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گزارش »سالمت« از نشست 
خبری بسیج ملی فشارخون 

آغاز به کار 
بسیج ملی کنترل 

فشارخون در کشور
آخرین مطالعه بار بیماری ها در کشور نشان می دهد 
فشارخون باال یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده 

سالمت مردم و یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر 
است. این درحالی است که مرگ های زودرس 

که ناشی از سکته های قلبی و مغزی است، نیمی از 
مرگ های کشور را به خود اختصاص داده که ارتباط 

مستقیمی با فشارخون باال دارد... صفحه2

نگاهی به پای ثابت سفره افطار و سحر 

خرما؛  از تولید 
تا مصرف
صفحه24
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 
جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 
فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

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

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

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

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

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

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

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

است...صفحه 30

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

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

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

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار
 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

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

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

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

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

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

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

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

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

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

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

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

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

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

چرا باید شادی و نشاط را 
در مدارس نهادینه کنیم؟

خوشحال و شـاد و 
خنـدانیم؟!

»یکی از ارکان اصلی آموزش نشاط است«، 
»مدارس باید با نشاط و سرزنده شوند« این جمالت 
و مشابه آن بارها از زبان وزیر آموزش وپرورش بیان 

شده و آقای بطحایی بارها در اشکال مختلف بیان 
کرده اند که مدارس باید به شکلی باشند که محیط 
آموزشی از حالت خشک و رسمی به فضای شاد و 

بانشاط تبدیل شود... صفحه23

به مناسبت31  اردیبهشت؛ 
روز ملی اهدای عضو

مشهد، قطب سوم 
پیوند کبـد

در تقویم ملی ایران، 31 اردیبهشت به نام 
روزی نامگذاری شده که نه تنها افتخاری در 
علم پزشکی محسوب می شود، بلکه بی شک 
تجلی بخش انسانیت است؛ روز ملی »اهدای 

عضو؛ اهدای زندگی«. براین اساس، در صورت 
تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده بیمار امکان 
پیوند قلب، کلیه، کبد و... به دیگر بیماران نیازمند 

محقق خواهد بود... صفحه18
صفحه14

والدت امام حسن مجتبی)ع( مبارک باد
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بهنام صفوي، خواننده پاپ ايران 
بعد از چند سال تحمل بيماري درگذشت 

خواننده
» ای جان « 
به جانان پیوست

سير بيماری بهنام صفوی 
بهنام صفوی در سال 92 دچار تومور مغزی تشخیص داده شد. او دو بار در سال های ۹4 و ۹۶ در تهران و هانوفر آلمان جراحی شد. جراحی اول او در 
29 تیرماه 13۹4 انجام شد. جراحی دوم او در آبان ۹۶ در آلمان به وسیله پروفسور سمیعی انجام شد. او پس از جراحی تحت شیمی درمانی و پرتودرمانی 
قرار گرفت. مراحل شیمی درمانی باعث ضعف بدنی او شده بود و مشکل تنفسی هم پیدا کرده بود. بهنام در دوماه اخیر به اصفهان منتقل و در بیمارستانی 
در آنجا بستری شد. بعد با ایجاد فضای آی سی یو در منزل پدریش از بیمارستان به آنجا منتقل شد. مشکل تنفسی شدید و پایین آمدن اکسیژن خون 

او باعث شد او را مجددا در بیمارستانی در اصفهان بستری کنند. بهنام در نهایت صبح روز 22 اردیبهشت در 3۶ سالگی به رحمت خداوند پیوست.



شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت2 سالمت در ایران
خبــر

1. آیامیزاننمکنانهاتغییرمیکند؟
متاسفانه ما در زمینه غذا کم کاری کردیم و همچنین در مورد 
نان، آن طور که من اطالع دارم 50 درصد نمک نان ها تا سال 
97 کمتر شده اما به علت کیفیت آرد نانوا نمک بیشتری 
می ریزد و هنوز میزان نمک نان زیاد است. باید بدانیم نان 
قوت غالب مردم است و متاسفانه آرد مناسبی وارد بازار 
نمی شود ولی این موضوع فقط به وزارت بهداشت مربوط 
نیز  بازرگانی  و  به وزارت صنایع  نان  کیفیت  نمی شود و 

مرتبط است.
2. آیاباتوجهبهاینپویشوشناساییبیشتربیماران
فشارخونی،کمبوددارویفشارخوندرکشوروجوددارد؟

ما در کشور کمبود داروی فشارخون نداریم و اگر 10 تا 20 
درصد هم به بیماران اضافه شود در این زمینه سرمایه گذاری 
شده و ما کمبود نداریم، بلکه باید توجه داشته باشیم هر 
یک بیمار فشارخونی که درمان می شود، به اندازه 3 شب 
مهم تر  می شود.  صرفه جویی  آی سی یو  بخش  در  بستری 
آنکه بیش از نیمی از بیمارانی که می دانند فشارخون دارند، 
دارو مصرف نمی کنند بنابراین مشکلمان در این زمینه کمتر 

مصرف کردن داروی بیماران است. 
موادغذاییچگونه تولید برکارخانههای نظارت  .3
چه به وضعیت پالم مورد در بهویژه میگیرد، انجام

صورتاست؟
 آن روز که بحث پالم در بوق و کرنا شد، موضوع یک 
پیام بهداشتی نبود. باید توجه کرد که یک درصد پالم در 
لبنیات هیچ عارضه ای ندارد و اگر هم داشته باشد، عارضه 
آن کمتر از این است که مردم لبنیات مصرف نکنند. طرح 

این چنینی مساله، فقط باعث ضربه به کارخانه های لبنیات 
و وحشت مردم دچار پوکی استخوان از مصرف لبنیات شد 
پالم تحت  بهداشتی مفیدی نداشت. واردات  پیام  و هیچ 
کنترل قانونی بوده و به طور کلی پالم از لبنیات حذف شده 
چون اثبات شده روغن هایی مثل پالم و روغن های اشباع 
در افزایش چربی بد خون نقش دارند اما حد و آستانه ای 
برای آن در نظر گرفته شده. یک درصد کره حیوانی یا پالم 
در لبنیات عامل زیان ده و مخرب نیست، برعکس نخوردن 
یک پیاله ماست به مراتب خطرناک تر است. قطعا مصرف 
باالی روغن پالم یا جامد قطعا زیان آور است اما استرس و 
روان پریشی امروز به مراتب بیشتر از پالم به مملکت آسیب 
می زند. به عنوان مثال متاسفانه غولی از کلسترول ساختیم 
که مردم از مصرف موادی مانند تخم مرغ فرار می کنند و 
مصرف تخم مرغ در ایران یک پنجم آمریکایی هاست، در 
حالی که اگر تحرک مناسب داشته باشیم و استرس مان کم 

شود، روزی یک عدد تخم مرغ مضر نیست.
4. باتوجهبهافزایشقیمتموادغذایی،ایننگرانی
وجودداردکهمردمنتوانندموادغذاییموردنیازشان
راتامینکنند.آیاوزارتبهداشتدراینزمینهوبرای

اقشارکمدرآمدبرنامههایحمایتیدارد؟
افزایش هزینه های موادغذایی موجب باالرفتن هزینه های 
با شکم پرکن ها  مغذی  غذایی  مواد  جایگزینی  و  خانوار 
شده است و نگرانی ایجاد کرده است. در این زمینه من 
این موضوع را به عنوان متولی سالمت در دولت مطرح 
تغذیه ای  سبد  کم درآمد  اقشار  برای  شد  قرار  و  کردم 

حمایتی داده شود.

براساس برآوردهای انجام شده، در ایران 97 هزار نفر در سال 139۶ در اثر بیماری های 
مرتبط با فشارخون باال جان خود را از دست داده اند. براساس پیمایش ملی در 
سال 1395، حدود یک سوم جمعیت بزرگساالن ایران از فشارخون باال )فشارخون 
سیستولیک 1۴0 میلی متر جیوه و باالتر با فشارخون دیاستولیک 90 میلی متر جیوه 
و باالتر( رنج می برند. تنها در 20 درصد بیماران مبتال به فشارخون باال در کشور، 
فشارخون تحت کنترل است. در 25 سال گذشته، شیوع پرفشاری خون در ایران، 
حدود 3 برابر شده است. در ایران، تقریبا 1 فرد از هر 5 نفر به فشارخون باال مبتالست.

چرافشارخونباالمیرود؟
فشارخون وقتی باال می رود که یا خون با قدرت بیشتر از قلب پمپ شود یا 
مجرای سرخرگ تنگ شود. مهم ترین عامل در ایجاد تنگی بر سر راه جریان 
خون، رسوب چربی است. با باال رفتن سن به تدریج چربی بیشتری در دیواره 
سرخرگ ها رسوب می کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون باال قرار می گیرد. 
عالوه بر افزایش سن، برخی رفتارها مانند فعالیت بدنی کم، تغذیه ناسالم و 

مصرف سیگار یا قلیان هم در ایجاد و تشدید فشارخون تاثیر دارند.
عالئمفشارخونباالکدامند؟

فشارخون باال معموال عالمت ندارد. البته ممکن است افراد دارای فشارخون 
باال  سردرد در ناحیه پشت سر، سرگیجه، تاري دید، خستگي زودرس و تپش 
قلب، تنگي نفس شبانه یا هنگام فعالیت، و درد در قفسه سینه داشته باشند. 
تنها راه تشخیص، اندازه گیری فشارخون با دستگاه فشارسنج است. برای مقابله 
و کنترل فشارخون باال در جامعه باید فشارخون افراد در معرض خطر به ویژه 
افراد 30 ساله و باالتر و خانم های باردار  اندازه گیری شود تا بتوان آن را به 
از وضعیت فشارخون خود  اطالع  برای  داد و درمان کرد.  موقع تشخیص 
می توانیم به خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت، مراکز خدمات جامع سالمت، 
مطب پزشکان، درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه کنیم و از پزشکان، پرستاران 

و ماماها بخواهیم فشارخونمان را اندازه بگیرند.

گزارش »سالمت« از نشست خبری بسیج ملی فشارخون 

آغاز به کار بسیج ملی کنترل فشارخون در کشور

با توجه به آمارهای مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری می توانیم آن را قاتل خاموش بخوانیم. 
این جمله وزیر بهداشت در حالی بیان شد که 
وی در مورد ضرورت وجود پویش کنترل 
فشارخون توضیح داد: »در این زمینه اولین 
گامی که باید برداریم این است که به مردم 
هشدار دهیم  فشارخون آنها مهم است. 
در عین حال متاسفانه برخی پزشکان ما از 
دستگاه فشارخون در مطب های خود استفاده 
نمی کنند و باید به طبیبان هم اهمیت کنترل 

فشارخون را گوشزد کنیم.«
دکتر نمکی با بیان اینکه سن شروع فشارخون 
باال از 30سالگی است، تاکید کرد: »دومین 
موضوعی که مردم باید از آن آگاه باشند، 
باید  سال   30 باالی  افراد  که  است  این 
فشارخونشان را بررسی کنند و نسبت به 
آن حساس باشند. دومین نکته ای که در این 
پویش دنبال می شود، توسعه درمان سرپایی 
نسبت به درمان بستری است و ارزان ترین 
و دردسترس ترین آن مراجعه برای خدمات 
سطح 1 است. در عین حال مردم باید شیوه 
زندگی مناسبی را هم برای تداوم زندگی 
رعایت کنند که یکی از آنها تغذیه است.«

 الگوی تغذیه ای مردم یکباره تغییر نمی کند 
 وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش با 
اشاره به سرانه باالی مصرف نمک در کشور 
گفت: »یکی از علل فشارخون باال مصرف 
نمک است. متاسفانه مصرف نمک باال در 
کشورمان ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم 
ما دارد. ایران سرزمینی پرآفتاب است و در 
حال حاضر تهران 25۴ روز آفتابی دارد 
بنابراین گذشتگان ما که کار و کشاورزی 
می کردند، تعریق زیاد داشتند و سدیم از دست 

می دادند و به همین دلیل مردم برای جبران 
سدیم ازدست رفته، نمک بیشتری مصرف 
می کردند، حال امروز فرزندان در سایه نشین 
با همان الگوی تغذیه زندگی می کنند بنابراین 

باید این الگوی تغذیه ای را تغییر دهیم.«
دکتر نمکی به این نکته هم اشاره کرد که 
به صورت ناگهانی نمی توانیم الگوی تغذیه 
مردم را تغییر دهیم: »اگر بتوانیم 30 درصد 
مصرف نمک در جامعه را کم کنیم، اقدام 
بزرگی انجام داده ایم. در این زمینه باید اول 
سراغ رستوران ها و آشپزخانه ها و مهم تر 
ما  برویم.  خانه  خانم های  سراغ  همه  از 
نمی خواهیم شعار دهیم که نمکدان باید از 

سفره حذف شود اما اگر بتوانیم این حساسیت 
را در مردم ایجاد کنیم که نمک کمتری مصرف 

کنند، کار بزرگی انجام داده ایم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر بتوانیم در این 
دوره فشارخون 20 میلیون نفر را اندازه گیری 
کرده و 2 میلیون مبتال به فشارخون جدید را 

شناسایی کنیم، بسیار خوب است.«

20 میلیون ایرانی از نظر 
فشارخون بررسی می شوند 

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی و 
نحوه  مورد  در  پویش  این  اجرایی  دبیر 
توضیح  فشارخون  ملی  بسیج  برگزاری 

داد: »برای این پویش ملی، شورای بسیج 
ملی فشارخون با دستور وزیر بهداشت و 
متشکل از 7 کارگروه تشکیل شد. اقدامات 
اصلی این پویش برعهده دانشگاه هاست. 
یکی از ویژگی های این پویش این است 
که همه دستگاه ها و نهادها در این پویش 

مشارکت دارند.«
به گفته دکتر رئیسی این پویش تا ۴5 روز 
ادامه دارد و از 27 اردیبهشت ماه در سراسر 
کشور شروع می شود و تا 15 تیر ادامه 
خواهد داشت و در هفته اول مهر ماه که 
ارائه  نتایج کار  روز جهانی قلب است، 
می شود. قرار است فشارخون 20  میلیون 

ایرانی اندازه گیری شود که این کار از طریق 
خانه های بهداشت، مراکز جامع سالمت، 
پایگاه های سالمت و بیمارستان ها انجام 

خواهد  شد.
به گفته دبیر اجرایی این پویش، در 1002 
سنجش  ایستگاه های  کشور،  بیمارستان 
فشارخون ایجاد می شود و در 12۴1 شهری 
که تقسیم کرده ایم، پایگاه ثابت سالمت 
کل  تعداد  که  کرد  خواهیم  ایجاد  سیار 
پایگاه های برآوردشده در این شهرها به 
حدود 2۶00 پایگاه خواهد رسید. نیروهایی 
که در پایگاه های ثابت و سیار به کار گرفته 
خواهند شد 1۶ هزار و 500 نفر هستند.

 عالوه بر موارد ذکرشده، قرار است برای 
ایستگاه ها فشارسنج دیجیتال در نظر گرفته 
شود تا از این طریق در هر نقطه ای، اطالعات 
را با گوشی های هوشمند در سامانه ثبت کنند.
دکتر رئیسی در ادامه توضیحاتش در مورد 
ارجاع بیماران بیان کرد: »برای افرادی که 
دارای فشارخون هستند، دو شکل ارجاع 
فوری و ارجاع غیرفوری پیش بینی شده و 
اگر فردی فشارخون باال داشت، به صورت 
شکل های  می شود.  داده  ارجاع  فوری 
غیرفوری برای افرادی است که بعدا باید 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.«

در ایران از هر 5 نفرپاسخ وزیر بهداشت به 4 سوال مهم
 1نفر فشار خون باال دارد

وزیر بهداشت: اگر بتوانیم 
در این دوره فشارخون 2۰ 

میلیون نفر را اندازه گیری کرده 
و 2 میلیون مبتال به فشارخون 

جدید را شناسایی کنیم، بسیار 
خوب است

به تازگی بازنشر خبری به ظاهر جعلی در 
حساب یکی از ستاره های سینما و همزمانی 
آن با قتل یک روحانی در شهر همدان برای 
مهناز افشار دردسر ساز شده است. بین آن دو 
هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد ولی 
بازنشر همان پست فیک تبعات جدی داشته 
و فارغ از بحث قانون، از منظر اخالقی ایراد 
جدی به این بازیگر وارد است. »فیک نیوز« به 
اخبار و مطالبی گفته می شود که غیرواقعی، دروغ و جعلی هستند 
و با اهداف مختلفی مانند سرگرمی، شایعه یا آسیب رساندن به 
دیگری منتشر می شوند. برای اینکه موضوع روشن تر شود، چند 

مورد از فیک نیوز و تبعات آن را مرور می کنیم. 
مدتی قبل یکی از بستگان به دلیل مسمومیت شدید راهی بیمارستان 
شد. او از یکی از دوستانش پیغامی را در تلگرام گرفته بود درباره 
خواص ترکیبی چند گیاه برای درمان دیابت. ایشان هم دارو را 
می سازد و مصرف می کند. به جای پایین آمدن دیابت، ایشان دچار 
مسمومیت یا حساسیت شدید می شود. بعد که کمی پرس وجو 
می کند، متوجه می شود کل آن فرمول ساختگی است. به عبارتی، 
کسی نشسته و برای سرگرمی متنی را نوشته و عده ای نیز آن را 
باور کرده و برای دیگران ارسال کرده اند و درنهایت به دست ایشان 
رسیده است. این فرد نه تنها بازنشر داده بود که خود نیز مصرف کرده 
بود، کاری که می توانست به مرگش منجر شود. حدود 1سال قبل، 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در یکی از بازارچه های شهر اهواز 
مواد غذایی غیربهداشتی و سمی توزیع می شود. آن خبر به سرعت 
پیچید. چند هفته بعد مشخص شد خبر دروغ محض بود که فردی 
از بازارچه ای رقیب که چند محله آن سوتر قرار داشت، ساخته و 
منتشر کرده بود. علی الظاهر آن فرد نیز بازداشت شد اما همان خبر 
کوتاه کافی بود تا نان عده ای انسان فقیر را برای مدتی ببرد. شما 
هم حتما با موارد مشابه برخورد کرده اید. مطالبی که به ظاهر درست 
می نمایند اما هدف آنها چیز دیگری است. بخش قابل توجهی از 
نوشته های اینترنتی درباره ماسک صورت، وسیله آرایشی،  داروی 
تقویت جنسی و هزار مورد مشابه در خوشبینانه ترین حالت توسط 
افراد غیرمتخصص نوشته می شوند و همه این امور می توانند تبعات 
جانی، مالی و اجتماعی جدی داشته باشند. همچنین بخش فراوانی 
از توئیت، ویدئو و عکس و خبر درباره دیگران نیز همین ویژگی 
فیک را دارد و به احتمال زیاد جعلی و فیک باشند. این موضوع 
زمانی مهم تر می شود که قضاوت پیشین ما از »دیگری« باعث 
 A شود سریع خبر را باور و منتشر کنیم. برای مثال شما به پزشک
مراجعه می کنید و به هر دلیلی از برخورد پزشک خوشتان نمی آید. 
یک روز بعد به تصادف فیلمی به دست شما می رسد که در آن 
نشان می دهد در بیمارستانی که به آن پزشک متعلق است خر ذبح 
شده و به بیمار داده شده است. در اینجا آن قضاوت اولیه منطق 
شما را کور می کند و شما نیز آن فیلم را بدون جستجو برای 100 
نفر دیگر می فرستید. کنش شما عالوه بر همه تبعات آن برای آن 
بیمارستان و پزشک، در فرایند درمان تعداد زیادی از افراد اخالل 

جدی ایجاد می کند و تبعات جبران ناپذیری دارد.
 

چه کنیم تا قربانی فیک نیوز نشویم؟
اولین و مهم ترین کار این است که هر آنچه به دست ما می رسد،  
به ویژه اگر می خواهیم بازنشر دهیم، باید فرض را بر عدم صحتش 
بگذاریم. اینترنت رسانه ای کامال غیرمعتبر و اطالعات آن به شدت 
آلوده است. اینترنت فضای شایعات است که هر کس می تواند هر 
آنچه بخواهد بنویسد و در آن منتشر کند. بخش زیادی از اخبار، 
تحلیل، عکس و ویدئوهای موجود در اینترنت غیردقیق، خالف 
واقع و کذب هستند. بدانیم که به راحتی یک توئیت فتوشاپ می شود. 
کسی می تواند راحت یک حساب اینترنتی به نام یک هنرمند، 
نویسنده، و... درست کند و مطلب خالف واقعی را به او نسبت 
دهد! بنابراین هر آنچه در فضای مجازی به دست ما می رسد به ویژه 
اگر بخواهیم بازنشر کنیم باید فرض را بر عدم صحتش بگذاریم. 
دوم اینکه در فضای غیرمعتبر اینترنت وب سایتی هست به نام 
»گوگل«. آدرس آن GOOGLE.COM است. کار این گوگل جستجو 
است. قبل از اینکه مطلبی را برای دیگران بفرستید یا روی حساب 
مجازی خود منتشر کنید، همان مطلب را جستجو کنید. همین یک 
مرحله باالی 50 درصد اخبار فیک را برای شما مشخص می کند. 
با این حال اگر نتوانستید در این موتور جستجو آن خبر را در منبع 
و رسانه معتبری پیدا کنید، قید بازنشر آن را بزنید تا اطالعات دقیق تری 
به دستتان برسد. سوم اینکه بی اعتمادی به رسانه های رسمی به معنای 
باور به خزعبالت دیگر نیست. اینکه تلویزیون یا روزنامه دروغ 
می گوید، دلیل نمی شود که »رفیق ما« راست بگوید. راه حل مقابله 
با سلطه رسانه ای دولتی باور کردن مزخرفات اینترنتی نیست، بلکه 
یافتن رسانه ای درست است. چهارم اینکه اگر رسانه موثقی هم پیدا 
کردیم باز باید به خود یادآوری کنیم که همین رسانه معتبر نیز اخبار 
را بنا به سیاست های رسانه ای خود منعکس می کند پس همان اخبار 
را هم با دید انتقادی بخوانیم. درنهایت اینکه همیشه به خود یادآوری 
کنیم بازنشر یک خبر از نظر اخالقی تبعات و مسوولیت زیادی برای 
ما دارد. همان یک خبر، یک ویدئو یا یک عکس می تواند به دیگران 
و خود ما آسیب جانی، روانی، مالی و اجتماعی جدی برساند. اگر 
از اینترنت و فضای مجازی بهره می گیریم، آفت های آن را نیز 

بشناسیم و جدی از آنها بپرهیزیم.

خبر جعلی و تبعات آن

 عقیل دغاقله
پژوهشگر 
اجتماعی

هزینه 15 میلیون دالری برای واردات کاغذ سیگار
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی راه اندازی کارخانجات دخانی در کشور، درعین حال از آنچه »صرف 

هزینه 15 میلیون دالری برای خرید و واردات کاغذ سیگار« خواند، انتقاد کرد.
به گزارش »سالمت«، محمدرضا مسجدی در گفت وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده از مواد دخانی اظهار 
داشت: »تامین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی باشد، نه سوداگری های بازاری. درحالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل باال رفتن 

قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن 15 میلیون دالر برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.«
مسجدی با اشاره به هزینه 30 هزار میلیارد تومانی درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، افزود: »در زمانی که کشور با تحریم انواع 
اقالم پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز برای رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تاسف دارد. در همه کشورهای 

دنیا، سیگار را گران می کنند تا مصرف آن کاهش یابد اما در کشور ما 10 هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید سیگار می شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه درحالی که برخی صنایع کشور در حال  ضعیف شدن هستند یا حتی با حدود یک سوم از قدرت تولیدی در حال کار 
هستند، ما شاهد رشد کارخانه های تولید دخانیات از 8 کارخانه به 15 کارخانه بوده ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون گذاری های 
درست گرفته شود.« دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه حدود 12 تا 1۴ درصد مردان و 1 تا 3 درصد زنان سیگار مصرف 
می کنند، تصریح کرد: »این آمار در مصرف قلیان بسیار مأیوس کننده تر است تا جایی که حدود ۴5 درصد مردان و 35 درصد زنان از قلیان 

استفاده می کنند. این ارقام از آنجایی نگران کننده تر می شود که سن مصرف و دسترسی به مواد دخانی در حال کاهش است.«
مسجدی در ادامه وجود اتاق هایی مخصوص استعمال دخانیات را در مکان های عمومی بی فایده دانست و تاکید کرد: »استقبال چندانی از 
این طرح حتی در کشورهای خارجی نشده است.« مسجدی در پایان درمورد استفاده از سیگارهای الکترونیک نیز گفت: »این سیگارها اگر 

بیشتر از سیگار معمولی عوارض نداشته باشند، کمتر از آنها نیز عوارض نخواهند داشت.«

آخرینمطالعهباربیماریهادرکشورنشانمیدهد
فشارخونباالیکیازمهمترینعواملتهدیدکننده
سالمتمردمویکیازعواملاصلیمرگومیراست.
ایندرحالیاستکهمرگهایزودرسکهناشی
ازسکتههایقلبیومغزیاست،نیمیازمرگهایکشوررابهخود
اختصاصدادهکهارتباطمستقیمیبافشارخونباالدارد.همچنینبه
طورمتوسط22درصدزنانو21درصدمرداندرکشورمامبتالبه
فشارخونباالهستندواینآماردرگروهسنی55تا69سالبیشاز
50درصداست.مهمترآنکهبیشاز60درصدمبتالیانبهفشارخون
باالازبیماریخودبیاطالعهستند.همهاینآمارهابیانگرمساله

مهمیاست؛اینکهبایددرزمینهفشارخونبیشتراطالعرسانیشود
تامردمنسبتبهآنحساسشوند.بههمینمنظوروزارتبهداشت
پویشیراایجادکردهبرایکنترلفشارخونوشناساییافرادیکهاز
بیماریشانبیاطالعندیااطالعدارندوهنوزاقداماتدرمانیانجام
ندادهاند.دراینپویشکهدرسراسرکشورانجاممیشودقراراست
افرادباالی30سالدرموردفشارخونبررسیشوند.حدود15میلیون
ایرانیبهبیماریفشارخونباالمبتالهستندوحداقل۴0درصداین
افراد،ازبیماریخودخبرندارندواینموضوعبسیارخطرناکاست.
دکترسعیدنمکیدرنشستخبریبسیجملیکنترلفشارخونبابیان
اینآماردرمورداهمیتبرگزاریاینپویشگفت:»اولویتمادر

وزارتبهداشتتوجهبیشتربهبحثپیشگیریاستودراینحوزه
بایدسراغبیماریهاییبرویمکهباربیشتریبهنظامسالمتتحمیل
میکندکهیکیازآنهافشارخوناست.سالگذشته10میلیوننفردر
جهانبهدلیلعوارضبیماریفشارخون،جانخودراازدستدادند.«
بهگفتهوزیربهداشتوبراساسبرآوردهایانجامشده،15میلیون
ایرانیمبتالبهفشارخونهستندوحداقل۴0درصدازافرادمبتالبه
فشارخونازاینبیماریخبرندارندکهاینموضوعبسیارنگرانکننده
استچوناینافرادزمانیازفشارخونشانمطلعمیشوندکهبا
سکتهمغزییاقلبیونارساییکلیهو...بهبیمارستانمراجعهمیکنند.

هرایرانیباالی30سالفشارخونخودرابررسیکند.

 مهدیه 
آقازمانی



3 سالمت در جهان شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت
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IQOS جایگزین سیگار الکترونیکی و سیگار معمولی
داروی  و  غذا  سازمان 
از 2  آمریکا سرانجام پس 
 IQOS سال مجوز فروش
را صادر کرد. این دستگاه 
برعکس سیگار که با سوزاندن توتون دود 

تولید می کند، فقط توتون را گرم می کند.
 ابتدا سازمان حاضر نشد ایمن تر بودن این 
وسیله را نسبت به سیگار معمولی تایید کند 
تاییدیه  اما پس از 2 سال بررسی سرانجام 
تولید آن را صادر کرد، با این توجیه که گرم 
کردن توتون و نه سوزاندن آن موجب می شود 
مردم کمتر سیگار مصرف کنند. به عالوه در 
صورت مصرف ضرر کمتری سالمت آنها را 

تهدید خواهد کرد.
کارخانه سازنده این وسیله کارخانه »فیلیپ 
موریس« است که بین المللی است و تولیدات 
آن به 180 کشور دنیا صادر می شود. یکی 
مالبرو  سیگار  آن  تولیدات  معروف ترین  از 
است. این وسیله الکترونیکی قلم مانند یک 
باتری تخت دارد و کامال شکل سیگار است. 
درون وسیله قلمی یک تیغه گرم کننده وجود 
بر  توتون را گرم می کند و  دارد که چوب 
بیرون  قلم  از  دودی  توتون  شدن  گرم  اثر 
تفاوت  این  با  می آید که طعم توتون دارد، 
از  کمتر  آن  مضر  شیمیایی  مواد  میزان  که 

سیگار معمولی است.
این دستگاه با سیگار الکترونیک هم متفاوت 
است زیرا در سیگار الکترونیک نیکوتین مایع 
مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که در 
البته  است.  توتون  ماده مصرفی  این وسیله 
همین وسیله هم هنوز مقادیر کمی نیکوتین 

آزاد می کند که شبیه سیگار معمولی است.
تصمیم سازمان غذا و داروی آمریکا برای 
تایید این وسیله با این هدف بود که شاید 
گامی به جلو در جهت ترک سیگار 40 میلیون 
زن و مرد آمریکایی برداشته شود. یکی از 
مدیران کارخانه »فیلیپ موریس« می گوید: 
»عده کمی سیگار را ترک خواهند کرد، نه 
بیشتر سیگاری ها بنابراین IQOS برای افراد 
سیگاری شرایط سالم تری فراهم می آورد.«

سازنده  کارخانه   Juul دیگر  سوی  از 
حاضر  حال  در  الکترونیک،  سیگارهای 
را  الکترونیک  سیگارهای  فروش  70درصد 

گذشته  سال  اما  دارد  اختیار  در  آمریکا  در 
انتقادات و شکایات زیادی متوجه این سیگارها 
شد. منتقدان و شاکیان معتقد بودند عرضه این 
سیگارها به بازار جمعیت بیشتری از جوانان 
را جذب سیگار کرده، درنتیجه کارخانه تحت 
فشارهای سازمان غذا و دارو و افکار عمومی 
در مورد تاکتیک های تبلیغاتی که به نظر می رسد 
جامعه هدف آن جوانان باشند، عرضه »پاد«های 
معطر خود را در سراسر کشور متوقف کرده 
اجتماعی  رسانه های  در  هم  را  تبلیغاتش  و 
در  است  مخزنی  )پاد  است.  کرده  محدود 
مایع  دود  که حاوی  الکترونیک  سیگارهای 

است و به صورت اتوماتیک یا با فشار یک 
دکمه دود سیگار از آن آزاد می شود.(

سازمان غذا و داروی آمریکا گزارش کرده 
که به نظر می رسد IQOS که با همان برند 
معمول سیگار »مالبرو« و حاوی منتول تولید 
می شود از سوی جوانان با اقبال خوبی روبرو 
شود. در کشور ژاپن و ایتالیا که جوانان از آن 
استقبال چندانی نکرده اند و فقط سیگارهایی 
که طعم منتول داشته اند فروش خوبی داشته 
است. این نکته ای است که در گزارش سازمان 
در  سازمان  ضمنا  است.  شده  اشاره  آن  به 
تالش برای ممانعت از فروش این سیگارها به 

نوجوانان تمامی برنامه ها و طرح های تبلیغاتی 
تهیه شده  این محصول  برای معرفی  را که 
مورد بازبینی قرار خواهد داد. سازمان غذا 
و دارو همچنان این وسیله را هرچند میزان 
سموم کمتری دارد، یک سیگار می داند و به 
همین دلیل این وسیله شامل تمامی قوانین و 
مقررات مربوط به سیگار می شود. به عالوه 
کارخانه »فیلیپ موریس« ملزم شده برچسبی 
روی وسیله نصب کند که نشان می دهد حاوی 

افزودنی های نیکوتین دار هم است.
سازمان  از  اجتماعی  گروه های  از  بسیاری 
انتقاد  این تصمیم  برای گرفتن  غذا و دارو 
استادان  از  یکی  نمونه  عنوان  به  کرده اند. 
انجمن ریه آمریکا می گوید: »استنشاق مواد 
که  ارگانی  اولین  به  مواد سمی  و  شیمیایی 
صدمه می زند، ریه هاست؛ چه این مواد سمی 
در هوای آلوده باشند یا در محیط کار و ناشی 

از مصرف سیگار.«
 2014 سال  در  موریس«  »فیلیپ  کارخانه 
میالدی این محصول را در شهرهای بسیاری 
سال  در  کرد.  عرضه  آزمایشی  صورت  به 
2016 میالدی وارد بازار ژاپن شد و مورد 
استقبال قرار گرفت و اکنون در 47 کشور 

به فروش می رسد.

اولین  عنوان  به  است  امیدوار  کارخانه  این 
کارخانه ای شناخته شود که اولین سیگار کم ضرر 
را به بازار عرضه کرده تا بتواند اعتبار ازدست رفته 
بودن  بازیابد. علت بی اعتبار  خود را دوباره 
این کارخانه نزد جامعه بهداشتی آمریکا این 
است که در گذشته ده ها سال تالش کرده بود 
تحقیقاتی را که نشان می داد مصرف سیگار 
موجب ابتال به سرطان می شود، پنهان کند. به 
همین دلیل در سال 2018 میالدی بخشی از 
در  انجام شده  تحقیقات  اعتبار  فدرال  دولت 
این کارخانه و ادعای آن را مبنی بر اطمینان از 
عدم اقبال جوانان به این وسیله زیر سوال برد.
بخش کنترل دخانیات سازمان غذا و داروی 
تا ماه گذشته تالش خود را به این  آمریکا 
معطوف کرده بود که به مصرف کنندگان سیگار، 
سیگارهای کم ضررتر را به عنوان جایگزین 
سیگار معمولی معرفی کند اما با انتشار گزارشی 
که نشان می داد عرضه سیگارهای الکترونیک 
موجب افزایش شدید مصرف کنندگان سیگار 
به خصوص بین جوانان شده، سازمان رویکرد 
خود را نسبت به این مساله تغییر داد و بنا 
دارد تالش خود را صرف بازداشتن جوانان 

از مصرف سیگار کند.
هرچند مصرف سیگار در آمریکا کاهش یافته، 
هر ساله 480 هزار نفر به دلیل مصرف سیگار 
جان خود را از دست می دهند. سازمان غذا و 
داروی آمریکا به این کارخانه هشدار داده با 
وجود اینکه تمامی تاییدیه های الزم را برای 
تولید این وسیله دریافت کرده آن را با دقت 

تحت نظارت قرار خواهد داد.
New York Times :منبع

آمریکا

 ترجمه: 
سیما اخالقی

دارو  پرمصرف ترین  امروز  تا  آسپیرین 
سال  در  است.  بوده  جهان  سراسر  در 
2018 میالدی با وجود اختالف نظرهایی 
وجود  دارو  این  تولد  زمان  درباره  که 
تولد  سال  صدوبیست ویکمین  داشت، 
آن را جشن گرفتند. مطمئنا سال 2018 
میالدی به عنوان سالی که آسپیرین به 
باالترین نقطه بلوغ خود رسید در خاطره ها 
باقی می ماند چرا که به تازگی مطالعات 
بسیاری انجام شده که فواید و خطرات 
استفاده از این دارو را حداقل در برخی 

موارد زیر سوال برده است. 
بر اساس تحقیقی که نتایج آن در مجله 
رسید  چاپ  به  جاما،  آمریکا،  پزشکی 
برای  آسپیرین  قرص  روزانه  مصرف 
پیشگیری از حمالت قلبی و سکته مغزی 
خونریزی های  خطر  50درصد  تقریبا 

بزرگ داخلی را افزایش می دهد.
در این مطالعه که دانشمندان کالج سلطنتی 
لندن آن را انجام داده اند تاثیرات کلی دارو 
روی بیمارانی که هیچ بیماری شناخته شده 
قلبی نداشتند مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج بررسی ها نشان داد با اینکه مصرف 
دارو خطر حمالت قلبی را کاهش داده بود، 
مهم تر از آن موجب بروز خونریزی های 

بزرگ در بدن افراد شد.
مصرف  که  است  این  دانشمندان  باور 
منظم آسپیرین بین بیمارانی که قبال تجربه 
سکته مغزی و  حمله قلبی داشته اند خطر 
حمله دوباره قلبی و سایر عوارض قلبی را 
کاهش می دهد اما اکنون شواهد به دست 
باور را زیر سوال می برد که  این  آمده 
آیا آسپیرین در پیشگیری از بروز حمله 
قلبی در افراد سالم و افرادی که سابقه 
حمله قلبی نداشته اند هم نقشی دارد؟ 
آیا مزیت استفاده از این دارو بیشتر از 

مضرات آن است؟
در این مطالعه 1000 نفر که سابقه هیچ گونه 
بیماری قلبی نداشتند به مدت 12ماه تحت 

نظر گرفته شدند. قرار شد گروهی از افراد 
به صورت منظم قرص آسپیرین مصرف 
کنند و به گروه دیگر دارونما داده شد 
و به گروه سوم اصال هیچ دارویی داده 
نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که:

-مصرف آسپیرین به میزان 11درصد خطر 
بیماری های قلبی را کمتر کرد.

