بهتر روان انسان است.
واقعیتهای انسانی مطرحشده در ادبیات را نباید دستکم گرفت.
درست است که در ادبیات ،روشمندی علمی وجود ندارد ولی از
آنجایی که ادبیات به درونیترین احساسها و نیازهای انسانی وارد
میشود ،پر از ایده درباره روان انسان است  .این ایدهها به خودیخود
«علمی» نیستند اما این قابلیت را دارند که مورد آزمونهای علمی قرار
بگیرند و درنهایت به محصوالت علمی تبدیل شوند .هرچه ادبیات
رهاتر باشد ،نویسنده مجال بیشتری برای شکوفایی خالقیتش دارد
و به واقعیتهای ذهنی بیشتری دسترسی پیدا میکند.
اوج این رهایی و آزادی در ادبیات« ،جریان سیال ذهن» است.
مارسل پروست ،ابداعکننده این سبک ادبی است .شالوده شاهکار او
یعنی رمان «در جستجوی زمان از دسترفته» ،برمبنای جریان سیال
ذهن است .خواندن این اثر ،خوراکهای فکری زیادی درباره ماهیت
روان انسان فراهم میکند .یکی از چالشهای مطرحشده 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 عمیقشدن در الیههای درونی ذهن شخصیتهای داستانش،
سازوکارهایی برای این ادعایش کشف میکند .به این قسمت از کتاب
«در سایه دوشیزگان شکوفا» که دومین کتاب از مجموع ه  7جلدی
«در جستجوی زمان از دسترفته» است ،دقت کنید:
«سپس خود تنها سوار قطار شدم ،شبی که فرا رسید ،هرچه بود
رنجآور نبود چون ناگزیر نبودم آنرا در زندان اتاقی بگذرانم که
خوابآلودگیاش بیخوابم میکرد .پیرامونم پر از جنبوجوش
آرامشآور هم ه حرکات قطار بود که مرا از تنهایی درمیآوردند .اگر
خوابم نمیآمد ،با من گفتوگو میکردند ،برایم با آواهایی الالیی
میخواندند که آنها را مانند صدای ناقوسهای کومبره ،گاه با آهنگی
و گاه با آهنگ دیگری همراه میکردم ...آن جنبوجوشهای نیروی
گریز از مرکز ،بیخوابی مرا با وارد آوردن فشارهایی متقابل بر آن خنثی
میکردند ،فشارهایی که مرا در تعادل نگه میداشتند و بیحرکتی و
سپس خوابزدگی من خود را سوار بر آنها دستخوش همان آسایشی
حس میکردند که میتوانست از غنودنی در پناه نگهبانی نیروهای
قدرتمند درون طبیعت و زندگی نصیبم شود ،اگر میتوانستم لحظهای
به هیئت ماهیای درآیم که در دریا خفته است و کشاکش آبها و
موج ،او را در خواب این سو و آن سو میبرد ،یا شاهینی که تنها بر
ُگرده توفان بال میگستراند( ».در سایه دوشیزگان شکوفا ،مارسل
پروست ،ترجمه مهدی سحابی ،ص )۲۹۴
این تداعیهای 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 آرامبخش و خوابآور صدای تلقتولوق
قطار را توضیح داده است .دقیقا شبیه یک ماهی که در کشاکش
امواج دریا به خواب آرام فرو میرود .در همین باره پروست جای
دیگری میگوید« :قایقی را میدیدم که چون مسافری شبرو دور
میشد و همان حسی را داشتم که در واگن قطار به من دست داده
بود :رهایی از ضرورتهای خواب و از زندان یک اتاق بسته( ».در
سایه دوشیزگان شکوفا ،پروست ،ترجمه مهدی سحابی ،ص)۴۶۷
واقعاچراصدایتلقتولوققطارمیتوانداینقدرآرامشبخشوخواب
آور باشد؟ به تعبیر پروست ،کوپ ه قطار یک اتاق حرکتکننده در دل
طبیعت است .صدای تلقتولوق قطار به ما القا میکند که در حال
حرکت هستیم و در یک اتاق بسته زندانی نیستیم .در واقع صدای
تلقتولوق قطار ،ضرباهنگ حرکت است .گویی نیاز داریم حتی در
خواب هم در حرکت باشیم .بچهها هم در گهواره بهتر به خواب
میروند .خوابیدن در حرکت قطار همان حس شبیه گهواره را القا
میکند .این مسال ه آرامش در حرکت مخصوص خواب نیست؛ ما
در تمام تکاپوهای زندگی روزمره ،میتوانیم آرامش را بیابیم .آرامش
واقعی در حرکت اتفاق میافتد ،نه در سکون.

خنده دانشآموزان به مدرسه های نمور و گلی رنگ داد و کالسهای درس با حضور معلمان فداکار گلستانی ،گلستان شد

زندگی سالم

در ماه رمضان ،مهربان بودن را تمرینکنیم
همه دستورات پروردگار در راستای زندگی بهتر و
رسیدن به باالترین سطح توانمندی است .این قانون
درباره روزه و تعیین دوره یک ماهه رمضان برای
خودیابی و خودسازی نیز جاری است.
در نگاهی کوتاه ،به برخی از این دستاوردها از منظر
روانشناختی توجه میکنیم.

 .1روزه و آرامش

در آموزههای دینی و سخنان پیشوایان دین به صراحت
گفته شده که روزه موجب آرامش است .امروزه در
مدیریت استرس تکنیکهایی را به ما آموزش میدهند
که بسیاری از آنها را میتوان در اردوی ماه رمضان
تمرین و با تداوم آن به رفتاری نو تبدیل کرد .چند
نمونه از همخوانی مدیریت استرس با روزهداری را
مرور میکنیم:
الف) مدیریت تغذیه :برای کاهش استرس ،نیازمند
مدیریت تغذیه خود هستیم .این مدیریت شامل مصرف
غذاهای سالم و ترجیحا استفاده از غذاهای طبیعی و
خانگی همراه رعایت قانونهای خوردن است .نظم
در تغذیه ،کمخوری ،توجه به نیازهای بدن در تغذیه،
داشتن آرامش هنگام صرف غذا و پرهیز از شتابزدگی
و توجه معنوی به رفتار خوردن از قانونهای تغذیه
خوب هستند که نتیجه آن ،رسیدن به آرامش بیشتر
است .معجزه پاالیشگری بدن با روزه را نیز میتوان
محصولی دیگر از این برنامه ناب دانست.
ب) توجه به لذتهای فرامادی :برای رسیدن به روحیه
خوب ،نیازمند شارژ مداوم باتری روانی خود هستیم.
به صورت اولیه ،لذتهای تکراری و حسی سر راه ما
قرار میگیرند ولی با عبور از این گردنه ،به لذتهای
عمیقتر و پایدارتری میرسیم که از درون ما ریشه
میگیرند و در تمام وجودمان جاری میشوند ،مثال
لذت خودکاوی و توجه به خویشتن که آدمی را
سرشار از تمرکز و آرامش میکند .در ماه رمضان

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
مثبتتری نسبت به خود پیدا میکنیم.
ج) تقویت فن حضور :افرادی که لحظهها را اتوماتیک
و خودکار میگذرانند ،آرامش کمتری دارند زیرا گمان
میکنند همه لحظهها به آنها تحمیل شده و خودشان
حضوری در آنها نداشتهاند .ماه رمضان فرصت مناسبی
برای تمرین مراقبه است؛ یعنی میتوانیم با توجه
بیشتر به آنچه اطراف ما میگذرد و نگاهی تیزبینانه به
خویشتن ،خواستههای خود و داشتههایی که کمتر به آنها
توجه داشتهایم ،به پویایی ذهن و روانمان کمک کنیم.
د) بهبود ارتباط :بخشی از آرامش ما در نحوه ارتباط با
دیگران معنا میشود .زمانی که ارتباط خوب ،سازنده
و همراه با احترام و تقدیر داشته باشیم ،حس بهتری را
تجربه میکنیم .نتایج پژوهشهای اجتماعی انجامشده
نشان میدهد ،در ماه مبارک رمضان بین افراد روابط
بهتری ایجاد میشود و اهل ایمان و روزهداران از واژههای
امنیتآفرین و آرامشبخش مانند «سالم» بیشتر استفاده
میکنند .همچنین از میزان جرایم اجتماعی کاسته میشود
که خود بخشی از ارتباط سازنده افراد با یکدیگر است.

 .2روزه و رسیدن به حکمت

در روایات داریم که روزه ما را به حکمت میرساند؛
یعنی مراقبتها و پایشهایی که در یک ماه انجام
میدهیم ،همراه فرصتهای نابی که برای وصل شدن
به دنیایی بزرگتر برای ما پدید آمده ،کمک میکنند
که به مدیریت راهبردی فکر نزدیک شویم و بتوانیم
با تاملی جانانه بار دیگر به جاده زندگی اصلی نزدیک
شویم و فراموششدهها را به یاد بیاوریم .معنای دیگر
حکمت را میتوان در یافتن پاسخهای مناسب برای
چراییهای زندگی جستجو کرد؛ تحفهای که باعث
میشود زندگی معنادار و هدفمندی را تجربه کنیم و به

ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

فراخور آن ،شخصیتی کاملتر و کوشاتر از خود بسازیم.