-تقریبا 250 نفر الزم بود به مدت 5 سال 
آسپیرین مصرف کنند تا دچار حمله قلبی 

و سکته مغزی نشوند.
-افرادی که آسپیرین مصرف کرده بودند 
43درصد بیشتر از بقیه افراد گروه دچار 

خونریزی های شدید شدند.
-تقریبا از هر 200 نفر که تحت مصرف 
آسپیرین قرار گرفته بودند، 1 نفر دچار 

خونریزی شدید شد.
»برای  می گوید:  تحقیقاتی  پروژه  مدیر 
پیشگیری از احتمال حمله قلبی جهت 
توصیه آسپیرین به افرادی که از نظر قلبی 
سالمت هستند شواهد کافی در دست 
نداریم. در حال حاضر در مورد بیمارانی 
که درمعرض خطر باالی بیماری های قلبی 

مطمئن  دیابتیک  بیماران  یا  دارند  قرار 
نیستیم که چه باید بکنیم. مطالعات ما نشان 
داد هرچند آسپیرین خطر حمله قلبی را 
در این افراد کمتر کرد، از سوی دیگر این 
افراد را در معرض خطر خونریزی های 
بنابراین در  داخلی شدید قرار می دهد 
مورد هر بیمار این پزشک است که تصمیم 
می گیرد آیا تجویز آسپیرین ارزش مواجه 
شدن با  خونریزی شدید داخلی را دارد؟«
محققان در عین حال تاکید می کنند نتایج 
این مطالعه را نباید به افرادی تعمیم بدهیم 
حمله  دچار  قبال  یا  داشته   جراحی  که 
قلبی شده اند، درنتیجه مصرف آسپیرین 

برایشان ضروری است.
میلیون ها نفر در سراسر جهان هر روزه 
قرص آسپیرین مصرف می کنند، بدون 
باشد.  داشته  درمانی  توجیه  اینکه هیچ 
خطر  معرض  در  را  خود  عالوه  به 
قرار  هم  داخلی  شدید  خونریزی های 
این  مصرف  از  پیش  بنابراین  می دهند 

دارو باید کمی تامل کرد.
Kings College of LOndon:منبع

رفتارهای  مانند  دارو  جانبی  عوارض 
پرخطری از قبیل راه رفتن در خواب و 
خواب آلودگی هنگام رانندگی باید روی 
برچسب داروهای خواب درج شود زیرا 
بی توجهی به این عوارض ممکن است 
آسیب جدی یا حتی مرگ فرد را به دنبال 

داشته باشد.
سازمان غذا و داروی آمریکا طی اطالعیه ای 
تولید کننده  داروسازی  کارخانه های  از 
و   Ambien مانند  خواب  قرص های 
سایر داروهای مشابه خواست هشداری 
برچسب  روی  درشت  کلمات  با  را 
این  کنند.  درج  داروها  این  جعبه های 
سازمان در اطالعیه ای که آن را »اطالعیه 
ایمنی« نامیده به عوارض جانبی این داروها 
از جمله رفتار پرخطری مانند راه رفتن در 
خواب یا خواب آلودگی هنگام رانندگی 
اشاره کرده که می تواند موجب آسیب دیدن 

فرد یا حتی مرگ وی شود.
اشاره سازمان غذا و دارو به قرص خواب 
Ambien ( با نام تجاری زولپیدم( و دو 
 Lunesta ،داروی خواب پرمصرف دیگر
و Sonata و همچنین 3 داروی دیگر 

این شکل  است.  »زولپیدم«  ترکیبات  از 
هشداری را که سازمان مذکور خواستار 
آن شده، به صورتی است که باید در آن 
تمامی عوارض دارو دقیقا فهرست شده 
باشد تا فرد مصرف کننده بدون اطالع از 

آن قرص را مصرف نکند.
کارشناسان این سازمان می گویند هرچند 
چنین واکنش هایی نادر است، در صورت 
بروز می تواند حتی مرگ بیمار را موجب 
شود. همچنین از پزشکان خواسته شده 
این داروها را برای افرادی که در سابقه 
پزشکی خود تجربه چنین واکنش هایی را 

به دارو داشته  اند، تجویز نکنند.
در اطالعیه ای از بیماران خواسته شده در 
صورت مصرف این قرص ها اگر هنگام 
خواب آلودگی  احساس  روزانه  فعالیت 
کردند یا کارهایی را که در طول روز انجام 
داده اند به خاطر نیاوردند، از مصرف دارو 
بپرهیزند و حتما با پزشکشان در این باره 
مشورت کنند. بر اساس برآوردی عمومی، 
تجویز قرص های خواب رشد زیادی داشته، 
به طوری که از 5/5 میلیون نسخه در سال 
1999 میالدی به 20 میلیون نسخه در سال 

2010 میالدی رسیده است. در آمریکا از 
هر 8 نفر، 1 نفر مشکل کم خوابی دارد 
و قرص خواب استفاده می کند. یک سوم 
افراد در سنین بازنشستگی مصرف کننده 

دائم این داروها هستند.
سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2007 
میالدی نیز چنین هشداری را پس از اینکه 
پزشکان گزارش کردند که گروهی از بیماران 
دچار کابوس های شبانه شده اند، صادر کرد. 
بیشتر این شکایت ها درباره مصرف قرص 
»زولپیدم« یا به گفته عوام، »قرص زی« بود.
یکی از پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه 
پنسیلوانیا می گوید: »من تعجب می کنم که 
حاال این هشدار را می بینم. من 15 سال است 
درباره عوارض این داروها برای بیمارانم 
توضیح می دهم. این دارو به دلیل عوارض 
جانبی نامطلوبی که دارد در بیمارستان ها 

مصرف نمی شود.«
سازمان غذا و داروی آمریکا برای گرفتن 
چنین تصمیمی 66 پرونده بیماران را که 
طی 26 سال گذشته تشکیل شده بود، مورد 
بررسی قرار داد. در تمامی موارد بیماران 
پس از مصرف داروی خواب با حوادثی از 
این قبیل مواجه شده بودند؛ زمین خوردن، 
سوختگی، غرق شدن در آب، سرمازدگی 
شدید، به طوری که پزشکان مجبور به 
بودند، مسمومیت  بیمار شده  پای  قطع 
با مونوکسیدکربن، تصادف با ماشین و  
آسیب هایی که فرد به خود زده بود، مانند 
تیراندازی به خود  یا اقدام به خودکشی. 
تقریبا افراد در تمامی موارد اتفاق پیش آمده 

را به خاطر نیاورده بودند.
گزارش های  سازمان  اخیر  سال های  در 
بی شماری منتشر کرد که نشان می داد افراد در 
روز پس از مصرف قرص خواب »زولپیدم« 

دچار خواب آلودگی و گیجی شده بودند.
New York Times:منبع

درخواست متولیان بهداشت و دارو برای خداحافظ آسپیرین! داستان یک داروی شگفت انگیز
درج هشدار جدی روی قرص های خواب پرمصرف 

استنشاق مواد شیمیایی و مواد سمی 
به اولین ارگانی که صدمه می زند، 
ریه هاست؛ چه این مواد سمی در 

هوای آلوده باشند یا در محیط کار و 
ناشی از مصرف سیگار

جوانان کره جنوبی نمی توانند قرار بگذارند
تعداد رو به افزایشی از جوانان کره ای به دلیل مشکالت اقتصادی و اجتماعی از روابط عاشقانه کناره می گیرند. میزان بیکاری 
در کشور کره جنوبی به باالترین میزان در 17 سال گذشته رسیده؛ 3/8 درصد. این میزان بین جوانان 15 تا 29 ساله بسیار بیشتر 
است؛ 10/8 درصد. طبق آمار موسسه اشتغال کره، از هر 10 فارغ التحصیل دانشگاه، 1 نفر توانسته شغل تمام وقت پیدا کند. به این 
ترتیب، بسیاری از جوانان برای موفقیت در بازار کار و کسب مدارک تکمیلی وقت خود را در کالس های مختلف می گذرانند 
تا شانس خود را برای عبور از سد مصاحبه های شغلی باال ببرند. از نظر بسیاری از جوانان کره جنوبی، قرار گذاشتن زیادی 
گران تمام می شود. برای اینکه یک جوان بتواند هزینه یک بار قرار گذاشتن را قبول کند، باید 7-6 ساعت کار کند. نتایج یک 
بررسی نشان می دهد 81درصد از جوانان کره جنوبی هزینه های قرار گذاشتن را منبع فشار در روابط خود می دانند. نیمی از 
پاسخ دهندگان هم گفته اند حتی اگر فرد مورد عالقه خود را پیدا کنند، اگر وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته باشند، برای قرار 

گذاشتن پیشقدم نمی شوند. نتایج بررسی ها نشان می دهد پول تنها مشکل برای قرار گذاشتن جوانان کره ای نیست. مسائلی 
مانند داستان هایی که اینجا و آنجا درباره جرایم جنسی گفته می شود و تبعیض جنسیتی هم از جمله مسائل مهم اجتماعی سد 
راه قرار گذاشتن است. آمارهای آژانس ملی پلیس نشان می دهد جرایم جنسی در کره جنوبی در دهه گذشته به شدت افزایش 

یافته و آمار افرادی که از سوی معشوق خود مورد آزار قرار گرفته اند طی 2 سال از 9هزار نفر به 19هزار نفر رسیده است.
فرهنگ ملی کشور همواره تحت نفوذ فرهنگ شدید پدرساالر بوده و همین مساله باعث شده آموزش های جنسی در 
کره جنوبی به صورت رسمی از کانال های درست ارائه نشود و نسل جوان بیشتر از طریق دیدن فیلم های هرزه نگاری 
به اطالعاتی در این باره دست پیدا کنند. در حال حاضر مدارس کره جنوبی از 6 سالگی آموزش های جنسی را هر 
سال 15 ساعت در دستور کار خود دارند اما کارشناسان کره ای عقیده دارند این میزان کافی نیست و جوانان کره ای 
   
 باید درباره راه های ارتباط گیری با جنس مخالف آموزش بیشتری ببینند.               منبع: سی ان ان

کره جنوبی



در ادامه نشست درباره طرح کوچه گردان عاشق 
جمعیت امام علی)ع( که نگاهی به مساله 

سوءتغذیه و تامین مایحتاج مورد نیاز افراد 
محالت فقیرنشین دارد نیز توضیحاتی 
داده شد. این طرح با توجه به اقداماتی 
که جمعیت در جریان سیالب های 
اخیر کشور داشته در این مناطق نیز 
به صورت ویژه اجرا خواهد شد.

و  نخستین  عاشق،  کوچه گردان 
قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل 

امداد دانشجوی – مردمی امام علی)ع( 
است که از سال ۱۳۷۸ تاکنون بی وقفه 

برگزار شده و با گذشت بیش از ۱۹ سال، 
حاال به  آیینی فراگیر تبدیل شده است.

تامین نیازهای غذایی حیاتی خانواده های محروم در 
ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی این طرح را تشکیل می دهد. 

در این طرح، کیسه های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده 
محروم در شب های قدر، به تأسی از کوچه گردی های عاشقانه 
موالعلی)ع( و سیره عملی زندگی ایشان، توسط دانشجویان و 

مردم، تهیه و در خانه های این عزیزان برده می شود.
چشم انداز اصلی این طرح ایجاد ساختار مناسب برای تامین نیازهای 
اولیه خانواده های نیازمند از طریق کمک های خیرین است،  به 

طوری که هر یک از خیرین بتواند کمک های 
خود را  با نظارت تیم مددکاری جمعیت 
به هر شخصی که تمایل دارد، ارائه کند.
به این صورت می توان به مدیریتی 
هوشمندانه در غذارسانی دست 
یافت. مدیریتی که از یک سو از 
اتالف و اسراف منابع غذایی در 
مقاصد اشتباه و از سوی دیگر، از 
رنج گرسنگی و مرگ ومیرهای 
ناشی از آن، در اقصی نقاط کشور 
جلوگیری می کند. در این سیستم 
و خیرین  نیکوکار  مردم  که  است 
به طور مستقیم کمک های  می توانند 
دردمند  خانواده های  دست  به  را  خود 
خود  نوع دوستانه  اعمال  نتایج  از  و  برسانند 

مدام اطالع کسب کنند.

کوچه گردان های عاشق چه هدفی دارند؟
اهداف کلی این طرح عبارتند از تامین نیازهای اولیه خانواده های 
نیازمند، معرفی خانواده های نیازمند به خیرین و ایجاد پل ارتباطی 
بین خیرین و نیازمندان، گسترش فرهنگ نوع دوستی برای فراگیر 
شدن کردارهای دگرخواهانه و امور خیریه در سطح جامعه، ایجاد 

امید در خانواده های نیازمند برای ادامه زندگی، نزدیک شدن به 
خانواده ها برای شناسایی مشکالت فرهنگی و اجتماعی کودکان 
آنها و ادامه فعالیت مددکاری با آنها در آینده و  شناسایی مناطق 

و خانواده های محروم و نیازمند در سطح کشور. 
این طرح دارای کمیته های شناسایی، کمیته تهیه مایحتاج و 
با  کمیته اجرای مراسم است. کمیته شناسایی در طول سال 
و  محله ها  شناسایی  به  آموزش دیده،  نیروهای  از  بهره گیری 
خانواده های فقیر و بررسی نیاز و درجه بندی میزان فقر آنها 
می پردازد. خانواده هایی که در فهرست خانواده های درجه ۱ 
قرار بگیرند، خانواده هایی هستندکه بنابه دالیل مختلف حتی 
از تامین خوراک و قوت الیموت نیز عاجزند و اغلب کودکان 
اصلی  فهرست  خانواده ها  این  هستند.  سوءتغذیه  دچار  آنها 
خانواده های تحت پوشش طرح کوچه گردان را تشکیل می  دهند.
در کمیته تهیه مایحتاج  نیز با صالحدید متخصصان تغذیه، 
اقالم مفید و ضروری سبد تغذیه خانوارها تعیین می شود و 
سپس این کمیته سعی می کند با تامین بودجه الزم از طریق 
کمک های مردمی و حامیان مالی  شامل بنگاه های اقتصادی، 
به تهیه مایحتاج مورد نیاز و مواد غذایی از محل های مناسب 

با حداقل هزینه بپردازد.
 درنهایت در کمیته اجرای مراسم انبار، بسته بندی و پخش بیش 
از ۸ هزار کیسه مواد غذایی، ساماندهی نشانی خانواده های 
ساماندهی  مراسم،  شب  در  مدعو  افراد  ساماندهی  محروم، 

برای  سحری  و  افطاری  تهیه  وانت،  و  شخصی  ماشین های 
مهمانان و... انجام می شود. 

اقالم اصلی موجود در کیسه ها شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، 
عدس، لوبیاقرمز، نخود، قند، شکر، رب گوجه فرنگی، خرما، 
پنیر، ماکارونی، چای، تن ماهی، مایع ظرفشویی، پودرلباسشویی، 

شامپو، صابون و خمیردندان است.

نقش تعیین کننده کمک های مردمی در اجرای بهتر طرح 
به میزانی که کمک های مردمی برای این طرح تامین شود، تعداد 
کیسه های آذوقه بیشتری در سراسر کشور توزیع خواهد شد. در 
حال حاضر برآورد می شود بیش از ۸هزار خانواده آسیب دیده  و 
نیازمند در سراسر کشور تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. 
البته تعداد کیسه های آذوقه توزیعی، به میزان کمک های مردمی 

در تامین هزینه آنها بستگی دارد. 
اگر بیش از مبلغ مورد نیاز براي ۸ هزار کیسه کمک جمع آوری 
شود، جمعیت امام علی)ع( خانواده های بیشتری را تحت پوشش 
طرح قرار خواهد داد. افرادي که مایل به همکاری در طرح 
کوچه گردان عاشق هستند می توانند با مراجعه به بخش همکاری 
در وب سایت طرح، آمادگی خود را براي همکاری در فعالیت های 
خرید و بسته بندی کیسه ها و پخش کیسه ها در شب های قدر 
اعالم کنند. خیرین می توانند برای کمک های نقدی و غیرنقدی 

خود، به بخش همیاری در وب سایت مراجعه کنند.

اجرای آیین کوچه گردان عاشق توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( 

کوچهگردی؛عاشقی

قبال برنجي بود و سیب زمیني، 
ناني بود. هرازگاهي مرغي هم 
یاري شان  خدا  مي خوردند. 
مي کرد و دستشان مي رسید، 
طعم میوه اي را هم مي چشیدند اما حاال نان هم 
کم شده، برنج حذف شده، چند ماه یکبار مرغي 
سر سفره شان مي آید و .... این داستان سفره هایي 
است که در حاشیه هاي این شهر و همه شهرهاي 
ایران کوچک تر مي شوند و حتي جمع مي شوند. 
داستان این سفره و سوءتغذیه کودکاني که نه فقط 
به خاطر نداشتن که به خاطر ندانم کاري والدین 
دچار سوءتغذیه شده اند، عنوان نمایشگاهي بود 

که چندي پیش برگزار شد. 
مساله سوءتغذیه صرفا به علت فقر اقتصادی 
نیست و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
بهداشت و سالمت عمومی هم در شکل گیری 
سوءتغذیه کودکان نقش بسزایی دارند و حتی 
کودکان در محالت باالی شهر نیز از این مساله 
مستثنی نیستند. همه گروه های سنی می توانند 
دچار سوءتغذیه شوند اما کودکان بیشتر از بقیه 
در معرض این مساله و بعد از آن بیماری های 

ناشی از آن هستند. 

غذا برای همه
»غذا برای همه« عنوان نمایشگاهی است که به 
همت موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای پایان 
دادن به سوء تغذیه کودکان برگزار شد. یکی دیگر 
از اهداف برگزاری این نمایشگاه این است که با 
شناخت گروه های غذایی سالم برای فرد و خانواده 
در گسترش فرهنگ تغذیه درست و با هدف ایجاد 
دسترسی همه کودکان و افراد مختلف جامعه به 
غذای سالم در پایان دادن به فقر غذایی گام های 
موثری بردارد. برای رسیدن به این هدف نزدیک 
به ۱۰۰ بازیگر، کارگردان، نویسنده، ورزشکار و 
متخصص داوطلب شدند تا با هدف پیشگیری 
از سوء تغذیه کودکان و نوجوانان، با یک لیوان 
از سال ۱۹۹۳  این طرح  شیر عکس بگیرند. 
میالدی در اروپا و آمریکا آغاز شده و نزدیک 
به ۱۳۰۰ هنرمند و چهره موثر جهانی پیش از 
این عکس خود را با نمادی از شیر برای پایان 

دادن به سوءتغذیه کودکان ثبت کردند.
در اختتامیه این نمایشگاه با همکاری جمعیت امداد 
دانشجویی امام علی)ع( برنامه هایی با عنوان مساله 
سوءتغذیه در محالت فقیرنشین و معرفی طرح 
کوچه گردان عاشق برگزار شد که در آن به نسبت 
محالت فقیرنشین و ارتباط آن با مساله سوءتغذیه 
پرداخته شد و در ادامه طرح کوچه گردان عاشق 
جمعیت که سال هاست ماه رمضان برای کمک به 
از بین بردن همین سوءتغذیه توسط این جمعیت 

انجام می شود، معرفی شد.

 عوارض ناشی از سوءتغذیه
تمام عضالت از دست رفته اند، پوست انگار که 
روی استخوان چروک خورده و اثری از بافت، 
چربی و عضالت دیده نمی شود. این تصویر بدن 
کودکی است که به بیماری سل ستون فقرات 
دچار شده، بیماری ای که یکی از مهم ترین عوامل 

آن نقص ایمنی و سوءتغذیه است.

عالوه بر بیماری های پوستی شایع و بسیاری 
که عمدتا از نقص ایمنی ناشی از سوءتغذیه به 
وجود آمده اند، نارسایی قلب، مشکالت هوشی 
و دریافتی مغز، نابینایی غیرقابل برگشت به علت 
کمبود ویتامین A و مشکالتی از این قبیل نیز 
عوارضی هستند که جبران ناپذیرند و به علت 
سوءتغذیه  در کودکان و نوجوانان ایجاد می شوند.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( در پنل 
تخصصی مساله سوءتغذیه در محالت فقیرنشین 
مشاهداتی را که توسط معلمان و داوطلبان جمعیت 
در مناطق حاشیه ای از روند تغذیه کودکان در 
این محالت در دل خانواده هایشان انجام داده اند، 
ارائه داد. البته الزم به ذکر است مساله سوءتغذیه 
صرفا به علت فقر اقتصادی نیست و عوامل 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و سالمت 
عمومی هم در شکل گیری سوءتغذیه کودکان 
نقش بسزایی دارند، حتی کودکان در محالت 

باالی شهر نیز از این مساله مستثنی نیستند.

نسبت جغرافیای فقر  و سوءتغذیه 
کودکان

تمرکز جمعیت امام علی)ع( در ارائه گزارش 
سوءتغذیه کودکان در این نشست بر محالت 
فقیرنشین بود که یکی از مهم ترین دالیل آن 
جامعه هدف جمعیت است و اینکه اعالم کنند 
کودکانی هستند که تقریبا هیچ کس به نیازهای 
تغذیه ای آنها توجهی نمی کند؛ چه مسووالنی که 
باید آگاه باشند و چه خانواده های خودشان که 
به علت فقر اقتصادی و فرهنگی کوچک ترین 

توجهی به این مساله ندارند.
در این گزارش آمده است: »در استان تهران در 

منطقه نصیرآباد شهریار شاهد شیوع کم خونی و 
بیماری های گوارشی در کودکان و پوکی استخوان 
در مادران بوده اند. به صورت ملموس تر اینکه 
خانواده ها حتی نان بربری یا سنگک هم نمی خرند 
و به علت قیمت ارزان تر سعی در مصرف نان 
لواش دارند. پیش از گرانی گوشت هم گوشت 
قرمز جای زیادی در سبد مصرف خانوارهای 
این منطقه نداشته اما در حال حاضر و با توجه 
به گرانی کامال گوشت قرمز را حذف کرده اند و 
مصرف مرغ به هر چندماه یکبار محدود می شود 
و مصرف برنج به علت گرانی کامال از سبد 
بسیاری از خانوارهای منطقه حذف شده است. 
عالوه بر همه اینها مصرف صبحانه در برخی 
از این خانوارها وجود دارد و بین لبنیات هم 
بیشتر خانوارها فقط ماست مصرف می کنند و 

از لبنیات دیگر استفاده نمی کنند.
در پاکدشت هم تقریبا بچه ها صبحانه نمی خورند 
و به جای آن خوراکی هایی مانند لواشک، بستنی 
یخی و... می خورند. در این منطقه خانوارهای 
افغان هم داریم که معموال از غذاهای محلی 
خودشان تغذیه می کنند و غذاهایشان عموما 

پلوی دمی با سیب زمینی یا هویج است.
در منطقه لب خط شوش تهران که خاستگاه 
کودکان کار سر چهارراه هم هست، بچه هایی 
هستند که با درآمدی که سر چهارراه داشته اند 
فست فود مصرف می کنند و تغذیه سالمی ندارند.

در منطقه دروازه غار، خانواده ها پیش از این بال 
یا جگر مرغ مصرف می کردند و در حال حاضر 
تهیه این قسمت های مرغ نیز برایشان سخت 
شده، حتی بچه های جمعیت شاهد این بودند 
که نوزادانی که در آن منطقه به دنیا می آیند به 

طور متوسط وزن ۱/5 کیلوگرمی دارند.
اطراف شهر ری کودکان کاری وجود دارند که 
عالوه بر تکدی گری در زمین های کشاورزی هم 
کار می کنند، بچه  های بلوچی که اغلب سیب زمینی 
مصرف می کنند و به دلیل کشاورزی که دارند 
اسفناج و شلغم هم مصرف می کنند ولی مواد 

غذایی دیگر از سبدشان حذف شده است.
در حاشیه بومهن مواد غذایی مصرفی بیشتر 
ماکارونی، برنج و عدسی است. اغلب افراد در 
این منطقه صبحانه نمی خورند و میوه و گوشت 
و مرغ هم خیلی محدود مصرف می کنند و از 

وعده های ناهار و شام یکی را دارند.
در منطقه ملک آباد کرج هم قوت غالب خانواده ها 
کربوهیدرات است و بیشتر غذاهای آبکی مصرف 
می کنند و تنقالتی مثل چیپس و پفک هم بین 

کودکان شایع است.
در محالت فقیرنشین تبریز، ساری، آمل، مشهد، 
ایالم، گرگان، شیراز، کرمان، اهواز، همدان، یزد، 
قم، سیستان و بلوچستان و سایر استان ها هم فرمولی 
شبیه همین وجود دارد و در بیشتر استان ها به 
دلیل مشکالت اقتصادی افراد حتی از اقتضائات 
منطقه سکونت شان نیز محروم مانده اند. برای 
مثال بچه های اهواز حاال خیلی کمتر از قبل 
می توانند محصوالت دریایی مصرف کنند یا 
گرگانی ها همان برنج را هم دیگر به صورت 

محدود می خورند.
به طور کلی در همه محالت فقیرنشین وعده 
صبحانه به صورت کامل حذف شده و تنقالتی 
مثل چیپس و پفک حتی به عنوان یک وعده 
غذایی برای بچه های این مناطق محسوب می شود. 
با توجه به مشکالت اقتصادی کاهش چشمگیر 

لبنیات،  مرغ و گوشت و برنج را شاهد هستیم 
که البته گوشت قرمز از قبل هم در سبد غذایی 

خانواده ها کمتر مشاهده  می شد.«

خانه های ایرانی به کمک کودکان می آیند
خانه های ایرانی جمعیت امام علی)ع( در بیشتر 
مناطق فقیرنشین ذکرشده مستقر هستند. در این 
خانه ها سعی می شود در همان تعداد روزهایی 
که بچه ها در خانه های ایرانی حضور دارند حتما 
یک وعده غذای گرم را دریافت کنند. این غذای 
گرم با حضور و مشورت پزشکان و متخصصان 
تغذیه توزیع می شود و با توجه به این مشکالت 
برای بچه های این مناطق باید به نوعی برنامه ریزی 
شود که در حد امکان با توجه به نیاز کودکان 
این مناطق غذاها به دستشان برسد اما باید به 
این نکته هم توجه داشت که برای مثال جمعیت 
در پاکدشت تنها 2۰۰ کودک را تحت پوشش 
دارد و الزم است در سطح کالن نیز در کشور 

سیاست گذاری های ویژه تری دنبال شود.
خانه های ایرانی؛ خانه هایی برای ارائه خدمات 

امدادی به کودکان و زنان در محله های محروم 
ایران خانه همه ایرانیان است؛ خانه ایرانی مکانی 
است که پناه هر ایرانی دربند ستم و فقر است؛ 
امید هر انسانی که کمبودهای زندگی، گذران آن را 
برایش سنگین کرده است. خانه ای است با هویت 
ایرانی، هویتی که در آن سراسر امید و آرامش، 
برادری و مهرورزی است. خانه ایرانی کانون بیشتر 
فعالیت های مددکاری جمعیت امام علی)ع( است. 
جایی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو 
برقرار می شود تا با آموزشی درست و ارتباطی 
عمیق میان یک معضل و راهکارهای حل آن بتوان 
قدم هایی بزرگ در جهت بهبود وضعیت کودکان و 
زنان بی پناه سرزمین ایران برداشت. به  نوعی خانه 
ایرانی مرکز فعالیت هایی ازجمله روان شناسی، 
جلسات مشاوره های فردی و گروهی، رده های 
آموزشی تحصیلی، هنری، فرهنگی، ورزشی برای 
کودکان، آموزش مهارت های خوداشتغالی برای 
زنان سرپرست خانوار، امور مربوط به درمان 

خانواده ها و... است.
اهداف و عملکردهای این مراکز به ۳ گروه 
تقسیم  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
حل  هدف  کوتاه مدت،  اهداف  در  می شوند. 
شرایط بحرانی خانواده های تحت حمایت هر 
منطقه از جمله حل شرایط بحرانی مرتبط با 
نیازهای اولیه شامل غذا، پوشاک، مسکن و... 
است. در اهداف میان مدت جنبه های آموزشی به 
هم پیوسته با برنامه ریزی های بسیار دقیق اضافه 
مي شوند. در مرحله سوم، گسترش فعالیت ها و 

افزایش تعداد خانه های ایرانی دنبال مي شود. 
در برنامه ریزی های بلندمدت، هرکدام از مناطق 
تحت حمایت جمعیت در سراسر کشور دارای یک 
 خانه ایرانی خواهد بود که واسطه خدمات رسانی 
امدادی جمعیت به مناطق محروم است. این 
خدمات در تمام روزهای سال به طور مستمر 
ادامه دارد و به طور ممتد وضعیت آموزشی و 
مددکاری مراجعان را پیگیری می کند. هزینه اجاره 
یا خرید تمامی خانه های ایرانی جمعیت با همیاری 
مردم نیکوکار تهیه  شده است. هزینه های نگهداری 
این خانه ها و هزینه های فعالیت های امدادی آنها 
نیز توسط خیرین مردمی تامین می شود. همچنین 
افراد فعال در این خانه ها را نیروهای داوطلب 
دانشجویی و مردمی تشکیل می دهند که همگی 
به صورت داوطلبانه و کامال رایگان در این خانه ها 
به فعالیت می پردازند. هر یک از این خانه های 
ایرانی، بر اساس هدف و برنامه کاری، گروه های 
مختلف اجرایی خود را دارد و تالش می شود 
نیروهای فعال در هر تیم، عالوه بر عشق و تعهد 
دارای تخصص در زمینه کاری مرتبط نیز باشند. 
در ضمن همواره برنامه های مختلف آموزشی برای 
ارتقای دانش اعضای داوطلب فعال با هماهنگی 

جمعیت برگزار می شود.
در حال حاضر جمعیت امام علی)ع( ۱۱ نمایندگی 
در استان های تهران، کرمانشاه، البرز، زنجان، 
خراسان رضوی، گلستان، مازندران، فارس، قم، 
بوشهر و اصفهان دارد. خانه های ایرانی شامل خانه 
علم، خانه اشتغال، خانه درمان و خانه هنر ایرانی 
هستند. درمجموع تاکنون ۳۳ خانه ایرانی مشغول  

فعالیت در سراسر کشور هستند.

کوچه گردان هاي عاشق در شب هاي ماه رمضان باز هم دور هم جمع مي شوند  

حداقلنانرابهسفرهشانببريم
  ريحانه 

تهراني 

بهطورکلیدرهمهمحالتفقیرنشین
وعدهصبحانهبهصورتکاملحذف
شدهوتنقالتیمثلچیپسوپفک
حتیبهعنوانيکوعدهغذايیبرای
بچههایاينمناطقمحسوبمیشود.
باتوجهبهمشکالتاقتصادیکاهش
چشمگیرلبنیات،مرغوگوشتوبرنج
راشاهدهستیم
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برنامه ریزی، تجهیزات و حوصله رمز یک روز شاد با کودکان در طبیعت

با کوهنوردی کودکانمان را با طبیعت آشنا کنیم
کودکانمان را به کالس هاس 
با هزار  و  مختلف می بریم 
ترفند می خواهیم مواردی را 
بیاموزند که در تمام زندگی 
ممکن است اصال به آن نیاز پیدا نکنند اما 
مهم ترین آموزش را اغلب فراموش می کنیم؛ 
فراموش می کنیم که یک کودک باید طبیعت 
را بشناسد و آن را دوست بدارد. فراموش 
می کنیم که خود ما والدین هم بیشتر اوقات 
از یاد می بریم که طبیعتی وجود دارد که 
ببریم.  باید از آن محافظت کنیم و لذت 
آشنایی با طبیعت عالوه بر آثار مثبت در 
به  خانواده  افراد  خلق وخوی  و  روحیه 
کودک می آموزد که طبیعت را بشناسد و 
دوست بدارد و در بزرگسالی و زمانی که 
مسوولیت های کاری برعهده اش گذاشته 
می شود، برای حفاظت از آن تالش کند. 
شاید کوهنوردی و صعود با کودکان، یکی 

از بهترین روش ها برای آشنایی آنها با طبیعت باشد.

صادقانه باید گفت کوهنوردی با کودکان سختی ها و چالش های 
خودش را دارد! اما به یاد داشته باشید کوهنوردی با کودکان، یکی 
از بهترین شیوه ها برای آشنایی آنها با طبیعت است پس دست 
به کار شوید و برنامه ای کامل برای کوهنوردی یا طبیعت گردی 
نکاتی  به  باید  برنامه ریزی  این  کنید. در  تنظیم  با کودکانتان 
توجه کرد؛ اول از همه کفش مناسب است. طبیعی است که 
اگر می خواهیم روز کودکمان را به جهنم تبدیل نکنیم، باید 
کفشی مناسب طبیعت گردی برایش تهیه کنیم. هرچند ممکن 
است برایمان عجیب باشد، کرم ضدآفتاب و لباس مناسبی که 
پوست لطیف کودک را از آسیب اشعه خورشید حفظ کند هم 

از لوازمی است که باید به یاد داشته باشیم.

1 سعی کنید صعودتان را سرگرم کننده کنید
کودکان عاشق سرگرمی هستند. از قوه تخیل و کنجکاوی 
آنها استفاده کنید تا با انتقال اطالعات به آنها هنگام کوهنوردی، 
صعودتان را سرگرم کننده جلوه دهید! به آنها بگویید شاید در 
مسیرمان فسیل دایناسور پیدا کنیم! یک نقشه برای آنها بکشید 
و بگذارید آنها نقش رهبر را برعهده داشته باشند. در مسیر نیز 
می توانید به انجام بازی های فکری بپردازید یا حتی برایشان 

قصه و لطیفه تعریف کنید. 
را  صعودتان  که  بروید  سرگرمی هایی  سراغ  کنید  سعی 

هیجان انگیزتر و سرگرم کننده تر کند.

2 صبر و حوصله داشته باشید
قرار نیست کودک خود را به صعودی ۱۱ کیلومتری 
در ارتفاعات ۱000 متری ببرید! به یاد داشته باشید آن روز، 
روز آنهاست. کودکان پاهای کوچکی دارند و بی شک قرار 
نیست پا به پای ما در صعودهای دشوار شریک شوند. سعی 
کنید با مسیر کوچک و آسان شروع کنید و کم کم با افزایش 
سن، مسیر را بلندتر و سخت تر کنید. به یاد داشته باشید شما 
باید با کودکتان همگام شوید، نه او با شما. پس حوصله داشته 

باشید و پرخاش نکنید. 

3 با اوقات تلخی ها، کنار بیایید
مطمئنا تمام کودکان در مواقعی، اوقات ما را تلخ می کنند. 
خود ما نیز در کودکی همین طور بوده ایم. یاد بگیرید با اوقات 
تلخی ها کنار بیایید. آنها را آرام کنید و همان طور که در خانه 
با رفتار آنها کنار می آمدید، برخورد کنید. شاید بهتر باشد در 
جایی توقف کنید، کمی با آنها حرف بزنید، خوراکی بخورید 

و دوباره به راهتان ادامه دهید. 

4 »ایمنی« شرط اول صعود!
ایمنی در مسیر، اولین درسی است که باید به کودکتان 
بیاموزید. یک کیف کمک های اولیه با خود داشته باشید تا 
در صورت بروز حادثه ، سراغ آن بروید. حواستان به تپه ها و 
مسیرهای شیب دار باشد. کوهنوردی فعالیتی هیجان انگیز است 
اما تنها با چند قدم اشتباه می توانید لذت آن را از بین ببرید. 
قانون های ایمنی در مسیر را برای کودکان بازگو کنید و نسبت 
به انجام آنها قاطع باشید. سعی کنید هر جایی خطری در مسیر 

کودکان دیدید، به آنها نشان دهید. 

5 قانون »اثری بر جا نگذاشتن« را یاد دهید
قانون »اثری بر جا نگذاشتن« مجموعه ای از باورهای 
قلبی کوهنوردان در سراسر دنیاست! سعی کنید در کودکی آنها 
را با این قوانین آشنا کنید تا به اهمیت حفاظت و نگهداری از 
طبعیت پی ببرند. الزم نیست تمام قوانین حفظ و نگهداری از 
طبیعت را حفظ کنند، فقط سعی کنید به آنها اهمیت مهربان 
بودن با طبعیت را بیاموزید، مثال یادشان بدهید حشرات را زیر 

پا له نکنند یا شاخه درختان را نشکنند.

6 آنها را از دید خود خارج نکنید
حتی حرفه ای ترین کوهنوردان نیز با انجام چند حرکت اشتباه 
در جنگل، گم می شوند. بگذارید کودکان بازی کنند، در مکان های 
امن جستجو کنند و زمانی که در حال بازی هستند، در مکانی باشند 

که شما بتوانید آنها را ببینید و آنها نیز در دید شما باشند.

7 عجله نکنید
کودکان کنجکاوی و عالقه خاصی برای جستجو دارند. 
آنها دوست دارند یکباره در مسیر، سراغ سنگ ها و صخره ها 
بروند، به همه چیز دست بزنند و حسابی خودشان را کثیف 
کنند! این یکی از بهترین قسمت ها در کوهنوردی با کودکان 
است! عجله نکنید و درست مثل آنها کنجکاوی به خرج دهید 

تا صعودی سرگرم کننده و هیجان انگیز داشته باشید.

8 سعی کنید در طول مسیر، چند بار توقف 
کنید

بدون شک کودک شما برای ادامه مسیر، نیاز به توقف هایی برای 
استراحت خواهد داشت. کوهنوردی انرژی زیادی الزم دارد و 
بدن کوچک آنها نیز برای تامین این انرژی، نیاز به توقف در 
مسیر و استراحت دارد. آخرین موردی که دلتان می خواهد این 
است که مجبور شوید از ادامه صعود منصرف شوید و آنها را 

تا رسیدن به اتومبیلتان، پشت کنید.

9 بگذارید کودکتان نقش »رهبر« داشته باشد
کودکان معموال هیچ گاه نقش رهبر را تجربه نمی کنند 
و اغلب پدر و مادرها نقش لیدر را برعهده دارند. بگذارید 
هر کدام از آنها به صورت نوبتی نقش رهبری گروه را داشته 
باشند. البته دقت کنید که کجا پا می گذارند. با این کار به کودکان 
حس قدرت می دهید و آنها نیز هدفی برای این صعود انتخاب 
می کنند. همچنین با این کار مطمئن می شوید سرعت پیاده روی 

شما پایین است و بدن آنها به این زودی ها خسته نمی شود.

10 در نزدیکی آب باشید
کودکان عاشق آب هستند و این حقیقت بر کسی پوشیده 
نیست پس شاید بهتر باشد از این حقیقت به نفع خودتان استفاده 
کنید. مسیری را انتخاب کنید که نزدیک به رودخانه یا دریاچه 
باشد تا کودکان بتوانند مقداری آب بازی کنند، فقط حواستان 
باشد اگر قصد شنا داشتند با آنها  داخل آب بروید و فقط در 
قسمت های کم عمق شنا کنید. چند لباس اضافه نیز با خود داشته 
باشید تا به محض خروج از آب، آنها را با لباس های خیس شده 
تعویض کنید. اگر کوچک ترین شکی به  ایمنی یا عمق و پاکیزگی 

آب دارید، کودکتان را داخل آب نکنید. 

11 دوستانشان را نیز با خودتان بیاورید
هرچند کوهنوردی انفرادی لذت های خودش را دارد، این 
شیوه از کوهنوردی، هنوز برای کودکان شما زود است. زمانی 
که بزرگ تر شدند، می توانند کوهنوردی به صورت انفرادی را 
تجربه کنند. در حال حاضر سعی کنید دوستانشان را نیز در 
این صعود شریک کنید و آنها را نیز با خود بیاورید. البته قرار 
نیست تنهایی مسوولیت بچه های دیگران را هم داشته باشید. 
این کار هم خطرناک است و هم خسته کننده پس سعی کنید 
در قالب گروه هایی با دوستان کودکتان و والدین آنها همراه 
شوید. کودکان کنار هم کمتر اوقات تلخی می کنند و معموال 
کنار دوستانشان رفتار بهتری از خود نشان می دهند. این یک 

موقعیت برد - برد برای شماست.

12 آب را فراموش نکنید
آبرسانی به بدن یکی از مهم ترین نکات در کوهنوردی 
است. این نکته زمانی که در هوای گرم کوهپیمایی می کنید، 
اهمیت دوچندانی پیدا می کند، حتی خود ما نیز هنگامی که 
در زیبایی طبیعت غرق می شویم، گاهی آب خوردن در مسیر 
را فراموش می کنیم. مطمئن شوید به اندازه کافی با خود آب 

می آورید و آن را به صورت منظم با کودکانتان مصرف می کنید. 
بدن کودکان به کم آبی بسیار حساس است پس مراقب باشید 

مرتب به آنها آب بدهید.

باتوم های کوهنوردی برای کودکان وسیله ای ضروری 13 چوب و باتوم کوهنوردی!
نیستند اما همیشه صعودتان را سرگرم کننده تر می کنند. کودکان 
عاشق تکه های چوب در طبیعت هستند و پیدا کردن بهترین 
شاخه برای عصای کوهنوردی می تواند آنها را تا پایان صعود 
دارید،  رو  پیش  طوالنی  مسیری  اگر  همچنین  کند.  سرگرم 
از  به شما می بخشد و  بیشتری  تعادل  عصاهای کوهنوردی 

خستگی پاهای شما نیز جلوگیری می کند. 

سعی کنید مسیری کوتاه انتخاب کنید که در ارتفاع کمی 14 مسیر کوتاه انتخاب کنید
واقع شده باشد. شما می خواهید خاطره ای دل انگیز برای کودکان 
ایجاد کنید تا آنها برای صعودهای بعد، خودشان داوطلب شوند. 
یک صعود خسته کننده و طوالنی، خاطره بدی برای آنها به جا 
می گذارد پس سراغ مسیری کوتاه بروید که آبشارها، دریاچه ها، 
رودخانه ها و دیگر زیبایی های طبیعت را در خود جا داده باشد. 

معموال کودکان در طول صعود خسته و از ادامه کار 15 خوراکی های خوشمزه را فراموش نکنید
به خانه  دارند هرچه زودتر  آنها دوست  منصرف می شوند. 
بازگردند. مشکل این است که شما نمی دانید این خستگی و 
غر زدن ها چه زمان سراغ شما می آید! پس سعی کنید خوراکی 
خوشمزه ای به عنوان سورپرایز با خود داشته باشید. یک آبنبات 
چوبی خوشمزه می تواند تمام مشکالت کودکان را حل کند. 

عالوه بر این، مقدار زیادی انرژی  به آنها منتقل می کند.

گیاهان، حشرات، 16 با آنها بازی کنید از  فهرست  از صعودتان، یک  قبل 
حیوانات و نشانه های مسیرتان تهیه کنید. به کودکان بگویید 
اگر هر کدام از آنها زودتر این اسامی را در مسیر پیدا کند، 
جایزه ای به او خواهید داد. این کار باعث می شود کودکان در 
طول مسیر فعال بمانند و حوصله آنها نیز سر نرود. البته شرط 
اول این کار این است که کمی وقت و حوصله به خرج بدهید 
و درباره طبیعتی که قرار است روز خود را در آنجا بگذرانید، 

کمی اطالعات به  دست بیاورید.

کودکان سوال های زیادی دارند و این سوال ها مختص 17 با آنها گفت وگو کنید
کوهنوردی نیست. شاید جواب دادن به سواالتی مثل »چرا آسمان 
آبی است؟«  یا »آب، خیس است؟« برای شما خسته کننده باشد 
اما به یاد داشته باشید این صعود، برای آنهاست. به سواالتشان 
گوش دهید و با دقت به آنها پاسخ دهید. این یک موقعیت 
یادگیری برای آنهاست. اگر به چند سوال هم جواب کامال درستی 
ندادید، مشکلی ندارد. کودکان اغلب به عمق جواب های شما 

فکر نمی کنند. بگذارید کودکانتان سرگرم بمانند.

با 18 یک جفت کفش راحتی برای آنها انتخاب کنید با طرح ها و ویژگی های مختلف  زیادی  بوت های 
قیمت های باال برای کوهنوردان وجود دارد اما هیچ کدام از آنها 
برای کودکان شما مهم نیستند. مساله راحتی کفش است که در 
طول مسیر پای آنها را اذیت نکند و از ایجاد تاول، ساییدگی و 
خراش جلوگیری کند. برای اینکه نگران کثیف شدن کفش ها 

نباشید، بهتر است کفش های نو پای آنها نکنید.

19 سعی کنید صعودتان را صبح زود آغاز کنید
اگر صبح زود صعودتان را آغاز کنید، انرژی بیشتری در 
مسیر دارید. در تابستان، سحرخیزی و صعود در ساعات اولیه 
صبح، به این معنی است که به گرمای ظهر نخواهید خورد. 
سعی کنید در یک ساعت منطقی از صبح صعودتان را شروع 

کنید تا لذت بیشتری از آن ببرید.

20 از کوله پشتی های حمل 
کودک استفاده کنید

از  یکی  کودک،  حمل  کوله پشتی های 
با  کوهنوردی  هنگام  وسایل  بهترین 
برای  می توانید  آنها  از  است.  کودکان 
خود،  ساله   ۶ یا    ۵ کودکان  حمل 
کنید.  استفاده  آنها  اندازه  به  باتوجه 
و  است  طوالنی  کوهنوردی،  مسیر 
راه خسته  بین  دارد کودکان  احتمال 
شوند. داشتن این کوله پشتی ها  راه حل 

آسان برای ادامه راه است.

21 به هرکدام وظیفه ای 
محول کنید

حمل کوله پشتی از وظایف شماست. 
این یک مورد را از کودکان انتظار 
نداشته باشید. به هر کدام وظیفه ای 
آنها  از  یکی  مثال  کنید،  محول 
می تواند نگهبان حیوانات و دیگری 
نگهبان پرنده ها و... باشد. با این کار حس مشارکت در 
صعود را به آنها می دهید و مطمئنا صعودتان بیش از پیش 

جذاب تر می شود.

به هر چیزی در طبیعت نمی توان نزدیک شد و به آن 22 موارد ایمنی را به کودکان گوشزد کنید
دست زد. به کودکان توضیح دهید از چه چیزهایی باید دور 
شوند و به آنها دست نزنند. مواردی مثل حیوانات وحشی، 
پیچک های سمی یا حشرات خطرناک. به کودکان یاد دهید 
به خصوص در فصل بهار به محل زندگی جانوران و نوزاد 

آنها نزدیک نشوند.

باشید23 یک بسته دستمال مرطوب با خود داشته 
کودکان عاشق کثیف کاری هستند. آنها هنگام بازی با کودکان 
دیگر، دست زدن به اشیای مختلف، دویدن و موارد دیگر 
حسابی خودشان را کثیف می کنند اما تمیز کردن آنها برعهده 
شماست. یادتان باشد آنها به طبیعت گردی آمده اند، نه مهمانی. 
بدون  و  باشید  داشته  خود  با  مرطوب  دستمال  بسته  یک 
عصبانیت و نق زدن به راحتی دستان، پاها و صورت کودکان 
را تمیز کنید. بگذارید در گل و الی نیز بازی کنند اما بعدا 

آنها را تمیز کنید.

را خیلی 24 غذاهای ترکیبی درست کنید از مواردی است که کودک شما  این یکی 
خوشحال می کند. غذاهای دست ساز سرشار از انرژی و مواد 
مغذی برای کودک شما هستند. قبل از صعود، مواد مورد نیاز 
را از خواروبارفروشی ها تهیه کنید. سعی کنید سبزیجات نیز 
در آنها باشد. تمام مواد مورد نیاز را جلوی کودکان بگذارید 
و اجازه دهید غذای مخصوص خودشان را درست کنند. کمی 
شکالت هم بین موادی که تهیه می کنید، بگذارید و باز هم 

تاکید می کنیم حوصله داشته باشید.

کودکان معموال خیلی زود خسته می شوند پس انصراف 25 اگر احساس خستگی کردند، برگردید
از ادامه مسیر، شکست برای آنها نیست! پیروزی اصلی آن است 
که توانسته باشید در همان یک روز آنها را به طبیعت گردی و 
کوهنوردی عالقه مند کنید. اگر کودکانتان خیلی خسته بودند، به 
آنها بگویید مسیر اینجا تمام شده و به خانه بازخواهید گشت. 

خاطرات برای همیشه باقی خواهند ماند و گرفتن چند 26 یک دوربین با خود داشته باشید
عکس در طبیعت باعث می شود بعد ها با دیدن این عکس ها 
به فرزندان خود افتخار کنید. سعی کنید کلی عکس بگیرید 

و خاطره بسازید.

این یک قانون کلی و شاید کمی سخت باشد! مهم 27 خوش بگذرد
نیست چه می شود، کودکان پا به پای شما می آیند یا منصرف 
می شوند. مهم این است که باید خوش بگذرانید. دوران کودکی 
آنها به سرعت در حال طی شدن است پس تا می توانید خوش 

بگذرانید و هر لحظه را گرامی بدارید. 

و در آخر
شاید کوهنوردی با کودکان مقداری سخت باشد و در نقطه ای 
از مسیر از خود بپرسید »چرا این کار را کردم؟« اما مطمئن 
باشید هر کاری لذت و سختی های خودش را دارد و تا جایی 
که ما می دانیم لذت ها همیشه بر سختی ها پیروز خواهند شد.

کوهنوردی و طبیعت گردی، یک فعالیت  انگیزشی است که 
عشق و عالقه به آن در کودکی افراد پدیدار می شود. کوهنوردی 
و طبیعت گردی با کودکان، کاری سرگرم کننده و هیجان انگیز 
است. با انجام این کار، آنها را با دوستی و عشق و عالقه به 

محیط زیست آشنا کرده اید. 
کوهنوردی  و  باشید  طبیعت  در  که  است  آن  کلیدی  نکته 
کنید. مسیری انتخاب کنید که کودکان عاشق آن شوند و در 

صعود های بعد، خودشان داوطلب باشند.

کوهنوردی و طبیعت گردی، یک فعالیت  انگیزشی 
است که عشق و عالقه به آن در کودکی افراد 
پدیدار می شود. کوهنوردی و طبیعت گردی با 
کودکان، کاری سرگرم کننده و هیجان انگیز است. 
با انجام این کار، آنها را با دوستی و عشق و 
عالقه به محیط زیست آشنا کرده اید
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اما  باشند  داشته  باید صداقت  مرد  و  است که زن  »درست  می گوید: 
شاید در این گوشی چند گرمی  اطالعاتی باشد که دلم نخواهد همه 
کس بدانند، آیا حق دارم تا شاکی شوم و بگویم:»همسر محترم دست 
به گوشی من نزن؟«،  اصال آمدم و دیدم مدام در گوشی من سرک 
می کشد و باال و پایین می رود، چه کنم، چگونه به او بگویم: »آقا جاااان 

من هم آدم ام، استقالل و حریم شخصی می خوام.« 
دکتر سمیراسادات رسولی، دکتری روان شناسی سالمت، روان درمانگر 

هیجان مدار این موضوع را موشکافانه بررسی می کند.

: حریم شخصی کجاست؟
محتواهای شخصی با عنوان حریم خصوصی شناخته می شوند که این مفهوم در 
فرهنگ های مختلف متفاوت است. »مازلو«، روان شناس انسان گرا معتقد است، هر 
فرد نیازمند است تا حریم شخصی او درک و استقالل اش توسط دیگران محترم 
شمرده شود؛ استقالل به عنوان یکی از شاخه های مهم خودشکوفایی فردی نیز 
قلمداد می شود. حریم شخصی انواع مختلفی دارد که می توان به حریم شخصی 
جسمانی، اطالعاتی، مالی و در کل هر محدوده ای متعلق به فردیت اشاره کرد. 
اگر کسی به حریم جسمی  یا حریم روانی با انجام اعمالی مانند بیان حرف های 
خصوصی یا افشای اطالعات  بدون رضایت شخص تعدی  کند، نوعی سوءاستفاده 
محسوب می شود؛ نقض حریم شخصی داده ها، به معنی میزانی از خودافشایی 
است که می تواند ناخودآگاه احساس ترس، اضطراب و ناامنی شدید ایجاد کند، 
آسیب های این رویداد برای افرادی که که تجربه بستر دلبستگی ناامین یا تروما، 
داشته اند، چند برابر بیشتر می شود. یادآوری اینکه امنیت دوباره از بین می رود 

می تواند فشار زیادی به این افراد تحمیل کند.
: مرز فرهنگی این اتفاق کجاست؟

در فضاهایی که صمیمیت باالتری در روابط حاکم است، معموال افراد به حکم 
صمیمیت به خود اجازه می دهند امنیت طرف مقابل را خدشه دار کنند. در جوامع 
جمع گرا که مناسبت های اجتماعی درهم تنیده و بسیار است، حریم شخصی 
قوت زیادی ندارد؛ روابط عاطفی تنگاتنگ بستری است که گاهی اوقات افراد 
را راغب می کند به حریم های شخصی یکدیگر وارد شوند و ارزش هایی 

مانند استقالل فردی و احترام به شخص را نادیده بگیرند، در حالی که اگر ما 
شرایط احساسی، عاطفی و روانی رابطه یکدیگر را به درستی پوشش دهیم، 
قادر خواهیم بود از ایجاد فضای ناامن پیشگیری کنیم. هر کنترلی ممکن است 

منجر به انفصال ارتباط شود.
مشکلی  چه  خانواده  در  شخصی  اطالعات  در  کنجکاوی   :

ایجاد می کند؟
بیایید با هم بررسی کنیم، نقض استقالل چه احساسی در فرد کنترل گر ایجاد 
می کند، چرخه ای این گونه شکل می گیرد که فرد کنترل گر احساس نا امنی می کند، 
اضطراب اش باال می رود و با انجام کارهایی از قبیل بررسی تلفن همراه، هک 
کردن و گوش دادن به پیام های صوتی شروع به کنکاش می کند. در ادامه خودش 
احساس امنیت و اعتماد را از دست می دهد و راحتی را از خود سلب می کند. در 
این بستر دلبستگی ناایمن او تشدید می شود. در واقع نه تنها فرد مورد سوءظن، 

بلکه فرد کنترل گر نیز خود تنظیمی خود را از دست می دهد.
: منظورتان این است که هر دو طرف در این چرخه معیوب 

گیر می افتند؟
بله، در این چرخه معیوب یکی از همسران تعقیب کننده و دیگری گریزان می شود؛ 
یکی مدام دنبال کسب اطالعات بیشتر و طرف دیگر مرتب در حال فرار است و 
به تبع آن پاسخی به احساس ناامنی طرف مقابل خود نمی دهد. هرچه قدر تاریخ 
رشدی افراد آسیب پذیری بیشتری داشته باشد، در ساختار برخورد با دیگران 
انعطاف ناپذیرتر رفتار خواهند کرد و ارزش ها، نیازها و خواسته های خود را در 

یک رابطه عنوان نمی کنند.
: با همسر  کنترل گر و ناقض حقوق حریم شخصی  چه کنیم؟ 
راه حل این است که در یک بستر گفت وگوی سالم، ارزش ها، نیازها و خواسته های 
خود را بیان کنید. به طور طبیعی با فهمیدن این موضوع که مرزها مورد خطر 
قرار گرفته، ناخودآگاه دچار ترس می شوید که هیجان خشم را باال می آورد و 
حتی ممکن است منجر به پرخاشگری شود. اولین گام این است که با تجربه 
کردن خشم درون خودتان و درک و آگاهی هرچه بیشتر آن، از پرخاشگری و 
متشنج شدن جو پیشگیری کنید. در عوض از احساس تهدید شدن با همسرتان 
سخن بگویید و آسیب پذیری خودتان را برای او قابل درک کنید؛ یعنی با خشم 
جرات مندانه به او بگویید کارش باعث بروز چه احساسی در شما شده است؛ 
»من احساس خشم دارم، ترسیده ام و احساس می کنم کسی حریم امن من را 
مورد تجاوز قرار داده و حال خوبی ندارم«، »احساس می کنم، بی اعتبار شده ام، 

تو استقالل من را گرفته ای.« چه بهتر که شرایط را با مثال  یا استعاره برای طرف 
مقابل تشریح کنیم؛ »احساس می کنم بچه 5ساله ای هستم که همچنان بزرگ تری 
او را کنترل می کند و این کار تو حال من را هر روز بدتر می کند و در رابطه 

احساس خوبی ندارم.«
: آیا با بیان احساس او رفتار همسر تغییر خواهد داد؟

تاکنون دو مرحله کنترل و درک شرایط خود و بیان احساس را بیان کرده ایم، در 
ادامه باید خیلی شفاف دوباره مرزها را بچینیم تا از گفت وگوی قبلی به نتیجه 
برسیم؛ یعنی باید خواسته خود و ارزش های رابطه را مطرح کنیم؛ »من دیگر دلم 
نمی خواهد اینقدر این قضیه تکرار شود، با تکرار پیامد های بدی ایجاد خواهد 
شد و ممکن است رابطه دچار اشکال شود.« گفت وگو راه حلی است که کمک 
می کند ترمیم رابطه عاطفی بهتر انجام بگیرد. وقتی از حس درونی خود صحبت 
می کنید، به همسرتان می گویید که این رفتار ممکن است چه لطمه هایی به شما 

و شخصیت تان بزند.
: همدلی در این چرخه جایی دارد؟

بله، حتما؛ از همسرتان سوال کنید چه چیزی باعث شده بی اعتمادی در او ایجاد 
شود، ممکن است فضای اعتماد شما خدشه دار شده باشد و دوباره باید کم کم 
اعتمادسازی شود. به جای ایجاد فشار و تاکید مداوم اینکه باید هرچه سریع تر 
شرایط تغییر کند، آرامش و صبوری، اعتباربخشی به احساس های همسر کنترل گر 
و نه رفتارهایی نامناسب او می تواند کمک کننده باشد؛ مانند »من نگرانی های تو 
را درک می کنم اما رفتارهای تو مناسب نیست.« اگر همسر احساس کنترل گری 
شدیدی داشته باشد، نیاز است تا بررسی دقیق تری توسط روان درمانگر انجام 

بگیرد تا آسیب ها به صورت خاص بررسی و درمان شوند.
تا جامعه ای سالم تر  از ما چه کنیم  در نگاه وسیع تر هریک   :

داشته باشیم؟
وقتی در جمعی قرار می گیریم که شاهد نقض حریم شخصی فرد هستیم کافی 
است، خودمان را جای فردی که اطالعات روانی او افشا می شود یا به طرز 
نامناسبی قضاوت می شود، قرار دهیم. در ادامه خیلی راحت درباره احساسات 
خود نسبت به این واقعه صحبت کنیم و اگر اطالعاتی در مقابل ما افشا می شود 
از آن روگردان شویم؛ »من خودم را جای طرف مقابل می گذارم، از این کار 
ناراحت  می شوم و دلم نمی خواهد این حرف ها را بشنوم.« هرچقدر یاد بگیریم 
که در جامعه بیشتر از احساس خود حرف بزنیم، جامعه ما سالم تر خواهد شد. 

درنهایت شاهد جامعه ای با سالمت روانی بیشتر خواهیم شد.

می گوید:» از دست این جامعه چه کنم؟هرکسی که در اینستاگرام یا فضاهای 
اجتماعی ام درخواست ورود می دهد، استرس می گیرم که نکند، قصد سرقت 

اطالعات داشته باشد. مدام نگران ام که می شود، اطمینان کرد یا نه!«
دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 
آسیب شناس اجتماعی درباره فاش شدن اطالعات در جامعه توضیح می دهد.

: نظر شما درباره فاش شدن اطالعات در فضای مجازی چیست؟
ناامنی اجتماعی در جامعه ما بسیار است و حاال هم نوع مجازی به آن اضافه 
شده است که از قضا خطرناک  هم هست. فردی در برنامه ای ثبت نام کرده و 
حاال شاهد است اطالعات اش یکباره به یغما برده شده اند. آنچه که ما امروز 
در جامعه نسبت به آن نگران هستیم، بحث حریم شخصی است که به انواع 
مختلفی مورد تعدی قرار می گیرد. در فضای مجازی که به فضای تفریحی 
تبدیل شده و خیلی از ما در این دنیا زندگی می کنیم و از فضای واقعی دور 
شده ایم، باید نگران نقض حریم شخصی خود نیز باشیم. اگر بی حوصله یا 
افسرده هستید، یکی از دالیل بروز استرستان  این است که توسط این فضاها 

مورد هجوم قرار می  گیرید. 
: راه حل چیست؟

باید آگاهی ها را هرچه بیشتر کنیم، در رسانه های ملی آگاهی سازی  به خوبی 
انجام نمی گیرد و هنوز بخش های زیادی از فضای مجازی خط قرمز است. 
باید از افراد گزارش تهیه شود تا بگویند چگونه درگیر مشکالت شدند. از نظر 
من در برنامه های پرمخاطب مانند خندوانه یا هر برنامه دیگر جای این گونه 
بحث ها خالی است. برخورد قانونی راه حل دیگر است که باعث بازداری 
افراد می شود. با اقدام های مناسب منابع قدرت این باور که هرکس می تواند 
هرکاری بکند و در نهایت هم فرار کند، از بین می رود و افراد باید آگاه باشند 
که می توانند شکایت کنند و حق خود را بگیرند تا  فرد مورد تعرض احساس 

امنیت بیشتری  کند.  
: چرا به دست آوردن اطالعات دیگران در برخی جوامع جذاب است؟

این نوعی بیماری است، در دنیای واقعی هم این انسان ها وجود داشته و دارند 
و امروزه نیز نوع دیگری از آنها وارد فضای مجازی شده اند. اغلب این افراد 
انسان های باهوشی هستند که قصد دارند توانایی ها و قدرتشان را محک بزنند. 
در یک کالم بیمارند و در شبکه های مجازی بیماران به انواع مختلف خود را 
بروز می دهند. انواع کالهبرداری و کسب اطالعات دیگران در شبکه ها دیده 
می شود اما مساله این است که به دلیل عدم برخورد قضایی مناسب فرصت 

مناسبی برای این گروه وجود دارد، تا توانایی خود را این گونه نشان بدهند.
: کالم آخر؟

  بدانید نمی توان به شبکه های مجازی اطمینان کرد و به چه دلیل باید همه 
اطالعات خود را در معرض تعدی دیگران قرار بدهید که مدام نگران باشید، 
نکند دیگران به آنها دست بیابند. عکس ها و اطالعات مهم خود را در جای 

ایمنی ذخیره کنید و دور از دسترس قرار دهید.  

می گوید: »من که اطالعاتی از امنیت شبکه ندارم، اصال نمی دانم 
چقدر در خطر هستم و اصال ممکن است، مورد تعدی قرار 
بگیرم؟ از وقتی لو رفتن اطالعات برخی اپلیکیشن ها را شنیدم، 

از ورود اطالعات به آنجا هم مو به تنم سیخ می شود.«
میرمانی شیردالن، کارشناس ارشد امنیت شبکه از فرانسه، درباره 
امنیت شبکه از دنیای صفر و یک رایانه و شبکه برایتان می گوید.

: به صورت کلی نشت اطالعات چیست؟
هر مجموعه  یا فردی اطالعاتی دارد که اگر به صورت ناخواسته و به 
هر طریقی به بیرون راه پیدا کند، نشت اطالعات انجام گرفته  است. 
در ساده ترین حالت فرض کنید، حال خوبی ندارید و نمی خواهید 
مادرتان از وضعیت شما مطلع شود، اما صدا یا حالت ظاهری شما 
او را مطلع می  کند. در سطح باالتر هم می توان به 81 نشت اطالعاتی 
که در سال گذشته اتفاق افتاده، اشاره کرد که بزرگ ترین آنها متعلق 
به شرکت »یاهو« بود. در ایران نیز 29 فروردین 97  اطالعاتی از 
تپسی، شامل نام، نام خانوادگی، شناسنامه و شماره تلفن و تاریخ 
فاکتور هر راننده و فایلی درباره رفت وآمد مسیرها و پول دریافتی 

هر راننده درز پیدا کرد. 
: پس نشت در شرکت های مهم نیز اتفاق می افتد و 
خطر در کمین است. باید این احتمال را بدهیم که ممکن است 

اطالعات  فاش شوند؟
بله، در یاهو 3میلیون اطالعات کاربرها فاش شد که بزرگ ترین نشت 
اطالعات تاکنون بود. اگرچه این اتفاقات به دلیل رعایت نکردن نکات 
ایمنی توسط مجموعه رخ می دهند، هیچ امنیتی صددرصد نیست. 
: درباره برنامه هایی مانند تلگرام یا واتس آپ که رایج 

هستند، نیز امکان هک شدن وجود دارد؟
آپ تلگرام از رمزگذاری پیچیده ای استفاده می کند و به طور خاص 
امکان هک شدن آن دشوار است؛ حتی خود شرکت تلگرام هم برای 
شکاندن رمزها جایزه تعیین کرده است. تلگرام پیام ها را رمزگذاری 
می کند و امنیت بیشتری دارد اما در مورد واتس آپ شرایط متفاوت 
است و این شرکت برای ارسال کد تلفن همراه از راهبرد جهانی 
استفاده می کند که کیفیت و امنیت پایینی دارد. در گوگل درایو شما 
به ایمیل خود لینک هستید، هر زمان که پسورد شما هک شود، به 
گوگل درایو هم دسترسی پیدا  می کنید. در یک کالم همه آپ ها 
قابلیت هک شدن دارند اما میزان دسترسی به آنها کمتر یا بیشتر است.
: هر کسی می تواند هکر شود و این کار راحت است؟ 
هک کردن به وسیله یک برنامه انجام می گیرد که استفاده از آن رد 
پا به جا می گذارد و پیدا کردن فرد خاطی آسان است اما استفاده 
از روش های به روز و توانایی زیادی در کدگذاری می طلبد که کار 

هر کسی نیست. 
: پیام هایی که در واتس آپ پاک می شوند، قابلیت 

بازخوانی دارند؟
در واتس آپ، فقط ظاهر آنها پاک می شوند و با برنامه مناسب 
می توان آنها را بازخوانی کرد. البته بهتر است کسانی که در این 
کار سررشته ندارند به هیچ عنوان از آپ ها استفاده نکنند. بسیاری 
از آپ های هک به شدت حاوی ویروس هستند و اطالعات کسی 
که از آن استفاده کرده را هم هک می کنند  اما در تلگرام پیام ها 

از ریشه کنده می شود. 
: تکلیف رسیدگی به جرم افراد خاطی برعهده کیست؟

در کشور فرانسه پلیس این جرم ها را پیگیری می کند و با اینترپل 
ارتباط می گیرند و درنهایت هم نام فردی خاطی در کل اروپا وارد 

فهرست سیاه می شود. 
در ایران رسیدگی به جرایم اینترنتی برعهده پلیس فتاست که هر 
فردی می تواند با شکایت مراحل قانونی برای پیگیری و دستگیری 

مجرم را دنبال کند.
: هکرها آزار دارند، یا واقعا اطالعات دیگران اینقدر 

طالیی و مفید است؟
می تواند دلیل فردی، شخصی یا اجتماعی داشته باشد، یا فردی 
با مجموعه رقیب باشد و هک کردن راهی است تا مجموعه را 
بی اعتبار کند. گاهی مجموعه ای قربانی می شود تا هکرها نشانه ای 
از قدرت خود به افراد مدنظرشان به نمایش بگذارند تا بتوانند 

افراد دیگر را تهدید کنند یا پروژه ای جدید بگیرند. 
: توصیه های امنیتی در این راستا کدامند؟

 بهتر است برای اطالعات در هارد دیسک پسورد بگذارید. 
 کلمات عبوری مناسب و سخت شامل حروف و نماد و اعداد 

انتخاب کنید.
 در خرید اینترنتی پول زیادی در کارت نداشته باشید و با حساب 

اصلی خرید نکنید.
 اطالعات خود را گروه بندی کنید و  مهم ها را دور از دسترس 

بگذارید.
 در شرکت ها ورود و خروج اطالعات را به درستی بررسی 
کنید. اطالعات دادن به افراد در مجموعه خطرناک است. کارکنان 
باید از ایمیل های سازمان استفاده کنند. مدیریت کردن اطالعات 

با فلش های مخصوص مجموعه انجام بگیرد.
ما می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که راه های هک شدن را سخت تر 
کنیم. برای این کار نیز مدام باید دنبال به روزکردن راه  حل ها باشیم 

و اطالعات را رها نکنیم.

در فضای 
مجازی که به 

فضای تفریحی 
تبدیل شده 

و خیلی از 
ما در این 

دنیا زندگی 
می کنیم و از 
فضای واقعی 
دور شده ایم، 

باید نگران 
نقض حریم 

شخصی خود 
نیز باشیم

پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
در دنیای امروز فضاهای اجتماعی، اینترنت و انواع گجت ها ما را همراه خود می کند و فاصله گرفتن از آنها کم کم برایمان غیر ممکن می شود. بسیاری از این فضاها به دوستان 
صمیمی  ما تبدیل می شوند که بی محابا تمام درددل ها و رازهایمان را به دستشان می سپاریم. با این اوضاع شنیدن درز اطالعات شخصی برایمان استرس زا می شود و هربار به خودمان 
می گوییم نکند، ما نیز در خطر تعرض حریم قرار بگیریم. در ادامه 3 حوزه مهم شامل خانواده و طرز برخورد با همسر کنترل گر، کنترل استرس در سطح جامعه و در نهایت چند و 

چون امنیت و فضای اجتماعی را با گفت وگو با کارشناس امنیت شبکه در اختیارتان گذاشته ام که خواندن آن به طور حتم مورد نیاز قشر بزرگی  از افراد جامعه است.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

همسر محترم، گوشی شخصی است!

ما که کارشناس امنیت نیستیم، اطالعات مان کم است!از شر جامعه بیمار چه کنیم؟

از همسرتان 
سوال کنید 

چه چیزی 
باعث شده بی 

اعتمادی در 
او ایجاد شود، 

ممکن است 
فضای اعتماد 

شما خدشه دار 
شده باشد 

و دوباره 
باید کم کم 

اعتمادسازی 
شود

ما می توانیم 
شرایطی 

ایجاد کنیم 
که راه های 

هک شدن را 
سخت تر کنیم. 

برای این 
کار نیز مدام 

باید دنبال 
به روزکردن 

راه  حل ها 
باشیم و 

اطالعات را رها 
نکنیم

پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است



پرسشی از دکتر محمدحسین عزیزی متخصص صنایع غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران 

چرا ماکارونی و تن ماهی گران شده؟
گرانی چندبرابری محصوالت غذایی به ماکارونی و تن ماهی هم رسید. هفته گذشته به هر سوپرمارکتی که سر 
می زدی، قفسه نگهداری ماکارونی یا خالی بود یا یکی- دو بسته بیشتر ماکارونی نداشت. تن ماهی هم سرنوشت 
مشابهی را دارد و قرار است مانند سایر محصوالت غذایی بعد از کمبود چندروزه با قیمت جدید به بازار عرضه 
شود. رئیس انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی اعالم کرده که دلیل کمبود ماکارونی در بازار، افزایش نرخ گندم 
بوده  و کارخانجات در انتظار اعالم نرخ ماکارونی، تولیدات شان را به مدت یک ماه محدود کرده اند. نوسانات نرخ ارز که طی  یک 

سال اخیر به اوج خود رسیده، صنایع غذایی را به گونه ای تحت تاثیر قرار داده که بسیاری از کارخانه ها مجبور به تعطیلی شده اند 
و برخی دیگر تولیدشان را کاهش داده و بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده اند. از سوی دیگر، مایحتاج روزانه مردم از همین 
صنایع غذایی تامین می شود و با این سیر صعودی قیمت ها، قدرت خرید مردم نیز کم می شود. در این بین، نگرانی از سفره هایی که 
الزاما سالمت محور نیستند، به ویژه میان اقشار کم درآمد بیشتر احساس می شود. از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این شماره با دکتر 
محمدحسین عزیزی، متخصص تغذیه و رئیس انجمن صنایع غذایی کشور درباره گرانی های اخیر در صنعت غذا گفت وگو کرده ایم.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدویازده  بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

: آقای دکتر! همه می دانیم که در 
حال حاضر شرایط اقتصادی بحرانی است 
و صنایع هم در این بحران قرار دارند اما 
اینکه یک ماده غذایی نایاب می شود و بعد 
با  قیمت چندبرابری به بازار می رسد، چه 
توجیهی دارد و قیمت های جدید را خود 
صنف تعیین می کند یا سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟ 
جواب پرسش شما را با توضیح در مورد وضعیت 
ماکارونی پاسخ می دهم که این روزها شاهد 
کمبود آن هستیم. در مورد ماکارونی دولت 
قبال برای آرد به کارخانه ها یارانه می داد. در 
حال حاضر، دولت یارانه را برداشته و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم 
قبول کرده که با توجه به افزایش قیمت آرد،70 
تا 75 درصد قیمت ماکارونی را افزایش دهد. 
کیفیت و سایر هزینه ها تغییری نکرده زیرا ماده 
اصلی در ماکارونی آرد است. برخی دیگر از مواد 
غذایی مثل پیاز و گوجه فرنگی و در مجموع 
محصوالت کشاورزی، نوسانات قیمت دارند. 
گاهی کشت شان کم می شود یا به دلیل آفت از 
بین  می روند و عرضه کم می شود و محصول 
جدید که بیاید دوباره به بازار عرضه شده و 
قیمت کمتر می شود. در این صورت سازمان 
میادین میوه و تره بار قیمت را بر همان اساس 

تعیین می کند.
:در مورد تن ماهی هم باز به این دلیل 
نایاب شده که یارانه آن حذف شده است؟!
برخالف باور عموم، یارانه تن ماهی از همه 
محصوالت غذایی بیشتر بوده و شاید مردم در 
این زمینه اطالع نداشتند. دولت به تن ماهی ارز 
4200 تومانی می داد و در حال حاضر یارانه 
را قطع کرده و تولیدکننده باید با ارز آزاد، تن 
ماهی بخرد. تصور کنید ارز آزاد، حدود 3 برابر 

حداقل تفاوت قیمت دارد. باز هم برخالف آنچه 
مردم فکر می کنند، تن ماهی وارداتی است. 
جالب است بدانید تن ماهی هم خودش و هم 
قوطی فلزی آن وارداتی است و وقتی ارز آزاد 
جای ارز 4200 تومانی را می گیرد ماده اولیه 
آن بیش از 3 برابر گران تر شده و تولیدکننده 
مجبور است تن ماهی را با ارز نزدیک به 15 
هزار تومان وارد کند. در اصل  تولیدکننده نقشی 
در افزایش قیمت ندارد. در مورد برخی دیگر 
از محصوالت غذایی مثل گوشت و چای هم  

ارز دولتی برداشته شده است. 