 .3روزه و همنوایی اجتماعی

چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی و روبرو شدن اختیاری
با موقعیتهایی که ما را در تنگنای زیستی قرار میدهد،
بهترین تمرین برای درک دنیای کسانی است که بیشتر
روزهای سال را با چنین شرایطی میگذرانند.
در خبرها آمده بود که سرمایهداران روسی سالی یک
روز مکان تکدیگری را از گدایان شهرشان اجاره
میکنند و یک روز تمام به این کار میپردازند 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 میدهد تا مهربان بودن را بیشتر تمرین کنند.

 .4روزه و افزایش خودمهارگری

امروزه بیش از هر زمان دیگری به خودمهارگری
نیازمندیم ،قدرتی که ما را در برابر خواستههای سرکش
و هزینهآفرین کنترل میکند و عبور از تلههای متعدد
و وسوسههای گوناگون را امکانپذیر خواهد کرد.
در ماه رمضان شما از اول صبح تصمیم میگیرید
خود را در سادهترین و روزمرهترین مسائل زندگی؛
یعنی خوردن و آشامیدن کنترل کنید و به دنبال آن
مراقبتهای دیگری مانند کنترل زبان ،مدیریت نگاه
و مانند آن را میافزایید.
این تمرین میتواند برای توانمندسازی خویشتن
فوقالعاده کارایی داشته باشد .با تأمل در دستاوردهای
ارزشمند ماه رمضان میتوانیم 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
میدانستند چه تحفههایی در ماه رمضان پنهان شده و
برای آنها قابل به دست آوردن است ،آرزو میکردند
که ماه رمضان یک سال بود ،نه یک ماه.

کالم نو
دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشک و متخصص علوم اعصابشناختی

چرا نشخوار ذهنی میکنیم؟
مغز ما نسبت به کارهای نیمهتمام بسیار حساس است.
البته این موضوع طبیعی است که مغز پروژههای ناتمام
را به سرعت خاتمه دهد تا عالوه بر بهرهمندی از
نتایج آن ،حافظه کاری محدود خود را آزاد کند و به
این ترتیب برای قبول پروژههای جدید آماده شود اما
این حساسیت در پارهای از موارد کار دست ما میدهد
چراکه برخی پروژهها به طور ذاتی زمانبر هستند و
مغز بهرغم تمایل ذاتیاش قادر نیست به زودی آنها
را به سرانجام برساند و اینجاست که فرایند «نشخوار
ذهنی» آغاز میشود.
مغز ما در این موارد درست مانند «زبان» ما عمل
میکند .تصور کنید ناهار قورمه سبزی پرگوشتی را
نوش جان کرده و حاالباید به سواالت مراجعان یا
مشتریانتان پاسخ دهید .از بد حادثه متوجه میشوید
تکهای از گوشت قورمهسبزی بین دندانهایتان گیر
کرده و خارج نمیشود .سواالت پر تعداد و مشتاقانه
مشتری شما نیز از فروخته شدن قریبالوقوع جنس

شما خبر میدهد و شما اصال دوست ندارید او را
تا قطعی شدن فروشتان تنها بگذارید .با این حال
زبان شما اصال تحت کنترل شما نیست و مصرانه
تالش میکند ،آن تکه گوشت را از بین دندانهایتان
بیرون بکشد.
این همان اتفاقی است که مغز شما با پروژه ناتمام به
توافق نرسیدن بر سر اجاره خانه با صاحب خانهتان
انجام میدهد .نشخوار ذهنی در واقع تالش بیوقفه
و معموال آزاردهنده مغز شما برای یافتن راهحل خوب
و سریع است که به دالیل متعدد با شکست مواجه
میشود .البته این همه ماجرا نیست چرا که با تکرار
این افکار ،خاطرات مرتبط با آن نیز زنده میشود و
شما را باتوجه به حال و هوای آن خاطره عصبانی،
غمگین ،مضطرب یا پشیمان میکند.
جالب است بدانید بخش هیپوکامپ مغز که مسوول
بازیابی خاطرات شماست ،مستقیم با مرکز هیجانات
و احساسات شما یا همان قشر لیمبیک در ارتباط