: این شرایط بر کیفیت محصوالت 
از  برخی  چون  نمی گذارد؟  تاثیر  غذایی 
تولیدکنندگان برای اینکه کمتر ضرر کنند، 

حجم محصولشان را کم کرده اند.
کیفیت محصول مانند سابق خواهد بود زیرا 
مواد اولیه همان خواهد بود و بسته بندی و سایر 
مسائل نیز به همان منوال سابق هستند، فقط 

قیمت ها باال رفته است.
تولید کنندگان صنایع غذایی  آیا   :
تولید محصوالت شان را با توجه به افزایش 

قیمت ها، کاهش  داده اند؟

بله، در این شرایط، فروش صنعت کم می شود 
از مردم، صنعت ضرر می کند چون  بیش  و 
زمانی که قیمت تن ماهی 2 برابر می شود مردم 
مانند سابق نمی توانند خرید کنند، درنتیجه تولید 
کارخانه دار کم می شود و سودی هم ندارد و 
ممکن است مجبور باشد کارگرها را اخراج 
کند. در مورد ماکارونی هم این قضیه مصداق 
دارد و فروشش کم خواهد شد و قطعا بر بازار 

تاثیر می گذارد و مردم کمتر خرید می کنند.
بیان  مردم  که  گله هایی  از  یکی   :
می کنند، این است که بیشتر محصوالت غذایی 

گوجه  رب  مانند  دارد  روزانه  مصرف  که 
فرنگی تولید داخل است و تمام  ملزوماتش 
هم داخلی است اما چرا تحت تاثیر نوسانات 

نرخ ارز باید تا این حد گران شود؟
چون  مردم آگاهی ندارند که همه این مواد 
غذایی مشمول ارز 4200 تومانی بوده و حتی 
رب گوجه فرنگی، قوطی ای که رب را در آن 
می ریزند از خارج وارد می شود و  با ارز 4200 
تومانی وارد می شده و اکنون با ارز نزدیک 15 
هزار تومانی باید وارد شود بنابراین 4-3 برابر 
گران تر خواهد شد. درست است گوجه فرنگی 

محصولی داخلی است و پول آب، برق و کارگر 
هم که تولیدکننده باید بپردازد، همان میزان است. 
در مورد ماکارونی هم درست است که گندم 
محصول داخلی است ولی دولت گندم را از 
کشاورزان کیلویی 1600 تومان می خرید و تا 
تبدیل به آرد می شد، کیلویی  2500 تومان تمام 
می شد، در حالی که در حال حاضر دولت فقط 
به نانوایی ها با قیمت ارزان  آرد می دهد وگرنه 

نان هم خیلی گران می شد.
: چرا وقتی یک محصول قرار است 
افزایش چندبرابری قیمت داشته باشد ابتدا 
با  از یکی- دوهفته  بعد  نایاب می شود و 

قیمت جدید وارد بازار خواهد شد؟
طبیعی  می افتد،  اتفاق  قیمت  تغییر  وقتی 
است که نایاب شود زیرا آن اجناسی که در 
و  می خرند  مردم  را  مارکت ها هست  سوپر 
عمده فروش ها و تاجران هم جنس دارند که 
تا با افزایش قیمت مواجه می شوند، اجناس 
نگه می دارند  نمی کنند و  بازار عرضه  به  را 

تا گران شود.
: در این شرایط بحرانی، به اعتقاد 
شما برای حفظ تعادل در  بازار و تعدیل 

قیمت ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟
متاسفانه دست دولت بسته است و نمی تواند 
کاری کند، به همین دلیل یارانه بسیاری از مواد 
غذایی را برداشته است. در حال حاضر، برخی 
کاالهای اساسی مثل نان، روغن، شکر و تخم 
مرغ  را حمایت می کند و  حتی یارانه برنج 
هم برداشته شده و برنج به کیلویی بیش از 20 
هزار تومان رسیده است. البته برنج  خارجی 
ارزان تر است چون دولت حمایت می کند و 
ممکن است این  حمایت نیز برداشته شود، مثال 
یکی دیگر از مواد غذایی، کره بود که دولت 
حمایتش را برداشته است. البته این حمایت ها  

به وضع درآمدی دولت بستگی دارد.

برخالف آنچه 
مردم فکر 

می کنند، تن ماهی 
هم خودش و هم 

قوطی فلزی آن 
وارداتی است 

و وقتی ارز آزاد 
جای ارز 4200 را 

می گیرد بیش از 
3 برابر ماده اولیه 
آن گران تر شده 

و تولیدکننده 
مجبور است تن 
ماهی را با  ارز 
نزدیک به 15 

هزار تومان وارد 
کند

آژیر خطر امنیت غذایی به صدا درآمده است!

از  یکی  عنوان  به  غذایی  امنیت  خوشبختانه 
شاخص های پیشرفت و توسعه، در طول سال های 
پس از انقالب مورد توجه مسووالن عالی نظام بوده، تا 
جایی که سازمان پدافند غیرعامل کشور، بحث امنیت 
غذایی را به عنوان یکی از ارکان مهم رصد کرده و 

نظام جمهوری اسالمی ایران توانسته در سال های 
پس از انقالب، امنیت غذایی کشور را تامین 

کند ولی متاسفانه در طول چند ماه 
گذشته با تغییر شرایط اقتصادی و 
بحث تحریم ها این دستاورد مهم به 

چالش جدی کشیده شده و صدک های 
پایین جامعه در معرض آسیب های جدی از 

لحاظ امنیت غذایی قرار گرفته اند. چند برابر شدن 
قیمت گوشت و دیگر مواد پروتئینی باعث شده 

عمال اقشار آسیب پذیر توانایی خرید را از دست 
بدهند. دیگر مواد غذایی و مایحتاج زندگی هم 
لبنیات، حبوبات،  از این قاعده مستثنی نیستند. 

سبزیجات  و  و... به قدری صعود میوه 

قیمت داشته اند که عمال از سبد غذایی خانواده های 
کم درآمد به تدریج حذف شده اند. ماکارونی و 
تن ماهی جزو آخرین و رشدنیافته ترین اقالم غذایی 
بودند که از مسابقه افزایش قیمت ها تا حدودی 
جامانده بودند که طی چند روز گذشته آنها هم 

جبران مافات کرده و وارد این مسابقه شده اند.
و  دولتمردان  دخالت  لزوم  شرایط،  این  در 
صورت  به  تغذیه  و  غذا  حوزه  سیاست گذاران 
فوری و اورژانس احساس می شود تا با سیاست های 
مداخله گرانه و نیز سیاست های اهم از بروز شرایطی 
که در آن  امنیت غذایی در کشور  دچار اختالل 
شود، جلوگیری کنند. محدودیت های 
بعد از تحریم کامال قابل درک است. 
شرایط و تنگناهای به وجود آمده 
برای کشور و برای مردمی که راه 
خود را برگزیده اند، ملموس است. در 
این میان سیاست گذاران حوزه غذا و تغذیه 
می توانند راهکارهای جامعی برای خروج از این 
بن بست  ارائه کنند. به عقیده من این راهکارها 

می توانند به صورت برنامه های جامع کشوری ارائه 
شوند؛ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

در برنامه های  کوتاه مدت اقشار آسیب پذیری که 
در شرایط قبل از تحریم ها هم  وضعیت خوبی 
نداشتند، توسط نهادها و ارگان های ذیربط مانند 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان های مردم نهاد 
و انجمن های خیریه و... شناسایی شده و به صورت 
سرویس  مستمری بگیر  عنوان  به  سازمان یافته 
می گرفته اند، نیازمند توجه ویژه هستند. این اقشار 
نیازمند مداخله فوری و اورژانسی هستند و الزم 
است با سبدهای حمایتی غذایی غیرنقدی شامل 
اقالم ضروری و کارهای اساسی تحت پوشش 

قرار بگیرند.
حاشیه نشین های  میان مدت  برنامه های  در 
و  شناسایی  باید  کشور  کل  کالنشهرهای 
و  رسیدگی  بر  عالوه  تا  شوند  سازمان دهی 
تحت پوشش بودن سبدهای حمایتی تغذیه ای، 
آموزش های الزم درمورد ارتقای سواد  تغذیه ای 

و توجه به سالمت خود را ببینند.

در بلندمدت چنانچه روند پیچیدگی های اقتصادی 
و این بی ثباتی ادامه داشته باشد، نیاز است برنامه های 
کامل و جامعی برای عموم مردم عزیز کشورمان 

در نظر گرفته شود.
در کل، آموزش در این میان رکن اصلی است و صدا 
و سیمای ملی مسوول اجرای این برنامه آموزشی 
است. طی این آموزش ها مردم یاد می گیرند با 
امکانات محدود مالی برنامه غذایی خانواده هایشان 
را به گونه ای طراحی کنند که بتوانند با استفاده 
از فرمول های جایگزین غذایی، هرم غذایی سالم 
خود را طراحی کنند تا حتی االمکان از آسیب های 

جدی سوءتغذیه دور باشند. 
دولتمردان اما با توجه به محدودیت های موجود 
باید بحث غذا و تغذیه را که در حال حاضر به 
نظر رهاشده می رسند، در اولویت های مهم اداره 
کشور و حتی در رده بودجه های نظامی و به همان 
درجه اهمیت لحاظ کنند. مبادا حاصل این بی توجهی 
و صدای ساز عدم امنیت غذایی، بعدها ما را با 

بحران های پیچیده کشور روبرو کند.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس انجمن تغذیه کشور 

نگاه متخصص تغذیه



پژوهشگران می گویند زنانی که از انجام آزمایش 
»پاپ اسمیر« برای غربالگری سرطان دهانه رحم 
هراس دارند یا خجالت می کشند، ممکن است 
بتوانند از آزمایش ادرار کمک بگیرند. به گزارش 
بی بی سی، بررسی این پژوهشگران نشان داد این 
آزمایش ادرار می تواند به همان اندازه پاپ اسمیر 
در شناسایی ویروس پاپیلوم انسانی )HPV( که 
یک عامل خطرساز اصلی برای سرطان دهانه 

رحم است، موفقیت آمیز باشد.
گرچه هنوز باید کارآزمایی بزرگ تری درباره 
این آزمایش ادرار انجام گیرد تا دقت آن ثابت 

شود،  این آزمایش ادرار که در خانه هم قابل انجام 
است، می تواند شرایط را برای زنان تغییر دهد.

پژوهشگران دانشگاه منچستر که این بررسی را 
انجام داده اند، معتقدند استفاده از این آزمایش ادرار 
می تواند به افزایش شمار زنانی که برای سرطان 
دهانه رحم غربالگری می شوند، کمک کند. این 
آزمایش همچنین می تواند در کشورهای روبه 
توسعه که امکان انجام پاپ اسمیر وجود ندارد و 
سرطان دهانه رحم تا ۱۵ برابر شایع تر است، نقشی 
سودمند داشته باشد. روش غربالگری معمول 
در این مورد انجام آزمایش برای انواع »پرخطر« 

ویروس پاپیلوم انسانی و بررسی میکروسکوپی 
سلول های دهانه رحم در زنان مثبت از لحاظ 
این ویروس هاست. حدود ۱ زن از هر ۲۰ زن 

گاهی تغییرات غیرطبیعی نشان می دهند که ممکن 
است پیش سرطانی باشد و در مرحله بعد برای 
کولپوسکوپی ارجاع می شوند. در این آزمایش 
دهانه رحم با عدسی بزرگنمایی می شود و امکان 
دیدن نواحی غیرطبیعی و نمونه برداری و درمان 

حتی پیش از ایجاد سرطان وجود دارد. 
نمونه های دهانه  این پژوهشگران،  به گفته 
واژنی  جمع آوری شده  نمونه های  رحم، 
ادرار  نمونه های  و  شخص  خود  به وسیله 
انواع پرخطر ویروس  همگی در تشخیص 

پاپیلوم انسانی کارایی دارند.

نقشه سالمت

نگرانی درباره 
شیوع سالک در 
مناطق سیل زده 

لرستان/ ایسنا

نگرانی جدی درباره افزایش 
جمعیت ملخ ها در بوشهر/ ایسنا

دوربين سالمت

تشخیص افکار منجر به 
خودکشی با اسکن مغز

مغز  در  می گویند  دانشمندان 
خودکشی  قصد  که  افرادی 
دارند یک ماده شیمیایی افزایش 
می یابد و به  این  ترتیب می توان 
افکار خودکشی را در این افراد 
تشخیص داد. به گزارش ایرنا، 
در  ییل  دانشگاه  پژوهشگران 
آمریکا در یک بررسی با مقایسه 
اسکن مغز گروهی از افراد که 
در معرض خطر خودکشی بودند 
و افرادی که خلق وخوی طبیعی 
داشتند، متوجه شدند تولید یک 
 mGluR۵  ماده شیمیایی به نام
در مغز افرادی که افکار خودکشی 
یافته  افزایش  داشتند،  سر  در 
است. این ماده شیمیایی که یک 
ناقل عصبی است و به ارتباط 
سلول های مغزی کمک می کند، 
با اضطراب، اختالالت خلقی و 

افسردگی ارتباط دارد.
از  معتقدند  پژوهشگران  این 
ماده  این  افزایش  شناسایی 
شیمیایی می توان برای غربالگری 
ضربه های  از  پس  که  افرادی 
در معرض  عاطفی و حوادث 
دارند،  قرار  خودکشی  خطر 

استفاده کرد.

تازه ها

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

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

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

پژوهشگران می گویند خمیردندان های بر اساس 
زغال که در تبلیغات ادعا می شود دندان ها را 
سفید می کنند، از این نظر تاثیری ندارند و درواقع 
ممکن است خطر پوسیدگی دندان و رنگ گرفتن 
آن را افزایش دهند. خمیردندان های زغالی 
که محبوبیت فزاینده ای یافته اند اغلب حاوی 
فلوراید که به حفاظت دندان کمک می کند، 
نیستند. پژوهشگران در بازبینی شان در مجله 
دندان پزشکی بریتانیا می نویسند: »هیچ شاهد 
علمی در حمایت از ادعاهای تبلیغاتی درباره 

این خمیردندان ها وجود ندارد.«
به گفته این پژوهشگران، مسواک زدن شدید 
ممکن است بیش از آنکه سودمند باشد، آسیب 
ایجاد کند. آنها به مردم توصیه می کنند اگر 
می خواهند دندان هایشان را سفید کنند، در این 
مورد با دندان پزشکشان مشورت کنند. همچنین 

به نظر آنها، بهتر است افراد از خمیردندان های 
معمولی حاوی فلوراید استفاده کنند. سابقه 
استفاده از زغال برای بهداشت دندان به یونان 
باستان بازمی گردد. در آن زمان استفاده از زغال 
برای سفید کردن دندان و برطرف کردن بوهای 
نامطبوع ناشی از لثه های بیمار توصیه می شد.
موج جدید رواج استفاده از خمیردندان ها و 
پودرهای دندانی براساس زغال پس  از آن 
ایجاد شد که چهره های مشهور یا به اصطالح 

سلبریتی ها شروع به صحبت از استفاده از این 
فراورده ها کردند. اما بررسی سال ۲۰۱۷ میالدی 
روی این ۵۰ نوع از این فراورده ها نشان داد 

ادعاهای تبلیغاتی درباره آنها حقیقت ندارد.
ادعاهای تبلیغاتی مختلفی درباره این فراورده ها 
بودن،  ضدباکتری  ازجمله  می شود،  مطرح 
ضدقارچ بودن، کمک به سفید کردن دندان 

و کاهش پوسیدگی دندان.
این پژوهشگران معتقدند افراد به طور منظم با 
فراورده های بر اساس زغال مسواک می زنند، به 
این امید که به گزینه ای ارزانقیمت و ساده برای 
سفید کردن دندان دست یابند اما مسواک زدن 
شدید با فراورده های زغالی می تواند به ساییدگی 
دندان و ایجاد حساسیت دندانی بینجامد و 
ازآنجایی که این فراورده ها حاوی فلوراید نیستند 
یا فلوراید را غیرفعال می کنند، حفاظتی در برابر 

پوسیدگی دندان ایجاد نمی کنند.
به گفته کارشناسان، هنگامی که فراورده های 
زغالی بیش ازحد در افرادی که دارای پرشدگی 
دندانی هستند، مصرف شوند، ممکن است 
ذرات زغالی وارد دندان شوند و خارج کردنشان 
مشکل باشد. همچنین ممکن است این ذرات 
در لثه ها فروبروند و باعث تحریک آنها شوند.
به طورکلی خمیردندان ها و پودرهای دندان 
معمولی  خمیردندان های  به  نسبت  زغالی 
سایش بیشتری ایجاد می کنند و بالقوه ممکن 

است مینای دندان و لثه ها را تخریب کنند.
معموال  امروزی  خمیردندان های  در  زغال 
به صورت پودر ریز زغال فعال  شده است. 
این پودر ممکن است از موادی مانند پوست 
بادام و گردو، رشته های پوست نارگیل و بامبو 

یا احتماال چوب و زغال  سنگ به دست بیاید.

آزمایش ادرار به جای پاپ اسمیر

خمیردندان های زغالی دندان ها را سفید نمی کنند

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱4۱4۵-۵۵۷

 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی
 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰9۱۲۵۷۲۵۷49

   تحریریه: ۰9۱۲9۲43843 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

کوهستان های الله های واژگون دورود
   مهر

کوچ عشایر بختیاری
   ایرنا/ مریم آل مومن

برداشت گل محمدی در مزارع موقوفه بیرجند
   ایرنا/ مجتبی گرگی



يادداشت مهمان

کوه های مشرف به 
خلیج فارس؛ ارزشمند 
و رنگارنگ! )16(

تا اطالع ثانوی 
ممنوع! )15(

بـازي بـا جــان
)12(

ورزش 
برای روزه داران 

فشارخوني )11( صفحات 9 تا 16

بـا خواننـدگـان
تنـاسـب و اندام
ش ز  ر  و 
وقف  و سـالمـت
چـــهــــــر ه
دیـن و سـالمـت
محیـط  زیــست سال پانزدهم  شماره 711  شنبه 28 اردیبهشت 1398

به بهانه هفته اکرام ايتام
اردوی  از  بخشی  که  رمضان  ماه  نیمه 
امام  تولد  با  پیموده ایم،   را  خودسازی 
مجتبی علیه السالم رنگ تازه ای به خود 
می گیرد؛ امامی که در طول عمرش چند 
بار تمام دارایی خود را با نیازمندان تقسیم 
آن  کردن  تصور  حتی  که  رفتاری  کرد؛  
به  ولی  نیست  ممکن  عده ای  برای  هم 
افتاد.  اتفاق  این  تاریخ،  موثق  گزارش 
شهرت  آل محمد  کریم  به  که  معصومی 
یافت و یادمان داد چگونه از خود بگذریم، 
بخشش های مادی داشته باشیم و چگونه 
نگاه متفاوتی به پول و دارایی بیندازیم. 
را  بزرگ تری  لذت های  تا  داد  یادمان 
تجربه کنیم و در خود نمانیم و در جا 
هفته ای  تولد حضرتش،  بهانه  به  نزنیم. 
شکل گرفت که در آن توجه ویژه ای به 
یک گروه خاص از نیازمندان؛ یعنی یتیمان 
ایتام،  اکرام  هفته  گرفت.  شکل  جامعه 
فرصتی فراهم کرد تا حداقل به این گروه 
فکر کنیم و بعد درک کنیم که با کمترین 
هزینه می توان دلی به دست آورد و یتیمی 
که  انداخت  یادمان  کرد.  سرپرستی  را 
والدگری معنوی هم جایگاه خودش را 
توجه  اندکی  با  ما  از  کدام  هر  و  دارد 
می توانیم پدران و مادران معنوی یتیم های 
اگر  که  انداخت  یادمان  باشیم.  جامعه 
نیست،  ما  توان  در  مالی  کمک  هم 
نیازهای  دیگر  به  توجه  و  بزرگداشت 
ایتام را از یاد نبریم. این فرصت ارزشمند 
ما را به یک رفتار فرامی خواند؛ از خود 
بپرسیم آیا در اطرافیان ما یتیمی وجود 
دارد؟ اگر هست شرایط زندگی او چگونه 
با رنج  او  است و من در سال هایی که 
یتیمی دست وپنجه نرم می کرد، چه نقشی 
فرصت ها  داشته ام؟....  زندگی اش  در 
می توان  ولی  نیستند  قابل برگشت 
کوتاهی ها را جبران کرد و از زیان بیشتر 

کرد. پیشگیری 

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

درخواست مشارکت مردمی در ساخت
 بزرگ ترین بیمارستان خیریه فوق تخصصی اطفال

سالمت؛ 
حق تمام کودکان

 موسسه خيریه بين المللي زنجيره اميد، تيرماه سال 1386 فعاليت خود را آغاز کرد. هدف این موسسه ارائه بهترین خدمات درمانی 
هزینه – اثربخش مطابق با استانداردهای بين المللی برای کودکان زیر 18 سال محروم و مواجهه با مشکالت قلبی، ارتوپدی و 

ترميمی بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و مليت برای ارتقای سالمت کودکان در محدوده کشور ایران است. زنجيره اميد در نظر 
دارد با توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان محروم و نيازمند به درمان های فوق تخصصی مطابق با استانداردهای 

بين المللی، هيچ کودکی در ایران به دليل محروميت یا عدم دسترسی به این خدمات دچار مرگ یا عارضه نشود... )صفحه 13(
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گزارش »سالمت« از بسیج 
ملی کنترل فشارخون باال

شروع پویش ملی 
مقابلـه بـا 

بیماری خاموش
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، بسیج ملی 

کنترل فشارخون باال از روز 27 اردیبهشت ماه 

1398 و همزمان با روز جهانی کنترل 

فشارخون در سراسر کشور آغاز می شود و تا 

15 تیرماه ادامه خواهد داشت... صفحه2

حرف های دکتر حسینعلی رونقی درباره 

پروژه مراکز بهداشت و درمان روستایی

خطر کنیم  و 
از چیزی نترسیم
صفحه4

سال چهاردهم  شماره 690  شنبه  5 آبان 1397  32 صفحه  4500 تومان

www.sa lamat . i r

به مناسبت  7 آبان؛ روز 

جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 

فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 

روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 

میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 

ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 

بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 

آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 

می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 

كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 
است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 

اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 

مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 

انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 

مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار

 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 
رع

 زا
دی

 مه
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صفحه 2

به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 

هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 

آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 

احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 

می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 

طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 

ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 

است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 

ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 

ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 

معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 

و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 

جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 

درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 

 آرشیو سالمت

دکتر محمدرضا درگاهی، 

رئیس سازمان حفظ نباتات 

خطر ملخ صحرایی 
جـدی است!

امسال با سیل شروع شد و به محض آرام شدن 

شرایط جوی بحث خسارت های محصوالت 

کشاورزی و باغی و حتی دامی مطرح شد و حاال 

هم صحبت از ملخ هایی است که مزارع کشور 

را تهدید می کنند. البته گویا هشدار فائو در مورد 

حمله ملخ از بهمن ماه شروع شده و از همان زمان 

هم سازمان حفظ نباتات مبارزه را بی سروصدا 

شروع کرده است اما شرایط سیالبی زمینه را برای 

تخم ریزی ملخ ها مساعدتر کرده است... صفحه7

بررسی محاسن و معایب 

احتمالی کراتینه کردن موها  

کراتینه کردن زیاد 
موها خطر سرطان 

را به دنبال دارد
یکی از اقدامات زیبایی که امروزه طرفداران 

زیادی پیدا کرده، کراتینه کردن موهاست که 

گرچه راهکار خوبی برای داشتن موهایی نرم، 

صاف و درخشان به نظر می رسد، بدون در نظر 

گرفتن شرایط خطر احتمالی می تواند تهدیدی 

برای سالمت باشد... صفحه31

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

+ 
پرهیزهای رمضانصفحه14

ما و روزه داران خانهصفحه15

سفره خارجی ماه رمضانصفحه24

توصیه به روزه داران ورزشکارصفحه11

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

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

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

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

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

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

چرا روغن هسته انگور انتخابی ایده آل برای انواع پوست است؟  

روغنی برای کاهش چین وچروک ها



پرسش اول: روزه گرفتن چه فوایدی برای 
بدن دارد؟ 342****0910 

پرسش دوم: آیا روشی به اسم پاک سازی 
کبد وجود دارد؟ تبلیغات بسیاری در این 
خصوص هست که مدعی اند مصرف برخی 
مواد غذایی منجر به پاک سازی کبد می شود. 

0935****633

پاسخ

دکتر سیدموید علویان
فوق تخصص بیماری های 

گوارش و کبد و رئیس شبکه 
هپاتیت ایران

پاسخ اول: مطالعاتی که درباره روزه گرفتن 
انجام شده ثابت کرده روزه باعث اتفاقاتی 
در متابولیسم بدن می شود که به دنبال آن 
قند و چربی های بد خون را در افراد سالم 
کاهش می دهد و برعکس چربی های خوب 
خون یا HDL افزایش پیدا می کند و به طور 
کلی جسم از منافع روزه بهره مند می شود 
اما این تغییرات در صورتی است که فرد 
افطار  مناسبی در وعده  از تغذیه  روزه دار 
و سحر برخوردار باشد. قطعا مصرف زیاد 
مواد قندی یا غذاهای چرب با روزه داری 
و سالمت آن منافات دارد و فرد از منافع 
آن برخوردار نخواهد شد. در ایام غیر ماه 
صبحانه،  وعده   3 ما  همه  رمضان  مبارک 
در  وعده ها  این  می خوریم.  شام  و  ناهار 
و  افطار  سحر،  شامل  رمضان  مبارک  ماه 
شام می شود بنابراین هما ن طور که حذف 
وعده های غذایی در سایر ایام سال توصیه 
نمی شود حذف وعده ها در ماه مبارک رمضان 
هم کار درستی نیست و مثال نباید به هیچ وجه 

وعده سحر را حذف کرد.
هم  وعده ها  از  یک  هر  اینکه  دیگر  نکته 
عنوان  به   دارد.  را  آداب مخصوص خود 
مواد  از  افطار  وعده  در  است  بهتر  مثال 
غذایی گرم مانند چای، سوپ ساده، شیر 
گرم و... یا مواد قندی پیچیده مانند خرما 
و  سنگین  آش های  کرد. خوردن  استفاده 
حجیم، غذاهای سرخ شده، مواد قندی ساده 
زیاد مانند زولبیا و بامیه و... در وعده افطار 
موجب آزردگی دستگاه گوارش می شود. 
همچنین توصیه می شود وعده شام کامال 
شام  و  افطار  بین  فاصله  در  باشد.  سبک 
باید به اندازه کافی آب و مایعات نوشید 

تا بدن دچار کم آبی نشود.
توصیه می شود در وعده سحر از نوشیدن 
بسیاری  بپرهیزید.  غلیظ  چای  و  قهوه 
عادت دارند در وعده سحر چند استکان 
چای بنوشند. چای ماده ادرارآوری است 
و موجب کم آبی بدن و در نتیجه تشنگی 
زیاد می شود. در وعده سحر می توان همان 
مواد غذایی که همیشه به عنوان صبحانه 
میل می کرده اید را استفاده کنید که می تواند 
شامل شیر کم چرب، پنیر کم نمک، تخم مرغ، 

نان سبوس دار و... باشد.
بدنی  فعالیت  و  تحرک  اینکه  دیگر  نکته 
بسیاری از روزه داران در ماه مبارک رمضان 
و  نیست  خوب  اصال  که  می یابد  کاهش 
توصیه می شود افراد یکی- دو ساعت بعد 
برنامه شان  در  را  پیاده روی  حتما  شام  از 
داشته باشند تا اضافه  کالری دریافتی، آنها 

را چاق نکند.
یکی دیگر از مزیت های ماه مبارک رمضان 
پرهیز از استعمال دخانیات است بنابراین 
این ماه فرصت مناسبی برای ترک عادات 

بد از جمله استعمال دخانیات است.

پاسخ دوم: کار کبد پاک سازی است بنابراین 
است.  نادرستی  اصطالح  کبد  پاک سازی 
وظیفه کبد این است که سموم بدن را بگیرد 
و آنها را خنثی یا دفع کند، مواد پروتئینی الزم 
را تولید و فعالیت ویتامین ها را امکانپذیر 
کند و... مصرف برخی مواد غذایی یا مواد 
مختلفی که به آن اشاره کردید به نفع کبد و 
بعضی دیگر به ضرر کبد است، مثال مصرف 
الکل، انواع داروها، نمک زیاد، شکر زیاد که 
در انواع شیرینی ها، دسرها، نوشابه ها و... 
وجود دارد، چربی های اشباع شده موجود 
انواع فست فودها،  در غذاهای سرخ شده، 
لبنیات پرچرب، روغن های جامد و... که 
برای  می کنند  تحمیل  کبد  به  زیادی  بار 
کبد مضر هستند و به تدریج به آن آسیب 
می رسانند اما مصرف مواد غذایی حاوی 
آنتی اکسیدان ها مثل کنگر فرنگی، زردچوبه، 
چای سبز، قهوه، آجیل، ماهی های چرب، 
روغن زیتون، سبزی ها و میوه ها به خصوص 
انواع رنگی آنها و... برای کبد مفید است 
ولی هیچ یک کبد را پاک سازی نمی کنند، 
بلکه همه این مواد خطر بروز سرطان ها، 
بیماری های قلب و عروق، پرفشاری خون، 
طور  به  و  می دهند  کاهش  را  و...  دیابت 
کلی برای سالمت بدن مفید هستند و از 

بار کبد می کاهند.

با خوانندگان شماره هفتصدویازده  بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت10

پرسش اول: آیا سرطان پستان مردان را هم 
درگیر می کند؟ 534****0913

پرسش دوم: خانمی 40 ساله هستم و تا به 
حال برای معاینات و غربالگری های پستان 
اقدام نکرده ام. حال که وارد 40 سالگی شده ام 
بسیار نگرانم. لطفا راهنمایی کنید چه باید بکنم 
و فردی که سرطان پستان دارد از نظر ظاهری 
چه عالئمی خواهد داشت؟ 411****0912

 
پاسخ

دکتر لعبت گرانپایه
متخصص جراحی عمومی و 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، سرطان پستان در مردان هم 
دیده می شود اما میزان شیوع بسیار پایینی دارد. 
به عبارت دیگر، 96 تا 99 درصد سرطان های 
درصد  تا 4  و 1  به خانم ها  مربوط  پستان 
مربوط به آقایان است. سرطان پستان از نظر 
سنی بین زنان و مردان متفاوت است و بیشتر 
مردان سالمند را درگیر می کند، در حالی که 
بین خانم ها بیمار زیر 30 سال هم داشته ایم.
اگر در خانواده ای یکی از آقایان به سرطان 
پستان مبتال شود، خواهران و دختران ایشان 
در معرض خطر بسیار باالیی هستند و حتما 
باید از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیرند 

و غربالگری های الزم را خیلی زودتر از سایر 
خانم ها شروع کنند. به طور کلی، خانواده هایی 
که پدر یا برادر به سرطان پستان مبتال شده اند 
یا خانواده هایی که یکی از اعضای زیر 40 سال 
آن به سرطان پستان مبتال شده و خانواده هایی 
که خواهر یا مادر یا خاله سرطان پستان دوطرفه 
گرفته اند در معرض خطر بسیار باالیی هستند 
نظر  از  باید حتما  اعضای خانواده  و سایر 
جهش های ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیرند. 
اگر جهش ها در سایر افراد سالم خانواده دیده 
شد بهتر است پیشاپیش و قبل از وجود هرگونه 
توده ای، جراحی پستان ها را انجام بدهند و آنها 
را تخلیه کرده و سپس با پروتز یا سایر روش های 
جراحی ترمیمی پستان ها را بازسازی کنند. 
با این کار خطر ایجاد سرطان پستان که به 
شدت در آنها باالست از بین خواهد رفت. 

پاسخ دوم: اولین قدم غربالگری سرطان پستان 
برای خانم هایی که باالی 35 سال دارند این 
است که ماموگرافی و سونوگرافی از پستان ها 
انجام بدهند و بعد برای معاینه نزد متخصص 
جراحی بروند. افرادی که زیر 35 سال هستند 
باید ابتدا سونوگرافی پستان انجام بدهند و 
نیازی به ماموگرافی نیست. توجه داشته باشید 
توده های سرطان پستان بدون درد است و 
نتیجه  در  می کند.  رشد  موذیانه  و  مخفیانه 
ممکن است افراد مبتال حین معاینه به یک 
توده بدون درد برخورد کنند. برخی خانم ها 
ممکن است توده را حس کنند اما چون دردی 

ندارند از کنار آن عبور می کنند و همین کار 
باعث پیشرفت توده سرطانی خواهد شد. با 
پیشرفت توده سرطانی ممکن است عالئمی 
مانند کشیده شدن پوست پستان یا کشیده 
شدن نوک پستان به سمت داخل دیده شود. 
پیشرفت بیشتر توده سرطانی ممکن است با 
بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل همراه باشد. 
در مراحل پیشرفته تر دردهای استخوانی ظاهر 
می شود و کبد و ریه و سایر قسمت های داخلی 

هم گرفتار خواهند شد. 
با توجه به اینکه توده های سرطانی در پستان 
درد ندارند، بهتر است از روش هایی مانند 
سونوگرافی و ماموگرافی کمک گرفته شود. 
بهترین زمان تشخیص توده ها هم وقتی است 
که هنوز زیر یک سانتی متر اندازه دارند. در 
این زمان درمان بالفاصله شروع می شود و 
بهترین نتیجه حاصل خواهد شد، در حالی که 
هرچه بیماری دیرتر و در مراحل پیشرفته تر 
تشخیص داده شود، هم هزینه های درمان 
بیشتر  درمان  طول  هم  و  می یابد  افزایش 
وارد  خانواده  به  زیادی  فشار  و  می شود 
خانمی  هر  اگر  که  حالی  در  شد،  خواهد 
زمان  خود  معاینه  برای  دقیقه   10 ماه  هر 
بگذارد و سالی 2 بار به متخصص جراح 
مراجعه کند، خیالش از این جهت راحت 
خواهد بود و حتی اگر به سرطان هم مبتال 
شود به سرعت تشخیص داده می شود و با 
جراحی کوچک حتی بدون تخلیه پستان یا 

شیمی درمانی درمان خواهد شد.

پرسش اول: آیا روزه داری می تواند در کاهش چربی خون موثر 
باشد؟ 573****0901

پرسش دوم: آیا افراد مبتال به پرفشاری خون می توانند روزه 
بگیرند؟ 927****0938

پرسش سوم: خانمی مبتال به پرفشاری خون هستم و بسیار تشنه 
می شوم. چه باید بکنم؟ 802****0919

پرسش چهارم: آیا افرادی که طی یک سال گذشته تحت عمل جراحی 
قلب قرار گرفته اند یا بالون کرونر انجام داده اند و در حال حاضر 
عالمت خاصی ندارند می توانند روزه بگیرند؟ 119****0912

 
پاسخ

دکتر منوچهر قارونی
متخصص قلب و عروق و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: اگر فرد روزه دار هنگام افطار حجم زیادی غذا و 
مواد قندی مصرف نکند، بین وعده افطار و شام فاصله بیندازد 
مناسبی دریافت کند، قطعا در صورتی که  و وعده سحری 
و  کنترل می شود  باشد، چربی اش  داشته  باالی خون  چربی 
سطح چربی های بد از جمله کلسترول خون کاهش می یابد، 
درنتیجه میزان خطر بیماری های قلبی-عروقی پایین می آید اما 
اگر فرد از افطار تا سحر حجم زیادی غذا مصرف کند و مواد 
قندی فراوان از جمله زولبیا و بامیه، فرنی، حلوا، شیربرنج، 
شله زرد و... بخورد، نه تنها دستگاه گوارشش را تحت فشار 
قرار می دهد و به آن آسیب می رساند، بلکه چاق می شود و 

سطح چربی های خونش را باال می برد. 
با این کار دستگاه قلب و عروق هم آزرده می شود و میزان 
خطر بیماری های قلبی افزایش می یابد. همه این موارد نشان 
می دهد روزه داری به نحو درست و علمی انجام نشده است.

پاسخ دوم: بله، روزه داری درست و اصولی برای پرفشاری خون 
بسیار خوب است و آن را کنترل می کند. فشارخون باال به 3 
گروه فشارخون خفیف، متوسط و شدید یا خطرناک تقسیم 
می شود. در فشارخون خفیف فشارخون مینیمم از 9 میلی متر 
جیوه باالتر است. در فشارخون متوسط فشارخون مینیمم 10 و 
در فشارخون شدید فشارخون مینیمم 12 است. اگر فشارخون 
مینیمم از 12 باالتر برود بسیار خطرناک و کشنده خواهد شد 
بنابراین یادتان باشد اگر فشارخونتان را گرفتید و فشارخون 
مینیمم تان از 90 میلی متر جیوه یا از 9 بیشتر بود؛ یعنی شما 
زمینه فشارخون باال را دارید. پرفشاری خون هم مشکل ارثی و 
خانوادگی است و بیشتر اعضای خانواده معموال فشارخونشان 
باالست. این افراد باید راه های پیشگیری از افزایش فشارخون 

را بدانند و به آن عمل کنند. 
ماه مبارک رمضان هم فرصت خوبی است تا این افراد نمک 
کمتری مصرف کنند. از این  رو، در این ایام فشارخون باال 
معموال 2 تا 3 درجه پایین تر از سایر ایام سال است اما مساله 
مهم این است که برخی مبتالیان به فشارخون باال وقتی روزه 
سحر  تا  افطار  وعده  در  می توانند  می کنند  گمان  می گیرند، 
نمک بیشتری مصرف کنند، در حالی که این طرز فکر بسیار 
نادرست و خطرناک است و نمک مصرفی به هیچ وجه نباید 
افزایش پیدا کند. بسیاری از بیماران مبتال به فشارخون باال یا 
بیماری های قلبی که اغلب سالمند هم هستند می پرسند که 
آیا می توانند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند یا نه؟ اگرچه 
نمی توان پاسخ قاطعی به این افراد داد، معموال به آنها توصیه 
می کنیم 3-2 روزی روزه بگیرند و بعد از افطار فشارخون و 
نبض شان را اندازه بگیرند. اگر فشارخون خوب باشد، تعداد 
ضربان قلب باال نباشد و بیمار حال مساعد و مناسبی داشته 

باشد، مشکلی برای ادامه روزه گرفتن نخواهد داشت.

پاسخ سوم: احتماال بین داروهایتان داروی مدر یا ادرارآور دارید. 
این داروها میزان ادرار را افزایش می دهند تا از این طریق نمک 
اضافه بدن را دفع کنند. در این  صورت باید بیشتر آب بنوشید 
اما اگر روزه می گیرید و این دارو را همیشه صبح ها یا سحر 
استفاده می کنید، می توانید زمان مصرف دارو را تغییر دهید و 
آن را بعد از افطار بخورید. در این صورت فرصت دارید از 
افطار تا سحر که حجم ادرارتان به واسطه مصرف دارو افزایش 

می یابد، آب بیشتری بنوشید.

پاسخ چهارم: بیمارانی که یک سال پیش جراحی کرده اند و در 
حال حاضر مشکل و عالمت خاصی ندارند، می توانند روزه 
بگیرند. معموال برای بیمارانی که استنت یا فنر کار می گذارند، 
داروی پالویکس تجویز می کنند تا خون را رقیق کند و مانع 
بسته شدن فنر شود. در صورتی که فرد روزه می گیرد می تواند 
داروی پالویکس را سحر مصرف کند تا مانع غلیظ شدن خون 

در طول روز شود.
پایش رگ  از  یعنی  انجام داده؛  بای پس  فردی هم که عمل 
گرفته و به قلبش پیوند زده اند و رگش باز است و مشکلی 
ندارد، می تواند روزه بگیرد اما باید در مصرف داروها بسیار 

دقت کرده و طبق نظر پزشک عمل کند.
تا  سحر  از  و  روز  طی  قلبی  بیماران  بدانید  است  جالب 
افطار  از  بعد  مشکل  و  ندارند  مشکلی  هیچ  معموال  افطار 
شروع می شود چون قلب ناچار است حجم زیادی از خون 
تند  قلب  ضربان  درنتیجه  برساند،  گوارش  دستگاه  به  را 
به  می افتد.  اتفاق  افراد  همه  در  حالت  این  البته  می شود. 
قلبمان  ضربان  غذا  خوردن  از  بعد  که  است  دلیل  همین 
بیشتر می شود و عرق می کنیم. این عالمت ها نشان می دهد 
متابولیسم بدنمان باال رفته و کار دستگاه گوارش زیاد شده 
بنابراین توصیه می شود  باید خیلی خوب کار کند  و قلب 
هیچ گاه هنگام افطار غذای سنگین نخورید. بهتر است در 
وعده افطار کمی نان، پنیر، خرما و حداکثر یک لیوان شیر 
بخورید و یکی- دو ساعت بعد غذای سبک مصرف کنید اما 
برای وعده سحر می توانید مقداری برنج و غذای پروتئینی 

کنار میوه و سبزیجات بخورید.

ویتامین  مکمل  مصرف  آیا  اول:  پرسش 
می شود؟  کلیه  در  سنگ سازی  Dباعث 

0919****736

کلیه هایم  از  پیش  مدتی  دوم:  پرسش 
سونوگرافی به عمل آمد و معلوم شد مقداری 
از ادرار در کلیه هایم باقی می ماند. دارویی 
برایم تجویز نشد و پزشکم گفت هرگاه درد 
کلیه شدیدی داشتم برای جراحی کلیه اقدام 
کنم. آیا راهی برای درمان این مشکل وجود 

دارد؟ 655****0918

پرسش سوم: ورزشکار بدنسازی هستم و 
پرسشم این است که آیا مصرف مکمل هایی 
باعث  پروتئین  و  گلوتامین  مانند کراتین، 
سنگ سازی کلیه می شود؟ زیرا وقتی ما این 
مکمل ها را زیاد مصرف می کنیم احساس درد 
و سنگینی در ناحیه پهلوها و کلیه داریم. لطفا 

راهنمایی کنید.
 

پاسخ

دکتر حسین کرمی
فوق تخصص کلیه و مجاری 

ادراری و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: مصرف بیش از اندازه هر ماده ای 
مضر  بدن  برای  می تواند  ویتامین ها  حتی 
باشد. متاسفانه بسیاری از افراد خودسرانه 
و بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف انواع 
مکمل های مولتی ویتامین مینرال می کنند، در 
حالی که ممکن است بدنشان به بسیاری از 
نداشته  نیاز  مغذی  مواد  یا  ویتامین ها  این 
باشد. نیازهای بدن باید به طور طبیعی از راه 
مواد غذایی طبیعی تامین شوند. اگر نیازی 
هم وجود داشته باشد ابتدا باید این نیاز از 
راه آزمایش خون به اثبات برسد و بعد دوز 
موردنیاز درمانی توسط پزشک معالج تجویز 
شود. ویتامین Dیکی از ویتامین های محلول 
در چربی است که مصرف مازاد بر نیاز آن 
باعث  و  کند  پیدا  تجمع  بدن  در  می تواند 

مسمومیت فرد شود.

پاسخ دوم: وقتی سونوگرافی نشان می دهد ادرار 
در کلیه باقی می ماند؛ یعنی مجرای خروجی 
کلیه دچار انسداد شده است. بهتر است برای 
تشخیص دقیق تر این مساله یک عکس رنگی 
یا اسکن هسته ای بگیرید تا مشخص شود به 
عمل جراحی نیاز دارید یا نه. در صورتی که 
الزم باشد، انسداد مجرای خروجی برداشته 

می شود و مشکلتان برطرف خواهد شد.

پاسخ سوم: توصیه ما به همه ورزشکاران این 
است که از مصرف بی رویه و غیرکارشناسی 
استروئیدها  آنها  رأس  در  و  مکمل ها 
استروئیدهایی  بپرهیزید. درست است که 
حجم  و...  تستوسترون  ناندرولون،  مانند 
عضالت را زیاد می کنند، از سوی دیگر با 
این کار بیضه های فرد که در حالت  عادی 
تستوسترون تولید می کند، دیگر تسترسترون 
تولید و ترشح نخواهد کرد و در نتیجه فرد 
اینکه  ضمن  شد.  خواهد  ناباروری  دچار 
مصرف بی رویه داروهای استروئیدی عامل 
ایجاد سرطان است. عالوه بر اینها برخی 
مواد مکمل  هم در بازار وجود دارند که به 
هیچ وجه استاندارد نیستند و سازمان غذا و 
داروی آمریکا )FDA( آنها را تایید نکرده 
است. اگر الزم است دارو یا مکملی مصرف 
کنید، حتما این کار را زیر نظر متخصص 
داروهای  از  بدهید،  انجام  ورزشی  تغذیه 
از  و  کنید  استفاده  تاییدشده  و  استاندارد 
همه  زیرا  بپرهیزید  آنها  بی رویه  مصرف 
این مواد بعد از مصرف باید از کلیه ها دفع 
شوند و فشار زیادی به آنها وارد می کنند و 
همین مساله باعث بروز مشکالت متعددی 

برای دستگاه ادراری خواهد شد.

پرسش اول: آیا می توان وعده سحری ماه مبارک 
رمضان را حذف کرد؟ 022****0912

پرسش دوم: دختری 23 ساله هستم و روزه 
می گیرم اما در وعده افطار و سحر اشتهای 
بسیار کمی برای غذا خوردن دارم و در 
طول روز هم معده درد آزارم می دهد. چه 

باید بکنم؟ 009****0935

پرسش سوم: مردی 32 ساله هستم و چند 
سالی است از میگرن رنج می برم. لطفا توضیح 
دهید چه غذاهایی را نباید بخورم تا سردردم 

تشدید نشود؟ 209****0913
 

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: به هیچ وجه سحری خوردن را 
حذف نکنید. در کتاب مفاتیح الجنان آمده 
که خوردن سحری مستحب است، حتی اگر 
از نظر علم  با مقداری آب و خرما باشد. 
تغذیه هم خوردن سحری الزامی است اما 
باید از خوردن غذاهای سرخ کرده و سنگین، 
ترشی و شوری بپرهیزید. افرادی که عادت 
دارند حتی در وعده سحر روی غذایشان 
نمک می ریزند طی روز در اثر تشنگی اذیت 
خواهند شد. غذای سرخ کرده هم طی روز 
آب زیادی می طلبد و فرد را دچار آزردگی 
این است که در  می کند . مهم ترین توصیه 
وعده سحر از سبزیجات فراوان، غذای سبک، 
نان های سبوس دار، لبنیات، مقدار کمی برنج 
همراه مرغ آبپز یا ساالد استفاده کنید. همچنین 

برای اینکه کمتر تشنه شوید در لیوان آبتان 
کمی آب لیمو و عسل بریزید و سپس آن را 
بنوشید. یادتان باشد نوشیدن مقدار زیادی 
چای، به دلیل مدر یا ادرارآور بودن باعث 
یک  هر  نوشیدن  درواقع  می شود.  تشنگی 
لیوان چای بیش از یک لیوان آب از بدن 
دفع می کند بنابراین سعی کنید چای را در 
وعده افطار بنوشید و تا حد امکان از نوشیدن 
چای در وعده سحر بپرهیزید. برخی افراد هم 
پس از خوردن سحری بالفاصله می خوابند 
و این مساله باعث ایجاد ریفالکس و آزردگی 
بهتر  بنابراین  دستگاه گوارش شان می شود 
تا 30 دقیقه  از خوردن سحری  بعد  است 
دراز نکشید یا زیر سر و باالتنه تان را کمی 
باال بیاورید تا از برگشت اسید معده به مری 

جلوگیری شود.

آمده  صراحتا  کریم  قرآن  در  دوم:  پاسخ 
اگر فردی بیمار است و روزه برایش ضرر 
دارد نباید روزه بگیرد. شما هم با توجه به 
بی اشتهایی و درد معده ای که در طول روز 
دارید بهتر است به فوق تخصص گوارش 
مراجعه کنید تا وضعیت گوارشی تان مورد 
بررسی قرار بگیرد. اگر بررسی ها نشان بدهد 
شما بیمار هستید و روزه شرایط تان را بدتر 
می کند نباید روزه بگیرید اما اگر بیمار نباشید 
یا بیماری تان شدید نیست و می توان آن را 
با دارو کنترل کرد و پزشک معالج تان اجازه 
و  مقدار  می دهد،  شما  به  را  گرفتن  روزه 
نوع غذایی که باید در وعده سحر یا افطار 
بخورید را با نظر متخصص تغذیه انتخاب 

کنید تا کمتر دچار مشکل شوید.
توصیه های عمومی که در این  باره وجود 
دارد این است که هنگام افطار روزه تان را با 

مقداری آب گرم و خرما باز کنید، برای وعده 
افطار غذای سبک بخورید و به مقداری نان 
و پنیر و سبزی یا سوپ ساده کم روغن و 
رقیق یا فرنی یا مقداری حلیم بسنده کنید و 
هرگز همه این غذاها را پشت  سر هم و در 
مقادیر حجیم نخورید. اگر فردی با وجود 
خوردن افطاری سبک همچنان معده درد دارد 
یا دچار بی اشتهایی شدید است، همان طور که 
اشاره شد باید حتما به پزشک مراجعه کند.

پاسخ سوم: بخشی از مشکالت میگرن به 
این دلیل است که عبور جریان خون داخل 
مویرگ های مغزی دچار مشکل شده است 
بنابراین اگر فردی که میگرن دارد، غذاهای 
حاوی روغن اشباع فراوان بخورد مشکلش 
تشدید می شود. توصیه ما به بیماران بزرگسال 
مبتال به میگرن این است که عالوه بر مصرف 
2 بار ماهی در هفته، هر روز بعد از ناهار و 
شام یک کپسول امگا3 یک گرمی مصرف 
کنند. اسید چرب امگا3 به تدریج جایگزین 
اسیدهای چرب اشباع در رگ ها می شود و 
بهتر عمل کردن خونرسانی  کم کم موجب 
مویرگ ها خواهد شد و در نتیجه به درمان 
میگرن کمک خواهد کرد. عالوه بر این توصیه 
می شود از خوردن غذاهای مانده به خصوص 
پنیرهای کهنه خودداری کنند. پنیرهای کهنه 
حاوی سمی به نام »تیرامین« هستند که مستقیم 
هنگام  این رو،  از  موجب سردرد می شوند. 
خرید پنیر حتما پنیر بسته بندی کارخانه ای 
آن  تولید  تاریخ  به  کنید و حواس تان  تهیه 
باشد تا پنیر تازه تولیدشده بخرید. عالوه بر 
این در هر وعده، غذای تازه مصرف کنید و 
از خوردن غذای مانده ظهر برای وعده شام یا 

غذای شب گذشته برای وعده ظهر بپرهیزید.



5 تمرین پیشنهادی به آنهایی که فشارخون باال دارند

ورزش برای روزه داران فشارخوني

عالئم هشدار
در صورت ابتال به فشارخون باال، گاهی الزم است پیش از شروع برنامه ورزشی  از پزشکتان اجازه بگیرید، 

به خصوص اگر این عوامل خطرساز بیماری قلبی را هم داشته باشید:
 مرد باالتر از 40 سال یا زن باالتر از 50 سال هستید.

 سیگار می  کشید.
 اضافه وزن دارید یا چاق هستید.

 دچار بیماری مزمن قلبی هستید یا کلسترول تان باالست.
 سابقه حمله قلبی دارید.

 سابقه خانوادگی مشکالت قلبی پیش از 55 سالگی دارید.
 هنگام ورزش دچار درد قفسه سینه یا احساس سرگیجه می شوید.

در صورتی که این عالئم را تجربه کردید، فوری ورزش  را قطع و به پزشکتان مراجعه کنید:
 درد قفسه سینه یا احساس سنگینی در قفسه سینه

 سرگیجه، سیاهی رفتن چشم ها و غش کردن
 درد در بازوها یا فک

 تنگی نفس شدید
 نامنظمی ضربان قلب

 احساس خستگی و فرسودگی شدید

بهترين ورزش
نتایج پژوهش های انجام گرفته در مورد اثربخشی ورزش بر کاهش فشارخون بیانگر آن است که ورزش، شدت و بروز عوامل خطرزاي قلبي- عروقي 
و همچنین پرفشاري خون را کاهش مي دهد. همچنین داشتن فعالیت ورزشي منظم باعث مي شود گاهي نیاز به مصرف داروي فشارخون کاهش پیدا 
کند که متعاقب آن خطر مرگ زودرس نیز کاهش خواهد یافت. افراد مبتال به فشارخون در صورتی که فشارخون کنترل شده ای داشته باشند؛ یعنی فشار 
سیستولیک آنها باالی 16 و فشار دیاستول آنها باالی 10 نباشد، می توانند با شروع برنامه ورزشی سعی کنند همین فشارخون متوسط را کنترل کنند. 

به کسانی که فشارخون آنها باالی 16 روی 10 است، توصیه می شود ابتدا درمان دارویی تحت نظر پزشک داشته باشند و سعی کنند از عوارض 
فشارخون جلوگیری کنند. زمانی که توانستند فشارخونشان را کنترل کنند، برنامه ورزشی شان را شروع کنند. بهترین ورزش برای این افراد نوع هوازی 
است. درحقیقت هر فعالیتی که سرعت ضربان قلب و تنفس شما را افزایش دهد، تمرین هوازی شمرده می  شود مثل کارهای خانه از قبیل چمن  زنی، 
ساییدن کف اتاق، جمع کردن زباله ها و...، ورزش های فعال مانند بسکتبال و تنیس، باال رفتن از پله ها، پیاده روی، دویدن آرام، دوچرخه سواری و شنا. 
بنابر توصیه کارشناسان انجمن قلب آمریکا، انجام دست کم 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط یا 75 دقیقه ورزش با شدت باال یا ترکیبی از این دو در هر 
هفته ضروری است. هدف این است که در اغلب روزهای هفته روزانه دست کم 30 دقیقه فعالیت هوازی انجام دهید. اگر نمی  توانید این مقدار زمان را در 
روز به ورزش اختصاص دهید، آن را به دوره های کوتاه تر تقسیم کنید. برای مثال، 3 بار در روز هر بار 10 دقیقه فعالیت هوازی انجام دهید. در ماه مبارك 
رمضان نیز سعی کنید حداقل روزانه 10 دقیقه پیاده روی سبک داشته باشید. همچنین می توانید 20 دقیقه باقی مانده، فعالیت های گوناگون درون منزل )از جمله 
برنامه تمرینی که در انتها آموزش داده می شود( انجام دهید. بهترین زمان ورزش کردن برای این افراد 2 تا 3 ساعت بعد از افطار است. اگر به تمرین هاي 
مقاومتی مانند بدنسازی عالقه مند هستید، توصیه می شود از وزنه های سبکی که بتوانید بدون احساس فشار زیاد، 8 تا10 بار آن را بلند کنید، استفاده کنید.

تمرين پنجم
مشابه تصویر در حالت شنا قرار بگیرید. دست راستتان را از جلو باال 
بیاورید، به گونه ای که بازویتان نزدیک به گوشتان باشد و همزمان پای 

چپ را نیز باال بیاورید. 
وضعیت را به مدت 30 ثانیه حفظ کنید. تمرین را 3 ست برای هر 

سمت انجام دهید.

تمرين سوم
در وضعیت شنا قرار بگیرید. یک زانو را به سمت شکم نزدیک کنید 
و به حالت اول برگردانید و بالفاصله زانوی بعد را باال بیاورید. این 
تمرین باید به صورت متوالی و با سرعت نسبتا باال انجام شود. توجه 
داشته باشید دست و تنه ثابت باشند. سپس تمرین را بدون مکث و 
پیاپی به مدت 10 ثانیه انجام دهید. 20 ثانیه استراحت کرده و تمرین 

را 4 مرتبه دیگر تکرار کنید.

تمرين چهارم
طوری بایستید که پاهایتان به اندازه  عرض شانه هایتان از هم فاصله داشته 
و انگشتان پاهایتان روبه جلو باشند. حاال به آرامی پایین بروید. توجه 
داشته باشید زانوها از پنجه پا جلوتر نروند. دوباره به آرامی به حالت 

اولیه برگردید. 3 ست و 20 تکرار تمرین را انجام دهید. 

تمرين اول
در حالت ایستاده، پاها را جفت 
کنید و دست ها را کنار بدنتان قرار 
دهید. سپس دست ها را از طرفین 
به سمت باال ببرید و در همین حال 
پاها را نیز باز و سپس جمع کنید 
و دست ها را نیز به حالت اولیه 
برگردانید. تمرین را بدون مکث 
و پیاپی به مدت 10 ثانیه انجام 
دهید. 20 ثانیه استراحت کرده و 
4 مرتبه دیگر آن را تکرار کنید.

تمرين دوم
در وضعیت شنا قرار بگیرید و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید. سپس پاها را جفت کنید و بدون اینکه بدن 
و تنه تغییر وضعیت دهند، پاها را باز و بسته کنید. تمرین را 3 مرتبه و هر مرتبه 10 ثانیه انجام دهید. استراحت بین 

هر مرتبه تمرین 30 ثانیه باشد.

روزه داری برای افراد مبتال به فشارخون باال، قدری متفاوت از دیابت است. فشارخون برخالف قندخون، 
نوسانات بیشتری در بدن بیماران دارد زیرا تابع شرایط متفاوتی است كه می تواند سریع فشارخون بیمار را 
باال یا پایین بیاورد. این موضوع به آن معنا نیست كه این بیماران به هیچ وجه نمی توانند روزه بگیرند اما 
وضعیت بیمار مبتال به فشارخون باال از این نظر كه بیماری اش تحت كنترل است، برای تصمیم گیری در 
مورد روزه داری اش اهمیت دارد. ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره به نكاتي درباره افرادي كه 

فشارخون دارند و روزه مي گیرند، اشاره كرده و تمرین هاي ورزشي را براي داشتن فعالیت بدني شان انتخاب كرده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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يادتان باشدکه...

 پیش از آغاز هرگونه فعالیت بدنی با پزشكتان مشورت كنید.

 پیاده روی را در برنامه روزانه تان در اولویت قرار دهید.

 قبل از آغاز ورزش بدنتان را گرم كنید.

 بعد از اتمام ورزش بدنتان را سرد كنید.

 در صورت بروز خستگی شدید استراحت كنید.

 2 ساعت بعد از صرف وعده غذایی، ورزش را شروع كنید.

 از مصرف قهوه قبل از فعالیت بدنی بپرهیزید.

 حین فعالیت بدنی، حداقل هر 15 دقیقه یكبار آب بنوشید.
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 آریا جعفری

فوتباليست  دختران 
مجبورند ساعت 10 صبح 
هفته هاي  بدهند.  مسابقه 
دليل  به  بازيكن   6 پيش 
گرماي بوشهر راهي بيمارستان شدند. آنها 
نگرانند هفته هاي آخر ليگ كه هوا گرم تر 
است، چطور در اين ساعت به ميدان بروند؟ 

سال هاست اجازه فوتبال بازي كردن زنان صادر 
شده اما هنوز همه شرایط به ضرر آنهاست. 
بدترین ساعت تمرین، بدترین ساعت بازي، 
كمترین پول و... همیشه نصیب آنها شده است. 
نه اینكه در بقیه رشته ها شرایط ایده آل وجود 
دارد و فقط در همین فوتبال است كه عدالتي 
وجود ندارد اما در فوتبال فاصله ها بین امكانات 
و امتیازاتي كه به زنان و مردان داده مي شود 
خیلي زیاد است. بدترین اجحافي كه در حق 
زنان در این رشته مي شود ساعت برگزاري 
مسابقات است، موضوعي كه هفته هاي پیش 

بازیكنان را راهي بیمارستان كرد. 
در لیگ فوتبال زنان شهرهاي مختلفي تیم دارند. 
فقط یك تیم تهراني است ، دو تیم  اصفهاني اند، 
یك تیم از بم، یك تیم از سیرجان، یك تیم از 
مریوان، ایالم، ارومیه، مازندران، بوشهر، انزلي 
و یك تیم هم از شیراز در لیگ بازي مي كنند. 
این پراكندگي مشكالتي را هم براي زناني كه 
با حداقل امكانات مسابقه مي دهند ایجاد كرده 
است. زمستان كه بود، جنوبي ها از رفتن به 
مریوان و ارومیه وحشت داشتند، سرماي این 
شهرها و حتي سرماي تهران عذابشان مي داد. 
حاال هم شمالي ها هستند كه از رفتن به جنوب 
وحشت دارند. گرماي شهرهاي جنوبي از همان 
اواخر فروردین آغاز شده و مشكل ساز است. 
همه مي دانند لباس هاي ورزشكاران زن در ایران 
با كشورهاي دیگر متفاوت است. این تفاوت 
در فوتبال بیشتر دیده مي شود و شرایط آنها 
را سخت تر هم مي كند. شاید براي رشته هاي 
دیگر كه در سالن مسابقه مي دهند، پوشیدن 
لباسي بیشتر از استانداردهاي بین المللي و بازي 
در یك شهر گرم خیلي مشكل نباشد. به هر 
حال سالن سیستم تهویه و سرمایشي دارد. 
براي فوتبالیست هاي زن كه زیر پیراهن هاي 
ورزشي شان،  بلند  و شورت هاي  آستین بلند 
یك دست هم بلوز و شلوار استرج مي پوشند، 
موهایشان را هم زیر كاله و مقنعه پنهان مي كنند، 
بازي كردن در شهري كه دماي هوا باالست 
و رطوبت هم باالي 50 درصد، كار راحتي 
نیست، به خصوص اینكه در همین شهر مجبور 
شوي ساعت 10 صبح وارد زمین شوي و زیر 
آفتابي كه با رطوبت یكي شده و نفست را 
مي گیرد، بازي كني. این شرایط بازي پارس 
جنوبي بوشهر و سپیدار مازندران بود. هنوز 90 
دقیقه این بازي تمام نشده بود كه 6بازیكن این 
تیم به دلیل گرمازدگي راهي بیمارستان شدند. 
از  قبل  روز  چند  كه  سپیدار  تیم  مسووالن 
بازي پیش بیني كرده بودند هواي ساعت 10 
برگزاري  براي  مناسبي  هواي  بوشهر  صبح 
فوتبال  فدراسیون  از  نیست  فوتبال  بازي 
بازي عصر برگزار  درخواست كرده بودند  
شود اما بوشهري ها قبول نكرده بودند. براي 
به هواي گرم و شرجي  بندر كه  این  اهالي 
عادت دارند، بازي كردن در یكي از روزهاي 
اردیبهشت خیلي فاجعه نبوده. فرشته رجبي، 
و  خودش  حق  جنوبي  پارس  تیم  مربي 
بودن  گرم  امتیاز  از  كه  مي داند  بازیكنانش 
شهرشان استفاده كند. او مدعي است تیمش 
در سرماي زمستان در شهرهاي دیگر بازي 
كرده و اعتراضي هم نداشته است: »ما در برف 
و دماي زیر صفر درجه بازي كردیم، پاهاي 
بچه هایمان از سرما یخ مي زد و بي حس مي شد 

و نمي توانستند به توپ ضربه بزنند ولي كسي 
نمي گفت شما سختتان است بازي كنید. االن 
چرا اعتراض مي كنند؟ اگر اینجوري است ما 
هم به شهرهاي دیگر كه مي رویم نباید بازي 
كنیم. شمال گل بود و یخ. تهران هم خیلي 
سرد بود ولي حرف ما خریداري نداشت و 
كسي توجه نكرد كه ساعت بازي ها را عوض 
كند. قبول دارم هواي بوشهر شرجي است اما 
خیلي گرم نیست. االن در حد ظهر شیراز، 

تهران یا مشهد است.«
 نه تنها بوشهر، بلكه بازیكنان همه شهرهایي 
كه تیم فوتبال دارند، بازي هایشان را ساعت 
قانوني است  این  برگزار مي كنند.  10 صبح 
كه فدراسیون فوتبال از همان سال اول براي 
لیگ فوتبال زنان گذاشت. در رشته هاي دیگر 
هم تقریبا وضع بر همین منوال است. به دلیل 
بیشتر مسابقات مردان در ساعت هاي  اینكه 
عصر برگزار مي شود، مسابقات زنان را به صبح 
موكول مي كنند. در فوتبال دلیل دیگري هم 
این است كه  وجود دارد. اصرار فدراسیون 
بازي در ساعـت هایي برگزار شود كه جمعیت 
زیادي اطراف ورزشگاه نباشد. به هر حال در 
ساعت هاي اول صبح بیشتر مردم یا سركار 
دانشگاه.  و  مدرسه  درس  درگیر  یا  هستند 
یكي از نگراني هاي فدراسیون این است كه 
مردان تماشاگر هم اطراف ورزشگاه هایي كه 
میزبان زنان هستند، دیده شوند و هوس كنند 
از نزدیك بازي را ببینند. هرچند امسال در 
یكي- دو بازي زنان، تماشاگران مرد هم روي 
سكوها نشستند و بازي ها را از نزدیك دیدند. 
آنهایي كه براي مسابقات زنان برنامه مي نویسند 
شاید شرایط آنها را هنگام بازي كردن درك 
نكرده اند، به خصوص بازي با چند دست لباس 

در گرماي جنوب را.
 سارا آذري، سرمربي سپیدار مازندارن كه بیشتر 
به سپیدار قائم شهر معروف است، اتفاقاتي كه 
روز بازي در بوشهر براي بازیكنانش افتاد را 
مو به مو به یاد دارد: »دقیقا سوت پایان بازي 

را كه زدند، مهسا موسوي، بازیكن شماره 25 
ما از حال رفت. كامال بیهوش شده بود و از 
دماغش خون مي رفت. آقاي فرزام، مسوول 
آمبوالنس و پزشكي كه آنجا بودند روي سرو 
صورتش آب ریختند و به زور او را از زمین بلند 
كردند. ما همان موقع 3 نفر را با آمبوالنس به 
بیمارستان بردیم. 3 نفر هم با ماشین شخصي 
بیمارستان رفتند. بیمارستان كه رفتیم همه با 
تعجب مي گفتند مگر این ساعت مي شود در 
اما سوال مهم تر  بازي كرد؟«  بوشهر فوتبال 
این است كه چرا فدراسیون فوتبال موافقت 
كرده بازي در این ساعت و در هواي گرم و 

شرجي برگزار شود؟
مسووالن تیم سپیدار كه از وضعیت هواي بوشهر 
باخبر بوده اند، از فدراسیون درخواست كرده 
بودند تا بازي در ساعت هاي آخر روز برگزار 
شود. جواب فدراسیون به این درخواست این 
بوده كه سپیدار با میزبان به توافق برسند. مربیان 
بوشهر با تغییر ساعت موافقت نمي كنند اما 
عجیب است كه ناظر و نماینده فدراسیون كه 
از شروع تا پایان بازي، كنار زمین بازي حاضر 
بودند و حال بد بازیكنان سپیدار و بیهوش 
شدن آنها را از نزدیك دیده بودند، دستوري 
آذري  بودند.  نكرده  صادر  بازي  قطع  براي 
مي گوید: »بیگدلي ناظر این بازي و نوروزي 
سرداوري در نیمه دوم كه دیدند حال بچه ها 
خوب نیست، چند دقیقه اي بازي را قطع كردند 
تا بچه ها بتوانند استراحت كنند و آب بخورند. 
من نمي دانم چرا فدراسیون براي این بازي 
تلنگري  اتفاق  این  امیدوارم  اما  نكرد  كاري 
شود تا آنها از این به بعد سالمت بچه ها را 

در اولویت قرار بدهند.«
 این اولین باري نیست كه درخواست تغییر 
كه  است  بار  اولین  ولي  مي شود  داده  بازي 
میزبان موافقت نكرده. در همین فصل و در 
تاخیر  با  بازي ها  از  بعضي  زمستان  سرماي 
برگزار شده. در هفته هایی كه ارومیه و مریوان 
میزبان بودند و سرماي زیر صفر درجه بازي 

را در ساعت هاي اولیه صبح سخت مي كرد، 
میزبان و مهمان توافق كرده بودند كه بازي با 

چند ساعت تاخیر برگزار شود. 
این فصل لیگ برتر فوتبال زنان طوالنی تر از 
همیشه شد. تیم ملي درگیر مسابقات انتخابي 
و  جهان  دانشجویان  مسابقات  بود،  المپیك 
را  لیگ  هفته اي  چند  آسیا  جوانان  قهرماني 
تعطیل كرد. تعطیالت لیگ تا اواسط تیرماه 
ادامه دارد. با شروع ماه رمضان خوشبختي هم 
به زنان رو كرده است. با توجه به روزه داري 
بازیكنان و مربیان، همه مسابقات را به بعد از 
اذان مغرب موكول كرده اند. مسابقات زنان در 
لیگ هم از این قائده مستثني نیست. سوالي كه 
زنان مي پرسند این است كه آیا در روزهاي 
مثل  آنها هم  بازي هاي  نمي شود  دیگر سال 
بازي هاي مردان در ساعت عصر برگزار شود؟ 
جواب این سوال را باید فدراسیون بدهد، آنها 

هم براي خودشان توجیهاتي دارند. 

هراس از تابستاني كه مي آيد 
زنان  مشكالت  شود،  تمام  كه  رمضان  ماه 
دوباره شروع مي شود. روزهاي آخر بهار و 
اول تابستان كه نمي شود شب هم در بوشهر 
 10 ساعت  مي شود  آیا  زد،  بیرون  خانه  از 
صبح بازي برگزار كرد؟ این شرایط را بقیه 
البته بعید است  شهرهاي جنوبي هم دارند. 
كه در شهرهاي غیرجنوبي هم بشود ساعت 
10 صبح زیر آفتاب تابستان با كاله و مقنعه 
فوتبال بازي كرد. رجبي، مربي بوشهر مي گوید 
از این به بعد در صبح بوشهر نمي شود  كه 
فوتبال بازي كرد: »از این به بعد خود ما هم 
باید آخر  نمي توانیم صبح بازي كنیم. بازي 
شب برگزار شود. شاید ما بتوانیم صبح بازي 
كنیم اما بي وجداني است كه بقیه تیم ها بیایند 
اما  كنند.«  بازي  حد  از  بیش  گرماي  در  و 
برگزاري در شب هم دشواري هاي خودش 
را دارد به خصوص در بوشهري كه امكانات 
چنداني ندارد. در بوشهر و  شهرهاي دیگر 

مسابقات  برگزاري  براي  مناسبي  زمین هاي 
تیم  زنان در نظر گرفته نمي شود. در تهران 
آذرخش بازي هایش را در زمین هایي برگزار 
مي كند كه حتي اسكوربرد هم ندارد و اگر 
تماشاگر از اول بازي در ورزشگاه نباشد باید 
نتیجه را از بقیه بپرسد. حاال در این شرایط 
اینكه بازي زنان زیر نور مناسب برگزار شود، 

انتظار زیادي است. 
سال هاست كه بازي تیم هاي فوتبال زنان در 
ساعت هاي اول صبح برگزار مي شود. مربیاني 
بوده اند كه گفته اند این ساعت بدترین ساعت 
است. آنها گالیه داشته اند كه بدن بازیكن در 
توقع  آنها  از  تا  نمي شود  بیدار  ساعت  این 
داشته باشیم بهترین عملكردشان را در زمین 
به نمایش بگذارند. علیرضا حقیقت، پزشك 
تیم پرسپولیس مردان است. او كه با فوتبال 
آشناست و شرایط بدن را در این بازي مي داند، 
در گفت وگو با »سالمت« هم درباره بازي در 
این ساعت و هم درمورد بازي در هواي گرم 

و شرجي صحبت كرده است. 
تصور حقیقت از تیم زنان هم این است كه مثل 
تیم هاي مردان همراه هر تیم پزشكي حاضر 
باشد و نكات الزم را به آنها یادآوري كند اما 
او نمي داند كه در مسابقات زنان بیشترین لطفي 
كه بشود این است كه كنار زمین پزشك و 
آمبوالنس حاضر مي شود تا اگر كسي مصدوم 
شد، به دادش برسد: »به هر حال هر تیمي 
پزشكي دارد و قبل از هر مسابقه شرایط را 
مي سنجد و بر اساس همان شرایط تیم را آماده 
مي كند. اگر از قبل اعالم شده بود كه بازي 
پزشك  شود،  برگزار  بوشهر  در  است  قرار 
تمهیداتي را در نظر مي گیرد تا بدن بازیكنان 
دچار كم آبي  نشود. قبل از بازي، زمان بازي 
و بین دو نیمه باید به بازیكنان مواد معدني 
الزم و آب برسد تا خیلي زود امالح و آبي 
كه زمان بازي از دست رفته، جایگزین شود.« 
چند سالي است فیفا هم كه به فكر سالمت 
بازیكنان است، براي بازي هایي كه در مناطق 

آب  براي  را  دقایقي  مي شود،  برگزار  گرم 
این  در  مي گیرد.  نظر  در  بازیكنان  خوردن 
دقایق كه به »كولینگ بریك« معروف است، 
بازیكنان مي توانند بیرون زمین بروند، چند 
دقیقه  استراحت كنند، آب بخورند و دوباره 
و  بوشهر  بازي  در  برگردند.  بازي  زمین  به 
سپیدار داوران كولینگ بریك در نظر گرفته 
بودند اما این وقفه هم در تغییر حال بازیكنان 

تاثیري نداشته است. 
حقیقت مي گوید: »در مواردي كه هوا گرم 
است یا در تورنمنت هایي كه در مناطق گرم 
برگزار مي شود این وقفه را ایجاد كرده اند كه 
سالمت بازیكنان به خطر نیفتد. حاال اگر پزشك 
هم كنار تیم باشد بهتر مي تواند بازیكنان را 
راهنمایي كند. این زمان فرصت خوبي است 
تا بدن بازیكنان به شرایط عادي برگردد. اگر 
بازیكنان یك تیم نتوانند از آن استفاده كنند، 

كسي مقصر نیست.« 
او یك احتمال هم مي دهد و رفتن 6 بازیكن 
به بیمارستان را كه در یك روز همه گرمازده  
شده اند، عادي نمي داند: »ما آنجا نبوده ایم و 
نمي توانیم بگوییم كه صددرصد دلیل رفتن 
این نفرات به بیمارستان گرمازدگي است. بعید 
نیست كه همه آنها دچار ویروس عفوني شده 
باشند. باید غذایي را كه خورده اند،  بررسي كرد 
و شرایط دیگري را هم كه در آن قرار داشته اند، 
دید. البته در دماي باال و در رطوبت باالي 
50 درصد احتمال گرمازدگي هم باالست.« 
با این حال حقیقت هم تاكید مي كند بازي 
در ساعت عصر براي بدن بهتر از بازي 10 
صبح است: »هر عقل سلیمي حكم مي كند كه 
بازي عصر و زیرسایه و در ساعتي كه آفتاب 
رفته خیلي بهتر از بازي اي است كه ساعت 
10 صبح زیر آفتاب برگزار شود. نه تماشاگر 
دوست دارد در این ساعت به ورزشگاه برود 
و بازي فوتبال تماشا كند و نه بازیكن دوست 
دارد در این ساعت به میدان برود و فوتبال 

بازي كند.« 

مشکالت فوتبال در هوای گرم 

بــازي بــا جـــان 
 خاطره 

سمناني
حقيقت: بازي صبح مشكل ساز نيست

حقیقت در مورد بازي در ساعت 10 صبح و  آمادگي 

بدن بازیكنان براي بازي در این ساعت از روز هم 

صحبت مي كند. او از نظر پزشكي مشكلي را براي 

برگزاري بازي در این ساعت نمي بیند اما تاكید 

مي كند بدن بازیكنان حتما باید به بازي در این 

ساعت عادت كرده باشد:  »مسابقاتي كه زیر نظر 

فیفا و كنفدراسیون آسیا برگزار مي شود، در بعضي 

از موارد به ساعت 10 صبح موكول مي شود. مهم 

این است كه شرایط براي همه تیم ها یكسان باشد. 