است ،به این معنا که خاطرات دقیقا همان احساسی
را برای شما زنده میکنند که شما زمان مواجه شدن
با آن واقعیت داشتهاید بنابراین احساسات شما آنقدر
واقعی و ملموس خواهند بود که شما توان تشخیص آن
را از واقعیت ندارید .این موضوع سبب میشود شما
مدتها بدون اینکه متوجه شوید در آن غرق شوید.
یکی دیگر از مشکالت نشخوار ذهنی فعال شدن
مدارهای مغزی وسواس است ،به این معنا که شما
با تجدید مکرر این خاطرات ناخوشایند دچار نوعی
احساس پشیمانی میشوید .این احساس بیدرنگ شما
را دچار عذاب وجدان میکند .متاسفانه در اغلب موارد
در چنین شرایطی کاری از دست شما بر نمیآید و
سرزنش کردن خودتان تنها به استارت خوردن یک
حلقه معیوب وسواسگونه منجر میشود .خالصه
کالم اینکه اگر هنوز دچار وسواس فکری نشدهاید،
خیلی زود نشخوار ذهنیتان را متوقف کنید .امیدوارم
هنوز دیر نشده باشد.

برای هر کاری انگیزهای الزم است و
بعضی مناسبتهای تقویمی و بعضی
ماهها و روزها جان میدهند به وجود
سردشده بعضی از ما و وجودمان را
گرممیکنندتاازپوستهبیتفاوتیبیرون
بیاییم.ازپیلهایکهدورخودمانتنیدهایم
و راه نفسمان و زندگی کردنمان را
بسته اما از وجودش خبر نداریم.
نمیدانیم چرا رخوت وجودمان را
گرفته و عکسالعملمان به هر آنچه
در اطرافمان اتفاق میافتد ،فقط نگاه
کردن و نگاه کردن است.
ماه رمضان که میرسد ،از کمک به مردم
و تحمل رنج گرسنگی برای درک حال
نیازمندان بیشتر میشنویم و میگوییم.
دلها لطیفتر میشود .بیشتر دلمان
میخواهد زشتیها را کنار بزنیم و به
سوی روشنایی حرکت کنیم.
چهحقیقتروزهایارزشمنداینماهرا
درک کرده باشیم چه نه ،با دیدن حال و
هوای آدمهای دیگر به تقال میافتیم که
ما هم به تهذیب و تذهیب نفس برسیم
و پاکی و زیبایی را به روحمان هدیه
بدهیم .این روزها نمیتوانیم بیتفاوت
باشیم و از کنار آدمها و مشکالتشان
بیتفاوت بگذریم .اگر حال و هوایمان
برای کمک و مهربانی عوض نشود،
بایدفکریبهحالخودمانبکنیم.آسان
نیست اما حال و هوای ماه رمضان انگار
انگیزهساز 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،بایدبندگیراکنارمهرورزی
امتحان کنیم.

ستون آخر
جوان است .آنقدر جوان که فقط 35بهار
را پشت سر گذاشته و بهار امسال را با
بیماریسارکوموتنگینفسمیگذراند.
یک فرزند دختر و دو پسر کوچک دارد
کهبهمراقبتوحضورمادرشانبهشدت
نیاز دارند ،مخصوصا فرزند آخرش که
هنوز شیرخواره است ولی مادر حال و
روز خوبی ندارد .پزشکان برایش یکبار
جراحی قلب انجام دادهاند اما در حال
حاضر یک لخته در قلب دارد .او باید
روزانه  2آمپول بزند و تا به حال  6جلسه
شیمیدرمانی شده و  5جلسه دیگر نیز
باید شیمیدرمانی انجام دهد اما دیگر
از عهده پرداخت هزینه دارو و درمان
برنمیآیند.همسراینخانمقبالدرآژانس
کار میکرده ولی برای ماندن و سالمت
مادر بچههایش مجبور شده اتومبیلش
را بفروشد و حتی بخشی از پول رهن
خانه مستاجریشان را برای پرداخت
هزینههای درمانی همسر و معیشتشان
صرف کرده است.
آنها در حال حاضر مجبور شدهاند با 3
فرزند در خانه پدری او زندگی کنند
و روزهای سختی را میگذرانند؛ 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 بچههای
کوچکشان کاری کنیم .کمک کنیم تا
چراغ خانهای بی فروغ نشود و دست
نوازشمادریبرسربچههایشبماند.اگر
دلتان لرزیده و تمایل دارید از این بیمار
حمایت مالی کنید ،میتوانید وجه نقد را
به کارت بانک پارسیان با شماره-0756
 6221-0610-8001به نام موسسه
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و
با شماره تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیرید.اینخانمباکد22815درموسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطره،
دلنوشته و ...با موضوع سالمت،
معنويت و نيكوكاري حداكثر در
 500كلمه به نشاني اينترنتيwww.:
 salamat.irمربوط به صفحه آخر)
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام
شما منتشر شود.