البته باید مسووالن تیم بازیكنان را براي بازي در 

این ساعت آماده كنند. نمي شود كه ساعت 10 

بازیكنان هم مثل روزهاي  باشد و  بازي  صبح 

عادي رفتار كنند؛ در همان ساعتي كه هر روز از 

خواب بیدار مي شدند، بیدار شوند، همان ساعتي 

كه همیشه شام مي خوردند، غذا بخورند و همان 

ساعتي كه هر شب مي خوابیدند، بخوابند. نه تنها 

شب بازي كه چند روز قبل از روز بازي هم باید 

این نكات رعایت شود. چند روز قبل هم باید 

تمرینات تیم در این ساعت انجام شود تا بدن 

و  كند  این ساعت هم عادت  در  بازي  به  آنها 

آماده شود.« سال هاست  براي برگزاري مسابقه 

كه بازیكنان هم در این ساعت تمرین مي كنند و 

هم در این ساعت بازي. با این حال رجبي، مربي 

بوشهر خیلي موافق حرف دكتر حقیقت نیست: 
»بازي صبح كجا و بازي عصر كجا؟«

شماره تلفن  سازمان آگهی های 
هفته نامه »سالمت«

09125725749
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پروژه های ساختاری و دستاوردهای پزشکی 
زنجیره امید 

در راستای رسیدن به استاندارد طب اطفال، این موسسه با 
ایجاد پروژه های ساختاری گام¬های موثری در این زمینه 
برداشته و تاکنون دستاوردهایی به شرح زیر داشته است:

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

برای اولین بار در کشور
  انجام اولین جراحی بیماران مبتال به سینه قیفی همراه 

با وارد کردن تجهیزات اختصاصی به نام ناس 
 جراحی فلج شبکه براکیال یا فلج زایمان با استفاده از 
روش پیوند عصب دست و استفاده از چسب بیولوژیک  

به جای نخ بخیه؛
 انجام عمل پیوند انگشت شست پا به دست با تکنیک 
)Flatt Flap(، برای کودکانی که دستشان فاقد انگشت است.

 درمان نوزادان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی شکاف 
کام و لب از بدو تولد تا بزرگسالی در قالب دستورالعمل

 پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان بعد از عمل جراحی 
با راه اندازی 15 تخت NICU در مرکز طبی کودکان و 
آموزش تیم قلب و کادر پرستاری داخل و خارج از کشور، 
خرید تجهیزات اتاق عمل و پرداخت اضافه حقوق پرستاران 
که از دستاوردهای مهم این پروژه است و باعث کاهش 

چشمگیر مرگ ومیر نوزادان شده است.
 راه اندازی و تجهیز خانه کودکان زنجیره امید، با چرخش 

200 نفر پذیرش در ماه
 آغاز پروژه ساخت و بهره برداری از بیمارستان 540 
جراحی های  محوریت  با  اطفال  آموزشی  تختخوابی 
توانبخشی مختص  فوق تخصصی کودکان همراه مرکز 
اطفال، مرکز ترومای اطفال و مرکز تحقیقات و همچنین 

مرکز اقامتی اطفال در جنب بیمارستان

پروژه بیمارستان540 تختخوابی فوق تخصصی 
کودکان

ضرورت اجرای پروژه
در هر جامعه ای کودکان ارزشمندترین سرمایه های آتی جامعه 
تلقی می شوند. مطابق اعالم سازمان بهداشت جهانی، 3درصد 
از کودکان در سراسر دنیا با نواقص مادرزادی متولد می شوند 
و این نواقص به تنهایی علت 20درصد  از مرگ ومیر دوران 
کودکی به ویژه شیرخوارگی را تشکیل می دهد. از مجموع 
21 اختالل مادرزادی شایع بدو تولد، 14 مورد آنها نیاز به 
مداخالت جراحی در سال اول زندگی طی دوران کودکی 
دارند و در صورت درمان نشدن به موقع می توانند آثار جدی 
و ناخوشایندی بر روند تکامل و عملکرد کودک بگذارند. 
تعداد تخت های بیمارستانی موجود در کشور در حال حاضر 
جوابگوی تقاضای بستری در بیمارستان ها نیست و طبق اظهار 
نظر مسووالن وزارت بهداشت، 105 هزار تخت بیمارستانی 
برای رفع نیازهای حال حاضر و آینده نزدیک مورد نیاز 
است. این موضوع در حالی  مطرح می شود که برآورد شده 
با امکانات دولتی و در صورت عدم مشارکت بخش های 
غیردولتی برای تسهیل روند بیمارستان سازی یا بازسازی 
فضاهای درمانی موجود، روند تکمیل تعداد تخت مورد نیاز 
در کشور 40 سال  طول می  کشد. اگرچه در سال های اخیر 
نسبت به احداث تعدادی بیمارستان برای افراد بزرگسال 
اقدام شده، به نظر می رسد ساخت بیمارستان های مخصوص 

کودکان در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به آسیب پذیری کودکان، بدیهی است ساخت و 
ساز بیمارستان های ویژه آنها باید در روند افزایش تخت های 
بیمارستانی از اولویت خاصی برخوردار باشد. به طور سنتی، 
اساس بیمارستان های کودکان کشور به ویژه در بخش دولتی 
بر درمان بیماری های داخلی استوار است چرا که تمرکز 
تربیت  یعنی  اولویت آموزش عام؛  بر  بیمارستان ها  این 
پزشک عمومی و پزشک متخصص کودکان است بنابراین 
بیمارستان های  در  کودکان  فوق تخصصی  جراحی های 
دولتی و آموزشی اولویت کمتری دارد و بالطبع فضای 
کمتری برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده می شود و 
جراحی های فوق تخصصی در بیمارستان های کودکان اغلب 
با کمبود شدید تخت و امکانات نوین مواجه  است اما به 
نظر می رسد بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال 

حاضر گنجایش افزایش ظرفیت بیشتر را ندارند و نظر 
به تجربیات گردانندگان این موسسه خیریه طی سال های 
اخیر، ضرورت احداث یک بیمارستان عمومی با محوریت 
فوق تخصصی جراحی کودکان به شدت احساس می شود. 
کنار اهداف مدنظر این موسسه خیریه در جهت افزایش 
تخت های بیمارستانی، افزایش و ارتقای تسهیالت مورد 
نیاز بیمارستان اطفال مورد توجه ویژه است. ایجاد فضای 
مناسب برای بستری کودکان مطابق با نیازهای خاص این 
رده های سنی از اولویت های این موسسه خیریه است. با 
توجه به اینکه زنجیره امید، خدمات درمانی و مراقبت های 
ویژه ای برای کودکان بی بضاعت ارائه می کند و الزمه چنین 
درمان هایی بستری طوالنی مدت قبل و بعد از عمل است و 
از سوی دیگر بسیاری از این کودکان از سایر شهرستان ها 
به تهران مراجعه می کنند بنابراین موسسه ساخت اقامتگاه 
اطفال مجاور بیمارستان را الزم می داند. ساخت اقامتگاه 
اطفال عالوه بر ارائه خدمات کامل درمانی، مشکل اقامتی 
آن گروه از بیماران ساکن شهرستان ها را که عمدتا باعث 

انصراف از درمان می شود، برطرف می کند.
کمبود نیروی تخصصی و فوق تخصصی در طب کودکان در 
کشور یکی از مشکالت اصلی است. این کمبود، نیاز به ایجاد 
فضای پزشکی و آموزشی را به وجود می آورد که بتوان کنار 
ارائه خدمات پزشکی، همچنین فلوشیب رشته های مختلف 
کودکان را آموزش داد. بیمارستان جدید به دلیل دارا بودن 
تعداد تخت های باال و نیز تمرکز بر جراحی فوق تخصصی 
کودکان ماهیت ارجاعی خواهد داشت. درنتیجه مراجعان از 
دیگر شهرستان ها و کشورهای منطقه نیز از خدمات پزشکی 
بیمارستان بهرمند خواهند شد. از آنجایی که بیشتر نیروهای 
فوق تخصص طب اطفال کشور در تهران فعال هستند، 
بیمارستان در مکان فوق الذکر در جنوب تهران احداث 

خواهد شد. تراکم جمعیت در این محل بسیار باالست، به 
طوری که در هر کیلومتر مربع حدود 20 هزار نفر زندگی 
می کنند بنابراین نیاز به داشتن مرکز ترومای ویژه کودکان 

در این منطقه بسیار حیاتی است.

اهداف پروژه
1. ارائه بهترین خدمات درمانی با کمترین هزینه، مطابق با 

استاندارد جهانی برای کودکان محروم 
2. کاهش میزان مرگ ومیر اطفال با ایجاد استانداردسازی 

و مناسب سازی فضای بیمارستان 
3. گسترش تخت های بیمارستانی اطفال با توجه به کمبود 
تخت های بستری اطفال در کشور نسبت به رشد و افزایش 

جمعیت
4. آموزش های کوتاه مدت پزشکان و کادر پزشکی از 
طریق ورود تیم های پزشکی مجرب بین المللی زنجیره امید 

به صورت ماهیانه
5. آموزش بلندمدت به صورت اعزام پزشکان عضو زنجیره 

clinical و observer امید به فرانسه برای دوره های 
6. کاهش مرگ ومیر کودکان به علت در دسترس بودن 
به موقع تیم پزشکی و خدمات درمانی در این بیمارستان و 

ارائه خدمات ویژه قبل و بعد از عمل جراحی
7. کاهش معلولیت های کودکان به علت درمان به موقع 
و سریع و وجود کادر پزشکی مجرب و فوق تخصصی بر 

اساس راهبرد های درمانی اطفال
8. ارائه درمان های تکمیلی بعد از جراحی از قبیل همه 

مراحل بازتوانی در تمام رشته های فوق الذکر
9. جلوگیری از اعزام کودکان به خارج از کشور برای 
درمان های صعب العالج و فراهم کردن تمهیدات الزم توسط 

تیم زنجیره امید جهت درمان داخل کشور

10. کاهش زمان انتقال بیماران برای اعمال جراحی و در 
نتیجه کم  شدن عوارض به وجود آمده در اثر تاخیر در 

انجام عمل جراحی
11. کاهش عفونت های بیمارستانی با رعایت استاندارد 
پرسنلی و تجهیزات استاندارد به دلیل استفاده از اقامتگاه 

اطفال برای ادامه درمان
12. آموزش فلوشیپ فوق تخصصی جراحی اطفال برای 

کمک به ارتقای طب فوق تخصصی اطفال در کشور

بهره وران پروژه
1. کودکان محروم تحت پوشش زنجیره امید

2. طبقه متوسط جامعه 
3. اقشاری که قادر به پرداخت هزینه های درمان خود هستند.

مشخصات طرح
مشخصاتموارد اصلی پروژه

26 هزار مترمربعمساحت زمین
25 تا 35 درصدسطح اشغال )ساختمان بیمارستان(
72 هزار مترمربعزیربنای ساختمان اصلی بیمارستان

زیربنای مراکز وابسته )مرکز تحقیقات، 
اقامتگاه، مرکز بازتوانی و آمفی تئاتر(

10 هزار مترمربع

82 هزار مترمربعزیربنای کل پروژه
15تعداد کل طبقات )3 طبقه زیر زمین(

540تعداد تخت های بستری
120 نفرظرفیت اقامتگاه

هزینه های مورد نیاز پروژه
 هزینه احداث ساختمان: 1500 میلیارد تومان
 هزینه تجهیز ساختمان: 1500 میلیارد تومان

 هزینه برآوردشده به ازای هر تخت بیمارستانی : بالغ 
بر 3 میلیارد تومان

 -مجموع کل هزینه ها : 3 هزار میلیارد تومان
 زمان اجرا : 52 ماه

چگونه مشارکت کنیم؟
زیرساختی  مطالعات  انجام  از  پس  بیمارستان  این 
طوالنی مدت، کامل ترین پکیج بیمارستانی فوق تخصصی 
اطفال در کشور است که ساخت آن کمک شایانی به 
توسعه طب اطفال خواهد کرد. این اقدام بدون حمایت 
مردم ممکن نخواهد بود چرا که همیاری در ساخت 
این پروژه بزرگ ملی کمک به آینده فرزندان خودمان 
خواهد بود و نه تنها کودکان حاضر در ایران، بلکه تمام 
کودکانی که  باید از کوچک ترین حق خود؛ یعنی سالمت 
برخوردار باشند. الزم به ذکر است این پروژه بزرگ 

هم اکنون در مرحله خاک برداری قرار دارد.
نیکوکاران و خیرین )حقیقي و حقوقي( می توانند با 
یا  تجهیزات  تامین  مالي،  هزینه هاي  از  بخشي  تامین 
تامین هزینه هاي آن و همچنین برعهده گرفتن هزینه هاي 
پروژه ها  در  امید  زنجیره  پروژه هاي  درماني  کارکنان 
مشارکت کنند. در صورتي که تمایل به مشارکت در 
و  تختخوابي کودکان  بیمارستان خیریه 540  ساخت 
نوزادان دارید، مي توانید از طریق تماس با واحد حامیان 
مالي موسسه خیریه زنجیره امید، از نحوه مشارکت در 

این امر خیر اطالع پیدا کنید. 
به طور کلي، یک قرارداد با عنوان »توافق نامه پشتیباني 
مالي« بین موسسه زنجیره امید و فرد/ شرکت حامي 
بسته مي شود که همه شرایط و تعهدات در آن ذکر 
امید  زنجیره  موسسه  توافق نامه،  این  در  است.  شده 
متعهد شده تمام وجوه دریافتي را صرفا در ساخت 
بیمارستان و تهیه تجهیزات پزشکي ذیربط هزینه کند. 
در این توافق نامه تخصیص نام فرد به عنوان اهدا کننده 
این، موسسه زنجیره  بر  نیز لحاظ شده است. عالوه 
امید موظف به ارائه گزارش پیشرفت پروژه به خیرین 
محترم است. این بیمارستان در زمیني به مساحت 26 
بیمارستان  انبار نفت، جنب  هزار مترمربع در خیابان 

بهارلو واقع شده است.

درخواست مشارکت مردمی در ساخت بزرگ ترین بیمارستان خیریه فوق تخصصی اطفال

سالمت؛ حق تمام کودکان
موسسه خیریه بین المللي زنجیره امید، تیرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این موسسه ارائه بهترین خدمات درمانی هزینه – اثربخش مطابق  

با استانداردهای بین المللی برای کودکان زیر 18 سال محروم و مواجهه با مشکالت قلبی، ارتوپدی و ترمیمی بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت برای 
ارتقای سالمت کودکان در محدوده کشور ایران است. زنجیره امید در نظر دارد با توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان محروم و نیازمند 
به درمان های فوق تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی، هیچ کودکی در ایران به دلیل محرومیت یا عدم دسترسی به این خدمات دچار مرگ یا 

عارضه نشود. این موسسه تاکنون بیش از 11 هزار و800 کودک را به صورت رایگان درمان کرده است.

 ستاره محمد

روش هاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید

1- مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهر شده

2- واریز به شماره حساب هاي متعلق به زنجیره 

ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان:

شماره حساب بانک ملی 66666 

شماره حساب بانک سامان 81481015151551

پرداخت از طریق کارت عضو شتاب شماره 5022-2970-0001-1622

پرداخت از طریق درگاه پرداخت تلفن همراه  4#*7*733*

کمک از طریق برنامه روبیکا و آپ

345 جلد تاکنون  بیش از 000
منتشر شده است

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی 
در طول تاریخ طب در ایران
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در اصفهان بود كه متوجه بیماري اش شدند. 
سال 1392 یك شب كه بعد از كنسرت در اتاق 
هتل كنار دوستانش نشسته بود، بي قراري اش 
و  بي قراري  بود.  كرده  نگران  را  همراهانش 
بي تابي اش به تب و تشنج كشیده بود. دوستان او 
را به بیمارستان برده بودند، بدون هیچ تصوري 
از چیزي كه در انتظار آنها و بهنام صفوي بود. 
در بیمارستان گفته بودند او تومور مغزي دارد. 
شنیدن اسم تومور و سرطان هر كسي را به ته 
ناامیدي مي برد اما دوستانش همین جا در همین 
»سالمت« گفته بودند كه بهنام خویشتن داري 
كرده بود، خودش را نباخته بود و خیلي راحت 
با بیماري اش كنار آمده بود. در اصفهان بود كه 
به او گفته بودند بیماري اش خیلي حاد نیست 
و حتما باید سر موقع معاینه شود اما چند ماه 

بعد گفته شد به جراحي نیاز دارد. جراحي كرد. 
گفته بود بودن خانواده در كنارش و انرژي از 
دعاهاي هوادارانش حالش را خوب كرده. همان 
سال هم نگرانش شده بودیم، همان روزها كه 
شایعه شده بود بهنام به كما رفته و برگشتش 
به زندگي با خداست. وقتي حالش خوب شد، 
گفته بود كمایي در كار نبوده و فقط براي ادامه 

درمان او را بیهوش نگه  داشتند. 
جراحي و درمان خوب پیش رفته بود و ما و 
خانواده و بهنام امیدوار به زندگي دوباره او. 
با همان  از سر گرفت،  را  زندگي اش  دوباره 
چهره دوست داشتني اش روي سن رفت، با آلبوم 
»معجزه«  غوغاي دیگري به پا كرد. همه چیز خوب 
پیش رفت. آذر 1396 خبر خوب را خودش 
داد، خبر پدر شدن را. »لذت پدر شدن« این 

پستي بود كه در صفحه اینستاگرامش گذاشت 
و همه را غافلگیر كرد اما این خوشي خانواده 
صفوي خیلي طول نكشید. دوباره تومور رشد 
كرده بود و این بار بیماري جدي تر بود. بهنام 
براي جراحي راهي سفر شد، به آلمان رفت 
تا پروفسور سمیعي او را جراحي كند و این 
جراحي آغاز روزهاي بد او و همه كساني بود 
كه بهنام برایشان عزیز بود. شیمي درماني ها و 
بستري شدن هاي طوالني در بیمارستان، داشتن 
حال خوب حسرتي شد به دلش. دي ماه بود كه 
خبر رسید دوباره حالش بد شده و در بیمارستان 
بستري اش كرده اند. امیدوار بودیم كه این روزهاي 
بد خیلي زود به پایان برسد اما نرسید. حالش بدتر 
شد و هواي آلوده تهران او را به اصفهان برد. پدر 
و مادر بهنام ساكن شاهین شهر اصفهان بودند و 

این دلیلي شد تا بهنام را هم به این شهر ببرند. 
50 روز پایاني زندگي اش سخت ترین روزهاي 
او و خانواده بود. تنگي نفس و ضعف شدید 
بدني، حالش را هر روز بدتر مي كرد. در همین 
روزها خبر هم مي رسید كه تامین هزینه هاي 
درمان براي خانواده بهنام سخت شده، داروها 
در این روزهاي تحریم پیدا نمي شوند و ... خبر 
رسید كه دوستانش برادران خسروي و بقیه جمع 
شده اند تا به نام او كنسرتي برگزار كنند تا شاید 
گوشه اي از هزینه ها تامین شود. این روزهاي 
آخر حتي قدرت حرف زدن نداشت. حتما مهر 
ماه كه دربي تهران را دیده بود، همان دربي كه 
استقالل و پرسپولیس مساوي كرده بودند، مثل 
همه هوادران این دو تیم آرزو كرده بود در بازي 
برگشت، بازي 8 فروردین تیمش برنده باشد، 

تیمش استقالل اما... 
بعد از جراحي اول، همان روزهایي كه حالش 
خوب بود، در برنامه دورهمي مهران مدیري، 
همان برنامه اي كه حضورش و حال خوبش 
هوادارانش را خوشحال كرده بود،  گفته بود كه 
دوست ندارد از بیماري اش حرف بزند. در همه 
این  سال ها هم هیچ وقت از بیماري و حال بدش 
نگفته بود. آن شب با اعتمادبه نفس حرف زده 
بود و امیدوار. امیدوار به بازگشت، بازگشت به 

زندگي عادي. آن شب 
گفته بود كه پیشنهاد 
بازیگري داشته ولي 

هیچ وقت حاضر نیست كار دیگري غیر از 
خواندن انجام بدهد. آن شب براي همه آرزوي 
سالمت و داشتن جیبي پرپول كرده بود. این 

آرزو را براي خودش هم داشت. 
بهنام تا 16 سالگي در ماهشهر زندگي كرده بود. 
حضور او در ماهشهر و آشناشدنش با سازهاي 
كوبه اي او را به موسیقي عالقه مند كرد اما براي 
او همیشه پیانو چیز دیگري بود، چیزي كه به او 
آرامش مي داد. در برنامه دورهمي وقتي از بهنام 
سوال شد خودش را شبیه چه سازي مي بیند،  
او خودش را به پیانو تشبیه كرد، سازي كه به 
او آرامش مي داد. شاید این آرامشي كه بهنام 
دنبالش بود او را به »پسر مودب موسیقي ایران« 
معروف كرد. آرامشي كه او دنبالش بود، روز 
آخر نصیبش شد. رضا فوادیان، مدیر برنامه هاي 
بهنام كه خبر رفتن او را داد،  از آرامشي كه موقع 
رفتن داشت، گفت: »پسر مودب موسیقی ایران، 
خالق آلبوم های عشق من باش، آرامش، فوق العاده 
و معجزه دقایقی پیش و درنهایت آرامش، در 

اصفهان برای همیشه آرام گرفت.«

سفر به سالمت 
بعد از رفتن بهنام خیلي ها منتظر مراسم تشییع 
پیكر او بودند. اینكه او را در قطعه هنرمندان 

به خاك بسپارند یا در شاهین شهر اصفهان 
تصمیمي بود كه باید خانواده او مي گرفت و 
تا لحظه انتشار »سالمت« هنوز این تصمیم 

گرفته نشده بود. 
براي  را  خودشان  دوستان  و  هواداران 
بعضي  هم  بودند و  آماده كرده  خداحافظي 
این خداحافظي را در همان صفحه اینستاگرام 
و قبل از مراسم تشییع انجام داده بودند. از 
اهالي موسیقي ساالر عقیلي، روزبه بماني، رضا 
صادقي، بابك جهانبخش گرفته تا اهالي سینما 
پرویز پرستویي، حمید فرخ نژاد و... درگذشت 

او را تسلیت گفتند. 
دوستان  از  كه  خسروي  زانیار  خداحافظي 
نزدیك بهنام بود، مفصل تر از بقیه بود: »اولین 
باري كه دیدمت فكر كنم 13-12 سال پیش 
بود. راستشو بخواي هممون بهت حسودیمون 
میشد چون همیشه مي خندیدي و خوشحال 
بودي. حتي تو بدترین شرایط بیماریت هم 
روحیت و انرژیت بي نظیر بود. امروز اونایي 
كه بدترین كارو در حقت كردن بیشتر از همه 
اونایي كه تو سال هاي  برات گریه مي كنن. 
اوجت 5 سال جلوي خوندنتو گرفتن كلي 
ابراز ناراحتي مي كنن ولي بازم مهم نیست چون 
مي دونم االنم داري مي خندي مثل همیشه... 

سفر به سالمت...«

نشانه های تومور مغزی
عالئم و نشانه های تومور مغز بسیار گوناگون و باتوجه به اندازه، محل 

و سرعت رشد تومور متفاوت است.
عالئم و نشانه های كلی تومور مغزی عبارتند از:

 سردرد بدون سابقه قبلی یا تغییر الگوی سردرد
 سردردهایی كه به تدریج شدیدتر می شوند یا فاصله زمانی بین 

آنها كمتر می شود.
 تهوع یا استفراغ بدون دلیل

 مشكالت بینایی، مانند تاری دید، دوبینی یا از دست رفتن دید محیطی

 از دست رفتن تدریج حس یا حركت در دست ها یا پاها
 اشكال در حفظ تعادل

 مشكالت در حرف زدن
 سردرگمی و گیجی در انجام امور روزانه

 تغییرات شخصیت یا رفتار
 حمله تشنجی به خصوص در شخصی كه سابقه تشنج ندارد.

 مشكالت شنوایی
اگر هر كدام یك از این عالئم و نشانه ها به طور مداوم در شما ایجاد 

شد، برای معاینه به پزشك مراجعه كنید.

سیر بیماری بهنام صفوی 
بهنام صفوی در سال ۹۲ دچار تومور مغزی تشخیص 
داده شد. او دو بار در سال های ۹۴ و ۹۶ در تهران و 
هانوفر آلمان جراحی شد. جراحی اول او در ۲۹ تیرماه 
۱۳۹۴ انجام شد. جراحی دوم او در آبان ۹۶ در آلمان 
به وسیله پروفسور سمیعی انجام شد. او پس از جراحی 
تحت شیمی درمانی و پرتودرمانی قرار گرفت. مراحل 
شیمی درمانی باعث ضعف بدنی او شده بود و مشکل 
تنفسی هم پیدا کرده بود. بهنام در دوماه اخیر به اصفهان 
منتقل و در بیمارستانی در آنجا بستری شد. بعد با ایجاد 
فضای آی سی یو در منزل پدریش از بیمارستان به آنجا 
منتقل شد. او در این مدت به دلیل ضعف شدید بدنی 
و تنگی نفس بر اثر شیمی درمانی بارها از حالت عادی 
خارج شد. مشکل تنفسی شدید و پایین آمدن اکسیژن 
خون او باعث شد او را مجددا در بیمارستانی در اصفهان 
بستری کنند. بهنام در نهایت صبح روز ۲۲ اردیبهشت در 

۳۶ سالگی به رحمت خداوند پیوست.

بهنام صفوي، خواننده پاپ ايران 
بعد از چند سال تحمل بيماري درگذشت 

خواننده » ای جان « 
به جانان پیوست

رفت. مرگ او را هم برد. 
گفتن از مرگ، نوشتن 
از  نوشتن  مرگ،  از 
یکي،  شدن  نیست 
راحت نیست که چه مي تواني بگویي، 
بگویي پدرش، مادرش بعد از ۳۶ سال 
چطور مي خواهند نبود او را باور کنند، 
چطور مي خواهند جاي خالي اش را هر 
روز و هر دقیقه ببینند ولي امیدي به پر 
شدن این جاي خالي نداشته باشند، آنهایي 
که در همه این چند سال امیدوار مانده 
بودند، امیدوار به بهبود او. چه مي تواني 
بگویي، بگویي همسرش هماني که ۱۳ 
سال کنارش بود، ۱۳ سال قبل عشقش 
و نگاهش دلش را لرزانده بود، حاال فقط 
آه حسرت بکشد،  حسرت نبودش را. چه 
مي تواني بگویي، بگویي سام فقط در یك 
جشن تولد پدرش را کنارش داشت و 
همه سال هاي آینده را و همه روزهاي 
زندگي را با اي کاش بزرگ، اي کاش 
پدر داشتن مي گذراند... چه مي تواني 
بگویي.... از خودمان بگوییم؛ شاید همه 
ما او را نمي شناختیم، شاید همه ما هیچ 
ترانه اي از او به گوشمان نخورده باشد، 
اصال موسیقي را دوست نداشته باشیم اما 
مي دانیم بودند کساني از ما که با ترانه هاي 
او عاشق شدند، با ترانه هاي او به عشق، 
زندگي و بودن امیدوار شدند، با صداي 
او آرام گرفتند، گریه کردند و خندیدند. 
مي دانیم مرگ نیستي نیست به خصوص 
براي او و همه آنهایي که مثل او یادگاري 
به جا گذاشته اند. پدر و مادرش، همسرش 
و سام و همه ما براي همیشه او را داریم، 
در روزهاي دلتنگي دوباره کنار ماست، 
با »عشق من باش« با »معجزه«، با »تمنا« 
و... کافي است صدایش را بشنویم، او 
دوباره براي ما زنده مي شود، او براي ما 

زنده مي ماند، براي همیشه. 

 آریا 
زمانی نیک



قانون اول: آوردن نام مليحه در 
خانه ممنوع!

هرگونه  برگزاري  دوم:  قانون 
مهماني ممنوع!

قانون سوم: رفتن به هرگونه مهماني ممنوع!
قانون چهارم...

مليحه، مليحه، مليحه... هر سال قبل از ماه رمضان 
خانه ما پر مي شد از اسم مليحه خانم كه يك لحظه 
هم از دهان مامان نمي افتاد. سعيد هم بعد از هر بار 
كه مامان اسم مليحه را مي آورد مي گفت: »مليحه! 
مليحه ديگه چيه؟« و مي خنديد؛ بي مزه از رو هم 
نمي رفت از اين همه تكرار. سارا هر دفعه كه اسمي 
از مليحه خانم مي آمد، ابروهايش توي هم مي رفت 
و توي دلش به شيوا، دختر مليحه خانم، بد و بيراه 
مي گفت. من مي فهميدم چون بعضي وقت ها صداي 
دلش كمي بلند مي شد. سارا از اِفه آمدن و ناز و 
عشوه هاي شيوا حرصش مي گرفت و مامان از كالس 

گذاشتن و پز دادن مليحه خانم.
همه  و  داشت  مهماني  خانم  مليحه  نيمه شعبان 
مي انداخت  سفره اي  و  مي كرد  دعوت  را  فاميل 
با  سبزي پلو  ماهيچه،  با  باقالي پلو  ببين.  و  بيا  كه 
ماهي، جوجه و چنجه، مرغ شكم پر، ژله، ماست 
و نوشابه و ساالد فصل، پاي ثابت سفره بود و هر 
سال هم خوراكی هاي تازه اي توي سفره اش پيدا 
مي شد. گاهي مهمان ها يواشكي اسم آن چيز تازه 
را از هم مي پرسيدند و بعضي هم بادي به غبغب 
مي انداختند و مي پرسيدند: »مليحه جون، چي توش 
ريختي؟ خيلي جالب شده! نمي دونم چرا مال من 

اين مزه اي نمي شه«. 
جاي سعيد خالي بود كه بگويد: »جون خودت! اگه 
راست مي گي اسم اين غذاهه چي هست؟!« مليحه 
خانم كه منتظر فرصت بود تا فخرفروشي را شروع 
ادويه اش  كه  مي كرد  تعريف  تاب  و  آب  با  كند، 
و  آورده  هند،  بود  رفته  كه  پيش  2ماه  اكبرآقا  را 
سسش ايتالياييه و خواهرم تو سفر اخيرشان چند 
دوره  لبنان  سالي  چند  آشپزمون  يا  گرفته،  شيشه 
آشپزي ديده و آنجا اين طوري درستش مي كنند.

من  مي كند،  تعريف  را  چيزي  خانم  مليحه  وقتي 
محو تماشايش مي شوم. آن انگشتر مثل در قندان، 
خيلي  مي رود،  پايين  و  باال  دست هايش  با  وقتي 
ديدني مي شود. سارا مي گويد: »انگشترش به درد اين 
مي خورده كه باهاش به شيوا تودهني بزنه« و از اين 
فكر خودش خوشش مي آيد و لبخند بدجنسانه اي 

روي لبش نقش مي بندد.
امسال كه از مهماني مليحه خانم برگشتيم، به مامان 
كارد مي زدي خونش درنمي آمد. مليحه خانم عالوه 
بر پذيرايي هاي هر سال و 3 نوع ساالدي كه تهيه 
دلسترها  اين  از  بود  كرده  پر  را  سفره  بود،  كرده 
كه درشان چوب پنبه است و وقتي بازش مي كني 

پقي صدا مي دهد. مامان اينقدر چشم غره رفت كه 
نتوانستم دلي از عزاي شان دربياورم. گفتم كه عالوه 
به ظرف هاي  بود  مزين شده  اينها، سفره  بر همه 
وقتي  خاويار.  خوراك  از  پرشده  فرانسوي  بلور 
مامان فهميد اين گردالي  هاي چرب و چيلي، خاويار 
است ديگر نتوانست حتي يك لقمه قورت بدهد. 
صورتش قرمز شده بود و داشت خفه مي شد كه 
به زور يك ليوان از همان دلسترها را به او دادم تا 
نفسی تازه كند و وقتي چند قطره اش ريخت روي 
لباس گيپورش كه 170 هزار تومان بابت دوختش 
پرداخته بود؛ يعني بابا را مجبور كرده بود بپردازد، 
بازويم  با دست  و  متوجه حال خودش شد  تازه 
را نيشگون گرفت و زير لب غريد: »جوِن مرگ 
دولپي  كه  من  خودمون!«  خونه  بريم  بذار  شده، 
نيشگون  نه  بودم،  موزي  كارامل  مشغول خوردن 

مامان حالي ام شد، نه تهديدش.
مهماني تمام شد و ما برگشتيم ولی مامان حال و 

روز خوبی نداشت. از همان شب شروع كرد به غر 
زدن سر بابا: »مليحه، خاويار، چوب پنبه، چشم! بايد 
يه كاري كنم كه چشماي مليحه درآد.« سارا هم 
بداخالق تر از هميشه، باز هم جاي شكرش باقي 
است كه مثل مامان خيلي حرف نمي زند. فقط يك  بار 
گفت: »لباس شيوا رو ديدي؟ سنگ هايي كه رويش 
كار كرده بود متري 120 هزار تومان بود؛ چقدر هم 
بي ريخت بود. اصَلنم بِهِش نمي آمد.« ديگر هم هيچ 

حرفي از مهماني آن روز نزد.
مامان ول كن نبود. يك ماه فرصت داشت كه بابا را 
راضي كند. هر روز مي گفت: »مرد! دختر دم بخت  
داري. مردم عقلشون به چشمشونه. آينده دخترات 
به اين مراسم بسته است و...« بابا هم گوشش از 

اين حرف ها پر بود.
يك ماه فرصت كمي نبود. مي شد در اين يك ماه 
نيمه رمضان.  تا  نيمه شعبان  از  كرد.  كارها  خيلي 
مامان براي روكم كني نيمه رمضان مهماني مي داد. 
يك ماه تمام زمين و زمان را به هم ريخت و خودش 
حرص خورد و بابا را حرص داد تا مهماني افطارش 

باشكوه تر از مهماني مليحه خانم برگزار شود.
هر روز مامان و بابا جروبحث داشتند. بابا زير بار 
نمي رفت و مامان تند و تند قهر مي كرد. از وقتي 
هم كه ماه رمضان شروع شده بود، بي حال مي افتاد 
افطاري  كردن  آماده  حتي حوصله  و  خانه  گوشه 
راضي  صرف  را  انرژي اش  همه  نداشت.  هم  را 
فكر دعوت كردن  به  بابا مي كرد. سارا هم  كردن 

دوستانش بود. هر روز به يكي از آنها تلفن مي كرد 
و مي گفت: »افطاري امسال دعوتت مي كنم. حتما 
بيا!« سعيد مي گفت: »سارا! اول صبر كن ببين اصال 
اين مهموني سر مي گيره يا نه، بعد مهمون دعوت 
كن. يه وقت ضايع مي شي ها!« مامان سر سعيد داد 
مي كشيد: »سقت سياه! اگرم بابات راضي نشه، خودم 
طالهام رو مي فروشم و اين مهماني رو مي گيرم.«

هميشه مامان پيروز مي شد؛ سر عوض كردن مبل ها، 
سر عوض كردن ماشين، سر عوض كردن خونه... 
مامان هر چيزي را كه مي خواست عوض مي كرد، 

حتي دماغ سارا!
10 روزي از ماه رمضان گذشته بود كه مامان پيروز 
فروخت  هم  را  طالهايش  مامان  نشد.  اما...  شد 
اما نه برای برگزاري مهماني دلخواهش. فروخت 
كه بابا زندان نرود. بابا سال پيش ضامن اكبرآقا، 
را  ضمانتي  چك  بود.  شده  خانم،  مليحه  شوهر 
اجرا گذاشته بودند. حتي مجبور شديم ماشين مان 
بابا گذاشت، اين  را بفروشيم. آخرين قانوني كه 
بود: »هرگونه عوض كردن تا اطالع ثانوي ممنوع!« 
اينكه چكش برگشت  از  بعد  قانون ها را  اين  بابا 
خورد، گذاشت اما اين بار هم در خانه ما چيزهايي 
عوض شد. روز افطاري دادن مان عوض شد. رنگ 
سفره مان عوض شد و حتي مهمان هايمان عوض 
عوض  براي  بود  زيادي  فرصت  ماه  يك  شدند. 
شدن. شايد ماه رمضان بعد خود ما عوض شويم، 

شايد. خدا كند!

اين بار هم در خانه ما چيزهايي عوض شد. 
روز افطاري دادن مان عوض شد. رنگ 

سفره مان عوض شد و حتي مهمان هايمان 
عوض شدند. يك ماه فرصت زيادي بود براي 

عوض شدن. شايد ماه رمضان بعد خود ما 
عوض شويم، شايد. خدا كند!

 سمیه 
منصوری

گول ظاهر و نمایش افراد را در رفت وآمدها نخوریم

تا اطالع ثانوی ممنوع!

15دین و سالمت شماره هفتصدويازده بيست وهشت ارديبهشت نودوهشت

ماه روييدن ها
ما ناشی بوديم. فكر می كرديم وقتی توی باغ 
راه می رويم، از كنار هر چيزی كه روييده و قد 
كشيده، بايد با احتياط بگذريم اما گاهی دست 
قوی عمو می آمد و يك دسته از علف های 
هرز را از ريشه می كند. بعضی هايشان قشنگ بودند، گل هم 
داشتند اما عمو می گفت جلوی نور را گرفته اند. در نظر من 
بازيگوشی كه چشمم فقط دنبال رنگ و لعاب گل ها بود، عمو 
روح خشنی داشت كه بی توجه به طراوت و زيبايی بعضی 
روييدنی ها، آنها را از ريشه می كند و با بی رحمی، روی زمين 
پرتشان می كرد. با حسرت به آنها نگاه می كردم و فكر اينكه 
باغ به زودی خالی از هر زيبايی می شود، راحتم نمی گذاشت. 
چند وقت بعد عمو تلفن می كرد و می گفت: »عمو جان! بايد 
بيايی باغ را ببينی. از تنوع رنگ ها حظ می بری.« گاهی پيش آمد 
سفرمان جور می شد و می رفتيم روستا. باغ پر بود از گل های 
رنگارنگ و شاداب. همان جا به فكر و نگرانی خودم می خنديدم. 
بی تجربه بودم. نمی دانستم كه گاهی بايد بروی توی باغ، چشمت 
را روی زيبايی های هرز، ببندی و بعضی ها را ريشه كن كنی 
تا بقيه جان بگيرند و رشد كنند. فكر می كردم هميشه بايد 
كوچك ترها و ضعيف ترها را رشد داد، غافل از اينكه گاهی 

هم بايد ضعيف كش ها را ريشه كن كنی.
ماه مبارك رمضان، فرصتی است كه دوست داشتنی های هرز را 
از بين ببريم. صفاتی كه نمی گذارند اخالقيات خوب، خودشان 
را نشان دهند. كم می خوريم، كم می خوابيم، سعی می كنيم از 
زبانمان محافظت كنيم. چشممان، بيشتر كلمات نورانی قرآن 
را می بيند. گوشمان حرف های بهتری می شنود و در يك كالم، 
نفس سركشمان كمی ضعيف و رام شده است. روحمان را از 
غبار زشتی ها و كارهای بيهوده كه مانع رسيدن نور بود، پاك 
می كنيم. هرزها را می گيريم تا خوب ها، كمی جان بگيرند و رشد 
كنند. زمين جانمان با دست توانای ماه مبارك، هرس و آماده 
می شود تا در بهار ماه عزيز شوال، رنگ و بوی تازگی بگيرد. 
بزرگی می فرمود: »ما در ماه رمضان، مهمان خدا بوديم. ميزبان 
كريم از هر چه دارد، بهترينش را برای پذيرايی مهمانانش آماده 
می كند. خداوند، ميزبان كريمی است كه از هر چيز، بهترينش 

پيش اوست. خزائن همه چيز پيش اوست.«

إِْن مِْن َشْيءٍ إاِلاَّ ِعنَْدنَا َخَزائِنُُه َمْعُلومٍ.1
و آماده است تا همه خوب ها را، حتی صفاتش را به مهمانانش 
بدهد. همتت را بلند كن و شبيه آن  كسی نباش كه پادشاه خواست 
تشويقش كند و هديه ای به او بدهد، پرسيد: »چه می خواهی؟« 

گفت: »يك دست قورمه سبزی كامل!«
پذيرش  آماده  هرس شده مان،  جان  نخواه.  قورمه سبزی 
بهترين هاست. مخاطبمان هم پادشاه كل عالم. نور جمالش 
كه بتابد، همه خوب هايی كه تا ديروز زير سايه هرزها قدرت 
نفس كشيدن نداشتند، جان می گيرند و باغ دل را پر از رنگ و 

لعاب حقيقی و بوی عطر می كنند.
مهمان از خانه غذايش را به خانه ميزبان نمی برد. به لطف و 
مهمان نوازی و كرم ميزبان، ايمان دارد. ميل به خوردن، كمترين 
چيزی است كه در ماه مبارك گذاشتيم پشت در و دست خالی 
وارد مهمانی باشكوه خداوند شديم. ايمان دارم كه ميزبان، آنقدر 
كريم و مهربان است كه دست ها و ظرف های وجودمان را خالی 
برنگرداند. ميزبان های خيلی مهربان، موقع رفتن كه می شد، باز 
هم ظرف های پر از خوراكی را دم در می دادند دستمان، بستگی 

داشت كه هر كس چقدر دستش خالی بود و جا داشت.
روز عيد است و من امروز در آن تدبيرم
كه دهم حاصل سی روزه و ساغر گيرم2

اين انتظار، شيرين است. شبيه ذوقی كه توی صدای عمو بود. 
وقتی با افتخار، حاصل زحماتش را توی رنگارنگی گل ها نشانمان 
می داد. جان گرفتن خوب ترين ها به نور الهی در زمين جان، 

گوارای وجودتان...
پی نوشت ها:

1. بخشی از آیه 21 سوره مبارکه حجر )هيچ چيز نيست مگر آنكه 
گنجينه های آن نزد ماست.(؛ 2. حافظ

معموال فلسفه و هدف از 
سفرهای زيارتی را كسب 
آرامش روانی و عرض 
حاجات و نيازهای مادی 
و معنوی خود به درگاه 

ائمه معصومين )عليهم السالم( تلقی می كنيم.
 به نظر می رسد فلسفه و هدف اصلی زيارت آن ذات های مقدس فراتر 
از اينها باشد و آن عبارت است از پيوند و همخوانی هرچه بيشتر بين 

امام و مأموم.
با اين نگاه، سفرهای زيارتی می توانند فرصت هايی برای اصالح شيوه 
زندگی و تمرين شيوه زندگی سالم و مورد رضايت اهل بيت عصمت 

و طهارت )ع( باشند.
از جمله آسيب هايی كه بر شيوه زندگی ما عارض شده و نياز به اصالح 
دارد، عبارت است از مصرف بی رويه ظروف يكبار مصرف به بهانه 

رعايت بهداشت و بدون توجه به پيامدهای زيست محيطی آن.
اين در حالی است كه با قدری تالش و دغدغه ذهنی می توان راه حل های 
بهتری برای رعايت بهداشت مدنظر قرار داد كه آسيب های جانبی كمتری 

داشته و سازگار با محيط زيست باشد.
حتی گاهی اوقات اين موضوع هيچ ارتباطی با مقوله رعايت اصول 
بهداشتی ندارد و صرفا به دليل رواج عادت نادرست و روحيه راحت طلبی 

سراغ ظروف يكبار مصرف می رويم.
مثال چه اشكالی دارد كه زائران يك ليوان شخصی سبك همراه داشته 
باشند و برای صرف چای )به خصوص در هتل( از آن استفاده كنند يا 
هنگام صرف صبحانه، همان ليوان )يا ليوان شيشه ای كه در اتاق هايشان 

قرار داده شده( را با خود به رستوران بياورند؟
همچنين جا دارد مديران، تصميم گيران و خدمتگزاران سازمان حج و 
زيارت، ضمن رعايت اصول بهداشتی در پذيرايی از زائران، به مسائل 
زيست محيطی و كاهش هرچه بيشتر استفاده از ظروف يكبار مصرف 
نيز توجه كنند و بدانند استفاده از اين ظروف در برخی موارد صرفا 
يك اضطرار است و نبايد كاربرد اين ظروف را يك راه حل دم دستی 
ساده و هميشگی برای ارائه خدمات بهتر تلقی كرد، مثال وقتی در 
می شود، چه  تعبيه  چينی  پيش دستی  ميوه ها  برای  غذايی  وعده های 
اشكالی دارد كه برای پذيرايی زيتون نيز از همين ظروف استفاده شود 
و در برخی هتل ها بی جهت برای هر نفر يك ظرف كوچك پالستيكی 

يكبار مصرف حاوی تعدادی زيتون در نظر گرفته نشود؟ در مواردی 
هم كه چاره ای جز استفاده از ظروف يكبار مصرف وجود ندارد، بايد 
همواره اين دغدغه ذهنی و برنامه ريزی وجود داشته باشد كه با تدابيری 
در آينده، به تدريج به سمت حذف كامل استفاده از هر نوع وسيله يكبار 
مصرف برای پذيرايی ها حركت كرد چراكه پيامبر اسالم )ص( از ريختن 
سم حتی در سرزمين مشركان نهی فرموده است )*( و همه می دانيم كه 
اين ظروف پالستيكی پس از مصرف و دفع آن در طبيعت، چه سموم 

خطرناكی را وارد محيط زيست می كنند.
بر فرض هم كه از ظروف تجزيه پذيری استفاده شود كه در آينده باعث 
ايجاد انواع آلودگی های شيميايی در طبيعت نشود، بايد بدانيم مديريت 

درست و اصولی پسماند ايجاب می كند كه از ابتدا زباله هرچه كمتری 
توليد شود چراكه وجود زباله بيشتر، مستلزم صرف هزينه بيشتر برای 
مديريت و دفع آن است و توليد غيرضرور زباله، نوعی اسراف محسوب 
می شود و بر هر مسلمانی واجب است از هرگونه اقدام مسرفانه بپرهيزد.

پی نوشت:
* امام علی )ع( فرمودند: »رسول خدا )ص( از ریختن سم حتی در سرزمين های 
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هالل احمر در کربالی معلی

فـراز مــاه
هركس به نوعی برای بنای زندگی معنوی اش 
نقشه چينی می كند. البته كسانی هم هستند 
كه بدون نقشه و بی برنامه اند، درنتيجه به 
روزمرگی معنوی دچار می شوند اما آنهايی كه 
با برنامه پيش می روند هم جنس برنامه هايشان 
متفاوت است. يكی از اين برنامه ها، دل سپردن به فرازهاست. 
افرادی را ديدم كه می گردند در ادعيه و زيارات، عباراتی كه 
مطابق با يكی از ويژگی های منفی شان است را می يابند و 
تالش می كنند با آن فراز اوج بگيرند. الگوی جالبی است، 
خصوصا اين روزهای بندگی رمضان كه بيشتر با دعا انس 
پيدا كرديم، می تواند شروع خوب برای اجرايی كردن اين الگو 
باشد. اگر هر ماه فرازی را به عنوان »فراز ماه« انتخاب كنيم، 
به خاطر بسپاريم و به آن عمل كنيم؛ يعنی در سال حداقل 12 
نقطه ضعف جدی و رذيله اخالقی خود را كنار گذاشته ايم، 
مثال اگر به حسادت و بدخواهی گرفتاريم، فراز »َو نَعُوُذ بَِك 
اَْن نَنَْطِوَی َعلی ِغشِّ اََحٍد« از دعای صحيفه سجاديه می تواند 
انتخاب خوبی باشد؛ يعنی يك ماه با خودم قرار می گذارم 
كه حتی در باطن و نيت خودم هم قصد خيانت به كسی را 
«؛ يعنی  نداشته باشم. يا »اَُعوُذ بَِك... أْو نَُروَم ما لَيَْس لَنا بَِحقٍّ
يك ماه تمرين می كنم كه با زياده خواهی خود مقابله كنم 

و هميشه طالب چيزهايی باشم كه واقعا مستحقش هستم.
انس با دعا و مناجات يعنی همين؛ يعنی در دل عبارات پرنوری 
كه بعضا از سوی معصومين)عليهم السالم( برآمده اند، برای 
رفع نواقص، خوب زندگی كردن و سلوك معنوی خود برنامه 
بگيريم ولو به قدر تمرين يك فضيلت يا برطرف كردن يك 

نقطه ضعف در هر ماه...
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يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

پوشش نفوذپذير، مانع از انباشت آب باران و آبگرفتگى معابر 
مى شود. با طراحى مناسب فضاى شهرى مى توان هم از خسارت سيل 

كاست و هم از آب باران به صورت بهينه استفاده كرد.

طى دو سال گذشته شکل گيرى نيروگاه هاى تجديدپذير و پاک در 
كشور به نقطه ساختارى خود رسيده كه در اين بازه زمانى برخى از 

واحدها مانند نيروگاه هاى خورشيدى مگاواتى براى نخستين بار 
در كشور راه اندازى شده و در حال حاضر ۵۰ نيروگاه خورشيدى 

مگاواتى در ايران مشغول به فعاليت هستند.

خاک؛ منبعى با ارزش كه اهميت آن را نمى دانيم. تعداد جانداران 
موجود در يک قاشق چاى خورى خاک، از تعداد كل انسان هاى كره 

زمين بيشتر است.

اگر درختان هم مثل انسان ها خودخواه بودند.

تا كى و كجا شهردارى شيراز بايد همچنان غافلگير بماند؟!   زمستان 
سال ۹۲، رخداِد بارش برفى معمولى به ارتفاع فقط ۵سانتى متر، هزاران 

پرنده را در شيراز تلف كرد؛ شهردارى گفت: شوكه شديم! نوروز 
۹۸، ۱۷دقيقه باران آمد و با بيشينه دبى ۷۰مترمکعب در ثانيه، ۲۰ نفر در 

دروازه قرآن كشته شدند؛ شهردارى گفت: غافلگير شديم! 

ثبت كم نظيرى از الله واژگون زرد و قرمز در كنار هم.كوهستان 
شاهو، پاى قله پيرخدر. عکس از  بيژن محمدى شکور

هشدار سبز

هر کجا که کوهی هست، زندگی پرآب ورنگ تر می شود. 
کوهستان های نزدیک به دریا، اثر تشدیدکننده ای بر 
تنوع زیستی دارند و با آنها، دریا و ساحل که خود 
جهان های شگفتی سازی هستند، آب و رنگ باز هم 
بیشتری می یابند. کوهستان های نزدیک به خلیج فارس، 
جلوه گاه خیره کننده  گونه های گیاهی و جانوری و  
زمین شناختی  پرشکوه  صورت بندی های  تماشاگه 
هستند. این کوه ها، سبب این نیز شده اند که اقلیم »صحارا 
– عربستانی« که اقلیمی بسیار خشک و از نظر گیاهی فقیر 
است، نفوذ چندانی در ایران نداشته باشد)1(. در این یادداشت، به اختصار 
فقط به 3 نقطه  کوهستانی در نوار شمالی خلیج فارس اشاره می کنم و یادآور 
می شوم الزم است پژوهشگران زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی 
و زمین شناسی بسیار بیش از اینها به زیستگاه های کوهپایه ای خلیج فارس و 
دریای عمان بپردازند و ارزش های محیط زیستی این گونه جاها را معرفی 
کنند. همچنین مقام های مسوول حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، 
به شکلی جدی تر و موثرتر، در نگهبانی از طبیعت کوه های مشرف به 

دریاهای جنوب بکوشند.
1-شیُکهیاشیبکوه؛ در حد فاصل بندر لنگه )استان هرمزگان( تا کنگان 
)استان بوشهر(، کوهستانی بسیار نزدیک به دریا قرار دارد، به طوری که در 
جاهایی مانند نزدیکی های بندر باستانی سیراف، کوه وارد دریا می شود. در 
اصطالح محلی به این ناحیه، »شی ُکه« )شیب کوه( می گویند که به معنای 
زمین های شیب دار پای کوه است)3(. این همجواری کوه و دریا، گذشته 
از چشم انداز کم مانندی که پدید آورده، سبب  شکل گیری تمدنی دیرینه 
برپایه  دریانوردی و بازرگانی شده و درنتیجه، آثار ارزشمند معماری هم در 
آن جا شکل گرفته است. یکی از آثار تاریخی جالب توجه سیراف، مجموعه  
پرشماری از حوضچه های آب است که روی شیب سنگی کوهستان کنده 
شده است. این حوضچه ها، از نمونه های کمیاب قدیمی در شیوه های 

»دروی باران« )گردآوری آب باران( است.
2-کوهجاشکیاکوهنمکیدشتی؛ در یکی از جنوبی ترین شاخه های 
رشته کوه زاگرس، در حدفاصل دو شهرستان  َدیّر و دشتی در استان 
بوشهر، کوهی از نمک سر برافراشته که با ورود به آن، چشم انسان از دیدن 
رخنمون های غیرعادی سنگ نمک خیره می شود. بخشی از کوه، از دور 
به نظر توده  برفی یا شیبی یخچالی به نظر می رسد؛ در جایی یک آبشار از 
نمک می بینیم، در جایی دیگر دیواره هایی به رنگ های زرد و قرمز و نارنجی 
که نشانگر ترکیب نمک با کانی های گوناگون است، به چشم می آید، در 
غارهایی، قندیل های نمکی چند متری می بینیم و اگر هنگام بازدید، بخت 
با ما یار باشد، رنگارنگی این کوه بسی بیشتر خود را نشان می دهد. این 
کوهستان پرشگفتی، در بهمن سال 13۸۶ با  پیشنهاد و پیگیری مردمی، از 
سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت رسید.  
3-کوهگنو؛ این کوهستان، در شمال غربی شهر بندرعباس است و 
بلندترین قله  آن حدود 2350 متر ارتفاع دارد. گنو مجموعه  پیچیده ای از 
پدیده های کوهستانی مانند قله ها، دیواره های بلند، تنگ )canyon(ها و 
دره های پرشمار است و در دل خود حیات گیاهی و جانوری متنوعی جا 
داده است. از گیاهان شاخص این کوهستان می توان درخت اَورس را نام 
برد که پایه های کهنسال و باشکوهی از آن، حتی روی قله ها و ستیغ های کوه 
دیده می شود. با دیدن این درخت همیشه سبز، زیبا، دیرزی و دیررشد روی 
صخره های لخت که در برابر آفتاب سوزان منطقه سرفرازانه ایستاده اند، 
انسان در شگفت می ماند که آب مورد نیاز گیاه از کجا تامین می شود و 
مادر طبیعت چه توان شگفتی در آن پدید آورده است! در گنو، همچنین 
چشمه  آب گرمی وجود دارد که در آن یک گونه ماهی کمیاب زندگی 

می کند. گنو، به عنوان منطقه  حفاظت شده، تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست است.

کوه ها سرچشمه  آب های شیرین و به این دلیل، زمینه ساز حیات و جایگاه 
گونه های بوم زاد)2( و  منشاء تنوع زیستی و ثروت ژنتیکی یک سرزمین 
هستند. کوه ها همچنین در شرایط پایمال شدن دشت ها و تخریب حیات 
طبیعی آنها )وضعیتی که در بسیاری از دشت های ایران دیده می شود( 
پناهگاه پاره ای از گونه ها می شوند که به نوعی به کوه مهاجرت کرده یا 
جامعه ای کوچک از آنها در کوه وجود داشته است. یک مثال در این زمینه، 
تمساح ایرانی است که گونه ای شاخص و جانوری در خور توجه و در 
خطر انقراض است. زیستگاه طبیعی این  گونه  کمیاب ایران که مردم منطقه 
آن را »گاندو« می نامند، مسب رودخانه  سرباز در خلیج گواتر )انتهای 
شرقی دریای عمان( تا باهوکالت و نیز شاخه های فرعی این رودخانه 
)رود کاجو، رود دشتیاری( بوده است اما در اثر خشکسالی های پیاپی 
چند دهه  اخیر و عامل های دیگری مانند  افزایش جمعیت و ساخته شدن 
سد و بیشتر شدن مصرف آب رودخانه ها، اندک گاندوهایی که به شکل 
طبیعی )و نه در محل های پرورش( باقی مانده اند، در ناحیه  کوهستانی 

شمال باهوکالت و زیر سد پیشین می زیند.
مثال دیگر، یوز است که شاید شاخص ترین گونه  جانوری ایران و به 
نوعی نماد حیات وحش کشور باشد. همه  کارشناسان، یوز را دشت زی 
خوانده اند اما این نکته کمتر گفته شده که عکس هایی که در 3-2 سال 
گذشته با دوربین های تله ای از یوز ایرانی گرفته شده، تقریبا  همه جا یوز را 
با پس زمینه ای از کوه نشان می دهد. واقعیت این است که مناطقی که امروزه 
در کشور ما زیستگاه یوز محسوب می شوند، مناطق کوهستانی هستند؛ 
کوه های پارک ملی توران، کوهستان نای بندان طبس و دره انجیر یزد. حتی 
در مناطق دشتی که احتمال زیست یوز در آنها می رود )مانند پارک ملی 
کویر و منطقه  میان دشت( نقاط نزدیک به کوه های آنجا؛ یعنی سیاه کوه و 
ارتفاعات 1500 - 1۴00 متری اطراف میان دشت، نقطه های امید هستند. 

دشت ها از دیرباز جوالنگاه آدمی بوده چرا که کشاورزی و دامپروری و 
ساخت و ساز در آنها ساده تر بوده و شکار هم در آن )امروزه با استفاده از 
موتورسیکلت و خودروهای قوی( راحت تر انجام می شود اما در کوهستان 
رفت وآمد سخت تر است. همچنین، در محیط های کوهستانی، بارندگی و 
در نتیجه گیاه بیشتر است که امکان ادامه  حیات را به علف خواران می دهد 

و در پی آن، گوشت خواران هم به سوی کوه کشیده می شوند.
میل به زندگی، تمامی حلقه های زیست را وادار به استفاده از هرگونه 
امکان کوچک و هر مهارت ممکن برای بقا می کند. اگر سرعت نابودسازی 
زیستگاه ها از حدی فزون تر نشود و گستره  زیستگاه هم از حدی کوچک تر 
نشود )این حدها، بستگی به جثه  زیستمند، عادت غذایی آن و پاره ای عوامل 
دیگر دارد( می توان امیدوار بود که گونه ها با کاربست »خالقیت«هایی ویژه، 

به زندگی خود - البته در جمعیتی کوچک تر - ادامه دهند. 
نتیجه: کوه ها، چه از حیث وجود گونه های گیاهی و جانوری بومی خود 
و چه از این نظر که در بعضی موارد می توانند برای شماری از گونه های 
مربوط به ناحیه های دیگر آخرین پناهگاه باشند، جایگاه مهمی در حفظ 

تنوع زیستی دارند؛ حفاظت از کوه ها، نگهبانی از زندگی است!

پینوشت
1(میکاییلُزَهری،درکتاب»دربارهساختارزئوبوتانیکیایران«)ترجمههنریک
مجنونیانوباریسمجنونیان،انتشاراتسازمانحفاظتمحیطزیست،1383(
اقلیمهایمتفاوتیرابرایپوششگیاهیایرانناممیبرد.او،توسعهنیافتنناحیه
گیاهیصحارا– عربستانیرابهدلیلوضعیتاوروگرافیوکوهستانیبودنغرب

ایرانمیداند)ص102(
2(برایمطالعهبیشتر،بنگریدبهمقالهعلیرسولیباعنوان»درشیبکوهوساحل
دریا...«،فصلنامهپژوهشهایتاریخی،نشریهدانشکدهادبیاتوعلومانسانی

دانشگاهاصفهان،بهار1395
endemic)3؛گونههایگیاهییاجانوریانحصارییکمنطقه.
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قاب سبز

کوه های مشرف به خلیج فارس؛ ارزشمند و رنگارنگ!

 عباس 
محمدی

مدیر گروه 
دیده بان 

کوهستان انجمن 
کوهنوردان ایران

یادداشت سبز

و  وسیع ترین  زاگرس،  رشته کوه های  سالمت:
اصلی ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط در ایران 
است و به همین دلیل این منطقه اهمیت بسیار ویژه ای 
دارد. جنگل های بلوط منطقه زاگرس از منتهی الیه شمال 
غربی ایران )استان آذربایجان غربی( آغاز می شود و 
سپس غرب )استان های کرمانشاه، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان و لرستان( و جنوب غرب 
ایران )استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس( 

را طی می کند. 
استان   11 در  گستردگی  با  زاگرس  جنگل هاس 
و  دارند  را  کشور  جنگل های  ۴0درصد  کشور، 
70درصد گونه های جنگلی زاگرس ها گونه های 
بلوط هستند. این جنگل ها از باارزش ترین ذخایر 
جنگلی جهان است. مهم ترین گونه گیاهی در 
جنگل های لرستان بلوط است. این درختان نقش 
فوق العاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی برای 

حفظ آب و خاک محسوب می شوند.
به گزارش موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم، 
جنگل های لرستان از سال 13۸۸ دچار بیماری 
بیماری  این  از  بخشی  که  شده اند  خسارت  و 
متوجه عوامل انسانی و بخشی نیز به دلیل عوامل 
بیولوژیکی است و تاکنون تحقیقاتی در این زمینه 

انجام نشده است.
تغییر اقلیم و وجود پدیده گردوغبار، افزایش درجه 
حرارت، تغییر بارش ها از برف به باران و عدم تعادل 
در پراکنش بارندگی ها موجب تشدید خشکسالی و 

نابودی بلوط لرستان شده است.
به رغم تالش های انجام شده، تاکنون درمان قطعی 
برای بیماری جنگل های بلوط لرستان یافت نشده 
و درمان های موقتی که به تایید کارشناسان سازمان 
برای  رسیده  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار 
جلوگیری از گسترش زوال بلوط در دستور کار 
قرار گرفته است. هم اکنون عملیات بهداشتی برای 

قطع درختان آلوده، عملیات پرورشی برای هرس 
و مقاوم سازی درختان و عملیات تولید و کاشت 
نهال های مقاوم در دستور کار قرار دارد. در بیماری 
فعلی درختان بلوط، نوعی سوسک با النه گزینی در 
درخت بلوط موجب زوال و خشکیدگی آن می شود 
که تاکنون دلیل هجوم این سوسک ها به جنگل های 
بلوط شناسایی نشده  است. این حشره تنها به درختان 
بلوط حمله ور می شود. کارشناسان دالیل متعددی 
از جمله گردوغبار، خشکسالی و حتی آثار ناشی 
از بمب های شیمیایی در زمان جنگ را از عوامل 
پیدایش و حمله این سوسک ها به جنگل های بلوط 

عنوان می کنند. 70 درصد علل بیماری خشکسالی 
تشخیص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در شهریور 97، 
متخصصان بیماری های بخش جنگل معتقدند آفات 
و بیماری میان درختان بلوط به تنهایی نمی تواند علت 
وقوع چنین فاجعه زیست محیطی باشد و عواملی 
و  پی درپی  تخریب جنگل، خشکسالی های  مانند 
گردوغبارهای اخیر در زوال و خشکیدگی بلوط های 

منطقه زاگرس نقش موثری داشته اند.
یکی از متخصصان گیاه پزشکی چهارمحال و بختیاری 
می گوید: »افزایش دما در سال های اخیر، فصل رویش 

بلوط را طوالنی تر کرده و با توجه به نبود بارندگی، شدت 
استرس های آبی برای این گونه جنگلی افزایش یافته 
است و با کاهش مقاومت گیاه، سوسک های چوبخوار 
به آنها حمله می کنند.« عالوه بر آن، وجود ریزگردها 
مزید بر علت شده است. این ریزگردها روی برگ ها 
را می پوشانند و در واقع روزنه های تنفسی را مسدود 

می کنند و سبب اختالل در فتوسنتز گیاه می شوند.
یکی دیگر از عواملی که جنگل های بلوط را تهدید 
می کند، کاهش تعداد سنجاب ها در این منطقه است.

جنگل های بلوط؛ خانه نوزاد سنجاب ایرانی
  نوزاد سنجاب، در حالی که در پناه درختان بلوط 
هنوز از شیر مادر خود تغذیه می کند و پا به دنیای 
بیرون نگذاشته،توسط عده ای سودجو از النه دزدیده 
می شود تا برای فروش به عالقه مندان نگهداری از 
حیات وحش، راهی بازار های سراسر کشور شود. 

بلوط حیات خود را مدیون  از درختان    بسیاری 
سنجاب ها هستند چراکه با پنهان کردن دانه های بلوط 
در خاک برای ایجاد ذخیره غذایی در فصل زمستان 
فرصت رشد درختان بلوط را طی سالیان زیادی 

فراهم کرده اند.
 سنجاب فراموش می کند همه دانه های پنهان شده در 
زیر خاک را پیدا کند و به این ترتیب فرصتی برای 

گسترش جنگل های بلوط فراهم می شود. 
بلند  و  کهنسال  بلوط  درختان  سنجاب   زیستگاه 
سال های  در  متاسفانه  است.  زاگرس  جنگل های 
اخیر چرای دام، خشکسالی، ریزگردها، آتش سوزی 
و قطع درختان بلوط برای تهیه زغال باعث از بین 
رفتن زیستگاه این جانور زیبا شده است.  سنجاب ها 
حیوان خانگی نیستند و زندگی آنها در اسارت سراسر 

رنج و عذاب است. 
لطفا از خرید زنده و مرده حیات وحش خودداری 

کنید تا این بازار شوم هرچه زودتر برچیده شود.

پهنه رویشی زاگرس را بشناسیم و حفظ کنیم
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يادداشت مهمان

دانستنی های 
دندانی
)20(

خوشحال و شاد و 
خندانیم؟!
)23(

تب مالت را
بیشتر بشناسیم
)22(

دست به دامن 
مسهل ها نشويد!
)21( صفحات 17 تا 24

تقـویـم سـالمـت

دیــــــا بــــت

دهــان و دنـدان

در مــــا نگــــاه

ـاه عفـونی درمانگ

فرزنـــدپـروری

پـوستـر سـالمـت
سال پانزدهم  شماره 711  شنبه 28 اردیبهشت 1398

کلینیک    وخانواده

دیابت یا استعداد ابتال به دیابت، دو معضل بزرگ سالمت در جوامع بشری است. 
طبق برآورد اخیر انجمن دیابت آمریکا، هر ساله در کشور آمریکا 1/5 میلیون نفر 

به جمع بیماران مبتال به دیابت افزوده می شود...)صفحه 19(

امید يا انکار حقیقت! 
یادم است چندسال قبل همسر جوان یکی از 
آشنایان که مهندسی باتجربه بود، دچار ناتوانی 

نسبی و ناگهانی پاها شد. 
بعد از انجام ام آرآی متوجه شده بودند تومور 
بزرگی در نخاعش دارد و  خالصه با من مشورت 
کردند. من گفتم  باید سریع جراحی  شود. شاید 
بشود پاها را در این مرحله نجات داد. با ناراحتی 
گفت دکتر فالنی که نمی دانم متخصص چه بودند 
و  چکاره گفتند که عملش بی فایده است و با 

ناراحتی خداحافظی و  قطع کرد. 
چند ماه بعد در مراسمی دوباره این جناب مهندس 
را دیدم و  جویای احوال همسرش شدم. خیلی 
خوشحال بود و گفت که با راهنمایی یکی از 
دوستانشان به تایلند رفته و »جراحی معنوی« روی 
نخاع انجام داده و بدون باز کردن و  خونریزی تومور 
را خارج کرده اند و به زودی پاهای همسرشان 
خوب می شود. خب من هم که در این شرایط 
قاعدتا بحثی نمی توانستم بکنم، آرزوی شفای 
عاجل برای همسرش کردم  و خداحافظی کردم، 
تا چند روز قبل که آگهی فوت همسرش را دیدم 
و شنیدم که طی این 3-2 ساله، فلج پاها کامل 
شده بود و بی اختیاری ادرار و مدفوع داشت و 

چقدر روزهای سختی را پشت سر گذاشته...
خالصه داستان اینکه، جایی که عقل و منطق کنار 
می رود، هرگز جای مباحثه ای با کسی باقی نمی ماند. 
متاسفانه، همه فکر می کنند تمام بیماری ها درمان 
دارد اما ممکن است این درمان ها در ایران در 
دسترس نباشد، درنتیجه خیلی از دردها، سرطان ها 
و نقصان ها بی درمان می مانند. از طرف دیگر اگر 
بخواهیم فهرستی از دردها و بیماری های بی درمان 
تهیه کنیم، کتابی چندهزار صفحه ای می شود! که 
همیشه افرادی سودجو به عنوان درمانگر برای همه 
این دردها وجود دارند و با روش های مختلف جادو 
و گیاهان کوهی و انرژی و ... جیب مردمان نادان 
را خالی و آنها را نسبت به علم مشکوک می کنند 
و درنهایت هم همان می شود که باید می شد! حال 
آنکه با اعتماد به علم موجود و اقدام منطقی به موقع 

می توان جلوی خیلی از این زیان ها را گرفت.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغزواعصاب

زندگی با ديابت
 بیماری دیابت و بخشی از داروهای این بیماری
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گرچه طی سال های اخیر فرهنگ سازی در مورد 
اهدای عضو به خوبی انجام گرفته و بسیاری 

از افراد به دلیل شناخت بهتر این مساله، 
با  را  خود  مغزی  مرگ  عزیز  داغ 

زندگی بخشیدن به بیماران تسلی 
می دهند، هنوز هم باورهای 

رایج اما نادرستی در این 
زمینه وجود دارد که 
آنها  شناخت  قطعا 
می تواند به پذیرش 
هرچه بیشتر اهدای 

جامعه  در  عضو 
کمک کند. 

 اهدای عضو در سنین 
باال امکان پذیر نیست

هیچ محدودیت سنی در مورد اهدای 
عضو وجود ندارد و این اقدام حتی در 

سنین سالمندی به شرط سالم بودن عضو نیز 
می تواند با تشخیص پزشکان متخصص انجام گیرد. 

 فرد دارای بیماری زمینه ای قادر به اهدای عضو 
نیست

در مورد بیماران و افرادی که به طور مداوم تحت درمان 
هستند نیز نمی توان این مساله را مانع اهدای عضو دانست. 
امکان اهدای عضو این گروه تنها در زمان مرگ مغزی و 
در  جز  و  است  امکان پذیر  متخصصان  دقیق  بررسی های 
موارد محدودی از مبتالیان به بیماری های عفونی مانند ایدز 
و بدخیمی ها، ممنوعیت کلی وجود ندارد. تشخیص این 
امکان تنها برعهده تیم متخصصان اهدای عضو خواهد بود. 
چنانچه به عنوان مثال امکان اهدای قرنیه حتی از فرد مبتال 

به آب مروارید و ضعف بینایی نیز وجود دارد.
 حق انتخاب اعضای اهدایی برای خانواده مرگ مغزی 

وجود ندارد 
در صورت تایید مرگ مغزی و امکان اهدای عضو، فقط 
باشند و  اعضایی که خانواده مرگ مغزی رضایت داشته 

اعالم کنند، اهدا می شود. 
بیمار  به  اهدا کننده  رفتاری   خصوصیات 

پذیرنده عضو منتقل می شود
به رغم وجود چنین تصوری در برخی 
افراد، این مساله از لحاظ علمی به 
اعضای  است.  نرسیده  اثبات 
ندارند  »حافظه«  پیوندی 
این  در  است  بهتر  و 
جان  نجات  شرایط 

بیمار اولویت باشد.
 هزینه های مربوط 
به اهدای عضو برعهده 
مغزی  مرگ  خانواده 

نیست
به اهدای  تمام هزینه های مربوط 
عضو از قبیل بستری، برداشت و پیوند 
عضو توسط وزارت بهداشت و درمان تامین 
می شود. در مورد دریافت کنندگان عضو نیز به 
جز هزینه داروهای پس از عمل که تحت پوشش 

بیمه ای است، هزینه دیگری تحمیل نمی شود.
 داشتن کارت اهدای عضو، مراقبت های اورژانسی را 

تحت تاثیر قرار می دهد
پزشکی  کادر  اورژانس،  مراکز  به  حوادث  اعالم  از  پس 
و  تالش  تمام  مصدوم  کنار  حضور  لحظات  نخستین  از 
زندگی  به  بازگشت وی  و  نجات  برای  را  اقدامات الزم 
انجام می دهند. مساله اهدای عضو زمانی مطرح می شود که 
به رغم تالش های انجام گرفته و تایید تیم پزشکان متخصص، 

مرگ مغزی تایید شود.
 اهدای عضو موجب تغییر شکل پیکر فرد می شود

فرایند برداشت عضو هیچ تغییری در ظاهر فرد اهداکننده 
ایجاد نمی کند و این اقدام در اتاق عمل و در کمال احترام 
از  پس  می گیرد.  انجام  متخصصان  توسط  انسان  منش  و 
برداشت عضو نیز محل عمل بخیه زده و در ظاهر فقط 

خط تمیز جراحی دیده می شود.

باورهای نادرست در مورد اهدای عضو

تاکنون بیش از 880 اهداکننده 
مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای 
این دانشگاه تحت عمل جراحی اهدا 
و پیوند عضو قرار گرفته اند و جان 
حدود 3 هزار و 400 بیمار از این 
راه نجات یافته است 

»اعضای بدن خود را به بهشت نبرید؛ فرشتگان 
می دانند ما در اینجا به آنها نیاز داریم«

در تقویم ملی ایران، 31 اردیبهشت به عنوان 
روزی نامگذاری شده که نه تنها افتخاری در 
علم پزشکی محسوب می شود، بلکه بی شک 
تجلی بخش انسانیت است؛ روز ملی »اهدای 
عضو؛ اهدای زندگی«. براین اساس، در صورت 
تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده بیمار امکان 
پیوند قلب، کلیه، کبد و... به دیگر بیماران نیازمند 

محقق خواهد بود. 

»پیوند عضو« در ایران
پیوند عضو که تاریخچه ای طوالنی دارد در متون 
علمی حکمای قدیم ایران مانند ابوعلی سینا و 
جرجانی نیز مورد تایید بوده و ایشان امکان 
جایگزینی عضو یک فرد در بدن فرد دیگر را 
ممکن می دانستند اما پیوند عضو به مفهوم کنونی 
در طب ایران به سال 1314 با انجام پیوند قرنیه 
برمی گردد و اولین پیوند کلیه در ایران نیز به 
عنوان واقعه ای مهم در سال 1347 انجام شد. 

طی سال ها انجام چنین اقداماتی توانست جان 
بسیاری از بیماران را نجات دهد اما با توجه به 
افزایش افراد نیازمند پیوند و لزوم پیوندهایی 
غیر از کلیه مانند قلب و ریه، توجه به استفاده 
از اعضای بدن اهداکنندگان مرگ مغزی ضروری 

به نظر می رسید. 
براین اساس، در تاریخ 31 اردیبهشت 1368 
فتوای مرگ مغزی از طرف امام خمینی)ره( به 
عنوان اولین فقیه شیعه صادر شد و پس از طی 
مراحل قانونی درنهایت توسط مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید و راه برای انجام انواع 

پیوندها هموار شد. 
تا سال 1374 که انجمن پیوند اعضای ایران تاسیس 
شد، انجام موفقیت آمیز پیوند مغز استخوان، روده 
باریک، قلب و کبد توسط متخصصان ایرانی انجام 
گرفت و فعالیت های گسترده در این زمینه ادامه 
یافت. همچنین موفقیت پیوند ریه در سال 1379 
و پیوند لوزالمعده در سال 1385 بر افتخارات 
اخیر  سال هاس  و طی  افزود  ایرانی  پزشکان 
تالش های گسترده برای امکان حیات بیماران 
از طریق اهدای عضو قربانیان مرگ مغزی انجام 

گرفته است.
 مرگ مغزی و تایید شرایط برای اهدای عضو

که  گفته می شود  به وضعیتی  مغزی«  »مرگ 

تمام عملکرد نیمکره ها و ساقه مغز بیمار به 
طور غیرقابل برگشتی از بین رفته و تایید مرگ 
مغزی با دقت و وسواس خاصی توسط  تیم 
متخصص اعالم می شود. پزشکان متخصص 
تایید مرگ مغزی با حکم وزیر بهداشت انتخاب 
شده اند که  نشان  دهنده اهمیت موضوع تایید 
مرگ مغزی است. این تیم تخصصی 4نفره 
شامل متخصص اعصاب، جراح مغز و اعصاب، 
متخصص داخلی و متخصص بیهوشی هستند 
تایید مدیر کل  به  که درنهایت مرگ مغزی 

پزشکی قانونی نیز می رسد.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، ساالنه بین 5 تا 8 هزار نفر در ایران بر 
اثر ضربه مغزی ناشی از تصادفات و بیماری های 
مختلف دچار مرگ مغزی می شوند که نیمی از 

آنها قابلیت اهدای عضو را دارند. 

مهم ترین علل منجر به مرگ مغزی را می توان 
ضربه های ناشی از تصادفات و سوانح، سکته های 
مغزی، تومورهای مغزی، تشنج و هر عاملی که 
خونرسانی به مغز را مختل کند، دانست. شرایط 
مرگ مغزی با بیماری که به کما رفته متفاوت 
است، درحالی که معموال تصورعموم مردم بر 
این است که مرگ مغزی با کما تفاوت ندارد. 
از لحاظ علمی هر فرد مرگ مغزی حتما به کما 
رفته ولی هر بیمار به کمارفته ای مرگ مغزی 
محسوب نمی شود زیرا احتمال برگشت بیمار 
به کمارفته وجود دارد اما این فرضیه در مورد 

مرگ مغزی هرگز ممکن نیست.
این تصور غلط که ممکن است بیمار دچار مرگ 
مغزی به زندگی برگردد، مهم ترین علتی است 
که خانواده ها از اهدای عضو بیماران خود امتناع 
می کنند، در حالی که پس از اعالم مرگ مغزی 
حداکثر در عرض چند روز فرد مذکور دچار 

ایست قلبی می شود.
در فرایند اهدای عضو از مرگ مغزی و پیوند 
اعضا افزون بر 100 نفر در قالب تیم تشخیص 
مرگ مغزی، تیم تایید مرگ مغزی، تیم نگهداری 
مرگ مغزی، تیم انتقال، تیم هماهنگ کننده، تیم 
اتاق عمل و تیم های پیوند، آزمایشگاه و تیم های 
پشتیبانی فعال هستند. در این مدت آزمایش های 
مختلف و نوار مغز نیز از مرگ مغزی گرفته می شود 

تا یقین حاصل شود هیچ عملکردی در مغز 
دیده نمی شود. سالمت اعضای دریافتی از 

مرگ مغزی نیز نقش مهمی در اهدا دارد و 
اعضای اهدا کننده مرگ مغزی در هر سنی به 
شرط سالمت عضو، می توانند اهدا و پیوند شود.

مشهد؛ طالیه دار اهدای عضو در ایران
رشد پیوند اعضا در ایران طی سال های اخیر 
به گونه ای بوده که هم اینک دانشگاه های علوم 
پزشکی تهران، مشهد و شیراز باالترین شاخص 
اهدای عضو را در کشور دارند، در حالی که 
در  عضو)پی.ام.پی(  اهدای  کنونی  شاخص 
ایران حدود 11/5 در کشور است، در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ۲1 اهدا به ازای 1میلیون 

نفر جمعیت است. 
واحد پیوند اعضا از مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را 
زیر پوشش دارد، از سال 1380 فعالیت خود را 
آغاز کرده و اکنون یکی از مراکز پیشگام این 
حوزه در سطح ایران است. همچنین نخستین 
بیمارستان تخصصی اهدای عضو و پیوند اعضا 
در شمال شرق کشور با عنوان »منتصریه« در 
مرگ  اهداکنندگان  و  شد  راه اندازی  مشهد 
مغزی ساکن شهرستان های مختلف خراسان و 
استان های همجوار به این مرکز منتقل می شوند.

تالش های  با 
انجام شده تاکنون 

بیش از 880 اهداکننده 
مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای این دانشگاه 
تحت عمل جراحی اهدا و پیوند عضو قرار 
گرفته اند و جان حدود 3 هزار و 400 بیمار 
از این راه نجات یافته است. اعضای اهدایی 
نارسایی کلیوی، کبد  بیماران  به  شامل کلیه 
بیماران  به  قلب  کبدی،  نارسایی  بیماران  به 
نارسایی قلبی، ریه به بیماران نارسایی ریوی، 
پوست به بیماران مبتال به سوختگی و قرنیه 

به بیماران نابیناست. 
در سال 1397 از 1۲3 اهداکننده مرگ مغزی 
که خانواده هایشان رضایت خود را مبنی بر 
اهدای عضو عزیزشان اعالم کردند، به 506 
بیمار نیازمند عضو اهدایی پیوند داده شد. این 
میزان بیشترین تعداد اهدای عضو طی ۲ دهه 

گذشته تاکنون است.

اقبال عمومی پیوند عضو در مشهد 2 
برابر شاخص کشوری است

شاخص اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد ۲1 اهدا به ازای 1میلیون نفر جمعیت است،  
حال آنکه میانگین این شاخص در کشور 11/5 
اهداست. این شاخص طی سال های پیشین 10 
اهدا بود اما هم اینک با رشد بیش از  صددرصدی 
رو برو است. این شاخص سال 1380 همگام با 
نخستین پیوند عضو از اهداکننده مرگ مغزی، 1 

به ازای 1میلیون نفر جمعیت بود.
خانواده های  رضایت  اخیر،  ۲دهه  طی 
اهداکننده های مرگ مغزی رشد قابل توجهی داشته 
و در حال حاضر بیش از 60 درصد خانواده های 
مرگ مغزی رضایت به اهدای عضو عزیز از دست 
رفته خود می دهند. همچنین 50 هزار نفر هم اینک 
در خراسان رضوی داوطلب اهدای عضو شده و 

کارت اهدای عضو دریافت کرده اند. 

مشهد؛ سومین قطب پیوند کبد و 
قلب در ایران

در حال حاضر، مشهد پس از شیراز 
و تهران، سومین قطب پیوند کبد 
در سطح ایران است که شرق 
و شمال شرق کشور را 
زیر پوشش دارد. پیوند 
کبد یکی از سخت ترین 
است  جراحی  پیوندهای 
بیمارستان  و از سال 139۲ در 
تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد 
آغاز شده و تاکنون ۲85 پیوند کبد اهدایی 
از اعضای اهداکنندگان مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد انجام گرفته است. هم اکنون 
موفقیت پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد حدود 90 درصد است که تقریبا متناسب 

با کشورهای پیشرفته جهان است.
جراحی پیوند قلب نیز در حال حاضر در 3 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و 
مشهد انجام می شود. تاکنون 70 مورد عمل 
پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد که 
شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد با موفقیت 
انجام گرفته است. میزان موفقیت پیوند قلب 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 70 درصد و 
مطابق با استانداردهای جهانی است. همچنین 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیش از 450 
بیمار دچار سوختگی قسمتی از پوست مرگ 
مغزی اهدا شده و به آنها زندگی دوباره بخشیده 
است. ضمنا حدود 730 بیماری که نابینا بودند 

نیز با پیوند قرنیه بینایی خود را بازیافتند.

به مناسبت 31 اردیبهشت؛ روز ملی اهدای عضو

مشهد، قطب سوم پیوند کبد
 دکتر ابراهیم خالقی

مسوول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چه اعضا و بافت هایی قابل اهداست؟

 اعضای قابل اهدا قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه هاست. 

عالوه بر این اعضا، برخی از بافت های بدن نیز قابل پیوند هستند. 

با اهدای قرنیه می توان بینایی رابه فردی که دچار صدمه شدید به 

چشم شده باز گرداند. تاندون و غضروف باعث باز سازی اعضای 

آسیب دیده می شوند. پیوند استخوان می تواند مانع قطع عضو در 

سرطان استخوان شود. دریچه قلب برای کودکان با بیماری مادرزادی 

دریچه ای و بزرگساالن با دریچه آسیب دیده به کار می رود. پیوند 

پوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید است. پیوند مغز 

استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان های خون است. 

برخالف عضو، بافت می تواند تا ۲4 یا حتی 48 ساعت بعد از 

مرگ فرد اهدا  شود و حتی می توان آن را برای مدت های طوالنی 
ذخیره کرد.

در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهدای عضو وجود دارد؟

 بعد از مرگ کامل به صورت طبیعی تا 48 ساعت، نسوجی مانند 

قرنیه، دریچه قلب، استخوان و تاندون قابل اهدا هستند.

 اهدا کنندگان عضو از نظر بیماري های خاص غربالگری خواهند شد؟

 همه اهدا کنندگان عضو از نظر ایدز، هپاتیت، ویروس های مشابه 

برخی بدخیمی ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

داشتن کارت اهدای عضو برای اهدای اعضا پس از مرگ کفایت 
می کند؟

بنا بر قانون جمهوری اسالمی ایران و بیشتر کشورهای جهان برای 

اهدای عضو رضایت اولیای دم ضروری است و حتی  به رغم 

اولیای  داشتن کارت اهدای عضو در صورت عدم رضایت 

دم، اهدای عضو انجام نخواهد گرفت. کارت اهدای عضو 

نشان  دهنده آرزوی قلبی فرد در مورد اهدای اعضای 

بدن خود است و همین موضوع می تواند با نشان دادن 

خواسته فرد به اولیای دم تصمیم گیری را برای آنها 

در آن زمان حساس آسان تر کند. ضمنا این کارت 

می تواند جنبه فرهنگ سازی نیز داشته باشد.

 باطل کردن کارت اهدای عضو بعد از تکمیل فرم 
امکان پذیر است؟

در هر زمان که فرد از داشتن کارت منصرف شود می تواند 

با اعالم خواسته خود به مسووالن تقاضای خود را لغو کند، 

هرچند با در نظر داشتن نیاز به رضایت اولیای دم برای اهدا 

تنها با اعالم خواسته خود به اولیای دم خود نیز می تواند انصراف 

خود را از اهدا اعالم کند.

مراسم خاکسپاری فرد اهدا کننده چقدر به تاخیر خواهد افتاد؟

کل مراحل اهدا و پیوند عضو )رضایت از خانواده فرد اهدا کننده 

تا پایان برداشت و پیوند عضو( معموال یک روز طول می  کشد.

خانواده های فرد اهدا کننده و فرد گیرنده عضو پیوندی یکدیگر 
را مالقات خواهند کرد؟

هویت طرفین محرمانه خواهد ماند، البته تعدادی از خانواده ها تمایل 

خواهند داشت که از طریق نامه های بی نام و نشان )با همکاری واحد 

فراهم آوری اعضای پیوندی( با هم مکاتبه داشته باشند. در مراسمی 

تحت عنوان جشن نفس جشن زندگی که به ابتکار واحد پیوند 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله مقارن با تولد حضرت 

فاطمه زهرا )س( برگزار می شود تمام خانواده های اهدا کننده عضو 

و گیرندگان اعضای پیوندی به این جشن دعوت می شوند و بدون 

شناسایی یکدیگر لحظات دیدنی ای را می آفرینند. 

در قبال عضو اهداشده پولی به خانواده   دهنده داده می شود؟

 عضو پیوندی به صورت رایگان و به عنوان هدیه به خانواده گیرنده 

اهدا می شود و گیرنده نیز پولی بابت عضو پیوندی پرداخت نمی کند.

پیوند عضو میان جنس ها و نژادهای مختلف امکان پذیر است؟

جنسیت و نژاد متفاوت مانعی برای پیوند اعضا نیست اما سازگاری 

گروه خون و اندازه عضو )به خصوص ریه( و انطباق بافتی )در مورد 

کلیه( اهمیت بیشتری دارد.

بهتر است بدانیم...



باورهای اشتباه درباره بیماری دیابت
درباره بیماری دیابت باورهای اشتباهی وجود دارد از جمله: 

دیابت مسری است
اشتباه است. بسیاری فکر می کنند دیابت هم مانند برخی بیماری های مزمن مسری است، در حالی که 

این گونه نیست و دیابت تنها از طریق ژنتیک می تواند به فرد دیگر منتقل شود.
شیرینی زیاد میل می کنید پس حتما به دیابت مبتال خواهید شد

اشتباه است. گروهی فکر می کنند کسی که شیرینی و مواد قندی زیاد 
می خورد حتما به دیابت مبتال می شود، در حالی که این گونه نیست. بیشتر 
مواد غذایی که ما می خوریم مانند نان ها و  پاستاها در طول هضم تبدیل به 
قند می شوند. حتی افراد دیابتیک می توانند در رژیم غذایی خود مقادیری 
شکالت و کیک هم داشته باشند ولی باید میزان آن را کنترل کنند و ورزش 

را هم فراموش نکنند.
افرادی که چاق هستند حتما به دیابت مبتال می شوند

اشتباه است. هرچند افرادی که چاق هستند در معرض خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند، لزوما چاق بودن به معنای دیابتیک شدن نیست.

افراد دیابتیک بینایی خود یا پاهای خود را از دست خواهند داد
اشتباه است. اگر شما فردی دیابتیک هستید به این معنا نیست که بینایی 
خود را از دست خواهید داد. اگر مواظب خودتان باشید قندخون را کامال 
کنترل کنید، سیگار نکشید، فشارخون متعادلی داشته باشید و باالخره 
وزن مناسب داشته باشید و به صورت منظم نزد پزشک خود بروید، با 

این مشکالت مواجه نخواهید شد.

دیابت یا استعداد ابتال به دیابت، دو معضل بزرگ 
سالمت در جوامع بشری است. طبق برآورد اخیر انجمن 
دیابت آمریکا، هر ساله در کشور آمریکا 1/5 میلیون 
نفر به جمع بیماران مبتال به دیابت افزوده می شود.

براساس همین آمار، نکته نگران کننده تر تعداد افرادی است که در 
معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند. مرکز کنترل و پیشگیری 
 100 میالدی   2017 سال  در  کرده  گزارش  آمریکا  بیماری های  از 
میلیون نفر از آمریکاییان یا مبتال به دیابت شده اند یا در خطر ابتال 

به بیماری قرار دارند. 
کسانی را در خطر ابتال به دیابت می دانیم که میزان قندخون باالیی 
دارند اما میزان آن هنوز به حدی نرسیده که آنها را در گروه مبتالیان 
به دیابت قرار دهیم. کاستن وزن و داشتن فعالیت های فیزیکی دو 
عامل مهمی هستند که امکان ابتال به دیابت نوع2 را کاهش می دهند. 

در کشور آمریکا دیابت هفتمین عامل عمده مرگ ومیر است.

دیابت نوع2 چگونه تشخیص داده می شود؟
آزمایش هایی که برای تشخیص بیماری انجام می شود:

نشان  آزمایش خون  این   :Glycated hemoglobin آزمایش 
می دهد میزان متوسط قندخون شما طی 2 تا 3 ماه گذشته چقدر 
بوده است. میزان طبیعی 5/7 درصد است و عدد بین 5/7 و 6/5 
درصد نشان می دهد در معرض خطر ابتال به دیابت هستید و اگر 
در دو آزمایش مستقل عدد به دست آمده 6/5  یا باالتر از آن باشد 

به این معناست که شما مبتال به دیابت نوع2 هستید.
در صورتی که انجام این آزمایش مقدور نباشد یا بیمار مشکالت 
با این آزمایش تداخل داشته باشد،  خونی دیگری داشته باشد که 

پزشک آزمایش های دیگری را پیشنهاد می کند شامل:
آزمایش اندازه گیری اتفاقی قندخون: مقدار قندخون را بر اساس 
در  بدون  می کنیم.  بیان  لیتر  در  میلی مول  یا  دسی لیتر  در  میلی گرم 
نظر گرفتن زمان آخرین وعده غذایی فرد، اگر میزان قندخون مورد 
آزمایش 200 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، نشان دهنده دیابتیک 
بودن فرد است، خصوصا اگر فرد مورد نظر سایر عالئم دیابت مانند 

عطش و پرادراری را هم داشته باشد.
آزمایش قندخون ناشتا: در این آزمایش پس از یک شب ناشتا بودن 
از فرد نمونه خون گرفته می شود. میزان قند کمتر از 100 میلی گرم 
در دسی لیتر طبیعی محسوب می شود اما اگر میزان قند 100-125 
میلی گرم در دسی لیتر باشد، فرد در معرض خطر ابتال به دیابت قرار 
دارد. اگر در دو آزمایش مستقل میزان قندخون ناشتا 126 میلی گرم 

یا باالتر باشد، فرد دیابتیک تشخیص داده می شود.
ندرت  به  معموال  را  آزمایش  این  قند خوراکی:  تحمل  آزمایش 
انجام می دهند و بیشتر در شرایط خاص مثال زمانی که فرد باردار 
که  است  گونه  این  به  آزمایش  انجام  نحوه  می شود.  انجام  باشد، 
فرد پس از یک شب ناشتا بودن در محل آزمایشگاه یک نوشیدنی 
2ساعت  طی  متناوبا  او  خون  نمونه  سپس  و  می کند  میل  شیرین 
بعدی گرفته می شود. در این آزمایش اگر میزان قند 140 میلی گرم 
نشان دهنده  میلی گرم   199 تا   140 بین  عدد  است.  طبیعی  باشد، 
ابتال به دیابت است. اگر میزان قند 200 میلی گرم یا بیشتر  خطر 

باشد، فرد دیابتیک است.
انجمن دیابت آمریکا توصیه می کند همه افراد از 45 سالگی تست 
غربالگری دیابت را انجام دهند. اگر نتیجه آزمایش طبیعی بود، هر 
3 سال آزمایش تکرار شود و اگر فرد در مرز بیماری قرار داشت، 
زمان آزمایش های بعدی را طبق دستور پزشک خود انتخاب کنند.

افرادی که کمتر از 45 سال دارند  همچنین انجمن توصیه می کند 
ولی چاق هستند، بیماری قلبی دارند، زمینه فامیلی  ابتال به دیابت 
دارند یا فشارخونشان باالتر از 140/90 میلی متر جیوه است، بهتر 

است این آزمایش غربالگری را انجام دهند.
اگر آزمایش خون فرد نشان دهد به دیابت مبتالست، پزشک برای 
تعیین نوع 1 یا 2 بیماری آزمایش های دیگری را تعیین می کند زیرا 

هر کدام معموال روش درمانی متفاوتی را می طلبد.
بیماری دیابت نوع2 درمان ندارد اما بیماران می توانند با رعایت نکات 

زیر بیماری را به خوبی مدیریت کنند:
کاستن وزن: تنها اگر 5 تا 10 درصد وزن خود را کم کنیم تاثیر 
زیادی روی سطح قندخون ما خواهد گذاشت، مثال اگر فردی 82 
کیلوگرم   9/5 کردن  کم  با  وی  قندخون  میزان  دارد  وزن  کیوگرم 

تغییر خواهد کرد.
خوردن غذاهای سالم: کنترل وعده های غذا و انتخاب مواد غذایی 
سالم راه های ساده ای هستند که در کاهش وزن به فرد کمک می کنند. 
مواد غذایی که انتخاب می کنیم باید حاوی کالری کمتر، کربوهیدرات، 
حاوی  عوض  در  و  کمتر  اشباع  چربی  و  کمتر  شیرینی  خصوصا 

سبزیجات و میوه و فیبر بیشتر باشد.
فعالیت های فیزیکی: انجام ورزش های هوازی به صورت منظم مانند 
پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری به مدت 30 تا 60 دقیقه در بیشتر 
روزهای هفته همراه با ورزش های مقاومتی مانند یوگا به صورت 2 
بار در هفته نسبت به انجام یک ورزش به تنهایی تاثیر بیشتری بر 
سالمت بدن ما دارد. به خاطر داشته باشید ورزش سطح قندخون 

ورزش  از  پیش  باشد  الزم  شاید  بنابراین  می آورد  پایین  را 
خوراکی میل کنید. همچنین باید زمان هایی را که بی حرکت 
هستید، کمتر کنید مانند زمان هایی که پای تلویزیون می نشینید.

است  درمانی خود ممکن  برنامه  اساس  بر  قندخون:  کنترل 
الزم باشد میزان قندخون خود را هرازگاهی اندازه گیری کنید. 
کنترل دقیق قندخون کمک می کند سطح قندخون در حد ثابت 

باقی بماند.
 مصرف دارو: گاهی قندخون فرد با رعایت نکات ذکرشده به 
حد طبیعی نمی رسد و فرد دیابتیک نیاز به مصرف دارو دارد. 
ممکن است پزشک برای کنترل بهتر قندخون بیمار چند دارو  

تجویز  کند. 
داروهایی که معموال برای بیماری تجویز می شود عبارتند از:

مت فورمین : این اولین دارویی است که پزشک برای پایین آوردن 
کاهش  کبد  در  را  قند  تولید  دارو  این  می کند.  تجویز  قندخون 
می دهد و حساسیت بدن را نسبت به انسولین بهبود می بخشد و 

به این ترتیب بدن به طور موثرتری از انسولین استفاده می کند.

استفراغ و اسهال از عوارض دارو است اما ممکن است به تدریج با 
عادت کردن بدن به دارو این عوارض از بین برود، به خصوص اگر 

قرص همراه غذا میل شود.
اگر مت فورمین به تنهایی قندخون را تنظیم نکند، پزشک از داروهای 

دیگری استفاده می کند.
 داروهای گروه سولفونیل اوره ها که موجب ترشح انسولین بیشتر 
در بدن می شوند. عوارض جانبی این داروها ممکن است چاقی باشد.
 داروهای گروه مگلیتینیدها شامل پراندین و استارلیکس مانند 
سولفونیل اوره ها لوزالمعده را وادار به ترشح انسولین بیشتر می کنند 
اما سرعت اثر آنها نسبت به گروه قبلی بیشتر و دوره اثر آنها کوتاه تر 
و  وزن  افزایش  است  ممکن  داروها  از  گروه  این  عوارض  است. 

کاهش قندخون باشد.
 تیازولیدین دایون ها: این داروها شامل Avandia,Actos هستند و 
مانند مت فورمین بافت های بدن را نسبت به دریافت انسولین حساس تر 
می کنند. از عوارض جانبی این داروها افزایش وزن، مشکالت قلبی 
و کم خونی است. به همین دلیل این داروها جزو اولویت انتخاب 

پزشک نیست.
شامل  گروه  این   :4 دی پپتیدیل پپتیداز  آنزیم  مهارکننده های   
 Onglyza,Tradjenta,Januvia تجاری  نام های  با  داروهایی 
داروها  این  دارند.  متوسطی  تاثیر  اما  می دهند  کاهش  را  قندخون 
موجب چاقی نمی شوند اما ممکن است درد مفاصل و افزایش خطر 

پانکراتیت را همراه داشته باشند.
 آگونیست های پپتید شبیه گلوکاگون-GLP1( 1(: این داروها 
شکل تزریقی دارند و سرعت هضم غذا را کاهش می دهند، درنتیجه 
وزن  کاهش  با  دارو  مصرف  معموال  می آورند.  پایین  را  قندخون 
افزایش  همراه می شود. عوارض احتمالی دارو هم حالت تهوع و 

خطر پانکراتیت است.
داروهای  از جمله   Byetta, Bydureon,victoza,Ozempic
این گروه هستند. تحقیقات اخیر نشان داده، دو داروی آخر خطر 
حمالت قلبی و سکته مغزی را در افرادی که در معرض خطر این 

عوارض قرار دارند، کاهش می دهند.
مصرف  صورت  به  که  بود  دارویی  اولین   Bydureon داروی 
شد.  تایید  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  سوی  از  یکبار  هفته ای 

این دارو نسبت به داروهای این 
گروه طوالنی االثر است. تزریق 2 
رژیم  همراه  دارو  این  میلی گرم 
بیمار  قندخون  ورزش  و  غذایی 

را تحت کنترل درمی آورد. 
میالدی   2018 سال  آوریل  در 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
تجویز این دارو را همراه انسولین 
در افرادی که نیاز به کنترل اضافه 

قندخون دارند، تایید کرد. در صورت مصرف انسولین با این دارو 
احتمال هیپوگلیسمی )افت قندخون( وجود دارد بنابراین الزم است 

انسولین در دوز کمتر تجویز شود. 
لرز،  به صورت سردرد، عرق کردن،  عالئم هیپوگلیسمی می تواند 
اضطراب، تپش قلب، نفس نفس زدن و گیجی باشد. بیمار باید نسبت 
به این شرایط آگاهی کامل داشته باشد تا در صورت بروز آن یک 

ماده کربوهیدرات میل کند.
عوارض استفاده از این دارو ممکن است به صورت حالت تهوع، 
استفراغ، اسهال، خارش و  ایجاد برجستگی در محل تزریق ظاهر شود.
روی برچسب این دارو هشدار خطر ابتال به سرطان تیروئید درج 
اثبات شده اما در مورد  شده که احتمال آن در نمونه های حیوانی 

نمونه های انسانی هنوز نامشخص است. 
 Bayetta به صورت 2 بار در روز باید مصرف شود.

 مهارکننده های SGLT2: این گروه از داروها از بازجذب قند در 
کلیه ها جلوگیری می کنند، درنتیجه قند درون ادرار تخلیه می شود. از 
 Invokana,Farxiga,Jardiance داروهای این گروه می توان از
قلبی و  احتمال حمالت  این گروه ممکن است  داروهای  برد.  نام 
کاهش  هستند،  شرایط  این  مستعد  که  افرادی  در  را  مغزی  سکته 
دهند. عوارض جانبی این داروها شامل ترشحات غیرطبیعی واژن، 
 Invokana عفونت های ادراری و کاهش فشارخون است. داروی

احتمال قطع عضو را در فرد باال می برد.
مرگ ناشی از بیماری های قلبی در بیماران دیابتیک 70درصد بیشتر 
از دیگر بیماران است بنابراین کنترل وضعیت قلبی-عروقی در این 
بیماران هدف مهمی است. Jardiance ابتدا در سال 2014 میالدی 
تایید  مورد  نوع2  دیابتی  بزرگسال  افراد  در  قندخون  کاهش  برای 

سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفت. 
در سال 2016 میالدی این سازمان کاربرد دیگری را هم برای این 
دارو تعریف کرد و آن کاستن خطر مرگ های ناشی از بیماری های 

قلبی-عروقی در این بیماران است.
عوارض ناشی از مصرف این دارو هم شامل کم آب شدن بدن و پایین 
آمدن فشارخون است که می تواند منجر به گیجی یا حتی بیهوش شدن 
بیمار شود. همچنین عفونت های قارچی، افزایش احتمال عفونت های 

ادراری و صدمات کلیوی از دیگر عوارض احتمالی آن است.

 انسولین: بسیاری از افراد مبتال به دیابت نوع2 نیازمند درمان با 
انسولین می شوند. در گذشته تجویز انسولین آخرین راه درمان دیابت 
محسوب می شد اما امروزه به دلیل آثار سودمند آن پزشکان حتی 
زودتر از اینکه بیمار به آن نیاز داشته باشد دارو را تجویز می کنند. 

عارضه احتمالی این دارو پایین افتادن قندخون است.
انسولین هورمونی است که قندخون را پایین می آورد و ساخت این 
هورمون در آزمایشگاه یکی از بزرگ ترین موفقیت های پزشکی در 

جهان محسوب می شود.
انسولین به شکل تزریقی مصرف می شود و پزشک براساس شرایط 
بیمار  برای روز و  شب  را  انسولین  از  ترکیبی  بیمار ممکن است 
تجویز کند. انسولین به چند شکل وجود دارد که نحوه اثر آنها با هم 
متفاوت است. این دارو به شکل سریع االثر، کوتاه اثر، متوسط اثر و 

طوالنی االثر تولید می شود.
معموال برای شروع درمان افراد دیابتیک نوع2، هر شب یک دوز نوع 
 Levemir و یا Lantus طوالنی االثر دارو تجویز می شود، مانند
. پزشک با در نظر گرفتن شرایط بیمار تصمیم می گیرد کدام شکل 

دارو برای بیمار مناسب تر است.
اثر انسولین سریع االثر )insulin lispro( 15 دقیقه پس از تزریق 
شروع می شود و پس از یک ساعت به حداکثر می رسد و اثرش به 
مدت 2 تا 4 ساعت باقی می ماند. معموال 15 دقیقه پیش از خوردن 
غذا یا بالفاصله پس از میل کردن غذا تزریق می شود و ممکن است 
طول  در  طوالنی االثر  یا  متوسط اثر  انسولین  با  درمان  تکمیل  برای 

روز تزریق شود.
این نوع انسولین هم برای کنترل قندخون افراد دیابتیک نوع 1 که 
افراد  برای  هم  و  نمی کند  تولید  را  انسولینی  هیچ  آنها  لوزالمعده  
اندازه  به  آنها  لوزالمعده  غده  از  انسولین  ترشح  که  نوع2  دیابتیک 

کافی نیست، تجویز می شود.
افت قندخون از عوارض متداول تزریق انسولین است بنابراین فرد 
دیابتیک حتما باید یک ماده غذایی شیرین همراه خود داشته باشد 

تا در صورت افت قندخون میل کند.

انسولین های طوالنی االثر
 Lantus: از این نوع انسولین برای کنترل قند در طول روز استفاده 
می شود. شروع اثر دارو 1 تا 3 ساعت پس از تزریق است و اثر آن 
تا 24 ساعت باقی می ماند. دارو به صورت زیرجلدی و یکبار در 
روز و در یک ساعت مشخص تزریق می شود. این دارو به صورت 
ویال های 100 واحدی یا  قلم های پرشده در بازار موجود است. در 
صورت استفاده از قلم ها میزان انسولین مورد نیاز را روی قلم تعیین 

می کنید و سپس با فشار دادن یک دکمه دارو را تزریق می کنید.
 Lantus انسولین  از  است  ترکیبی  تزریقی  دارو  این   :Soliqua
گلوکاگون.  شبیه  پپتیدی  آگونیست های  گروه  داروهای  از  یکی  و 
ترکیب دو دارو با هم موجب می شود بیمار به جای دو تزریق در 
هر بار فقط یک تزریق 60 واحدی و به صورت یکبار در روز داشته 
باشد. ساخت این دارو موفقیت بزرگی برای صنایع داروسازی است.
Toujeo: این دارو در سال 2015 میالدی مورد تایید سازمان غذا و 
دارو قرار گرفت. دارو به صورت یکبار در روز تزریق می شود و شروع 
اثر طی 6 ساعت پس از تزریق است که به مدت 36 ساعت هم باقی 
می ماند. سرماخوردگی و عفونت های تنفسی از عوارض دارو است.

ممکن  قلبی-عروقی  بیماری های  از  پیشگیری  برای  پزشک  گاهی 
است برای بیمار قرص آسپیرین با دوز پایین و داروهای پایین آورنده 

فشارخون و کلسترول خون هم تجویز کند.

دیابت در بارداری
نحوه درمان بیماران بارداری که مبتال به دیابت نوع2 هستند، ممکن 
است در طول دوران بارداری تغییر کند. گروهی از خانم ها نیاز به 
پایین آورنده  داروهای  آسپیرین،  مصرف  اما  دارند  انسولین  تزریق 

فشارخون و کلسترول خون مجاز نیست.
Drugs.com, Myo clinic :منابع

از داروهای مختلف چه می دانیم؟ بیماری دیابت و بخشی از داروهای این بیماری

زندگی با دیابت
 سیما اخالقی
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کاستن وزن و داشتن فعالیت های 
فیزیکی دو عامل مهمی هستند که 

امکان ابتال به دیابت نوع2 را کاهش 
می دهند. در کشور آمریکا دیابت 

هفتمین عامل عمده مرگ ومیر است
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دانستنی های دندانی
می دانید مصرف دخانیات چگونه منجر به 

بیماری های لثه می شود؟

سیگار و سایر محصوالت دخانی با اثری 
بافت  و  استخوان  بین  تماس  روی  که 
به بروز  با دندان ها می گذارد منجر  نرم 
بیماری های لثه می شود. به نظر می رسد 
سیگار عملکرد سلول های لثه را مختل می کند و درنتیجه 
فرد مستعد ابتال به عفونت می شود مانند عفونت های لثه. 
همچنین در اثر مختل شدن خونرسانی کافی به سلول های 
لثه  ترمیم زخمی که در این ناحیه است به تاخیر می افتد.
آیامصرفپیپوسیگاربرگبهدندانهاآسیبمیرساند؟
بله، استفاده از پیپ و سیگار برگ هم دقیقا مانند سیگار معمولی 
به دندان ها آسیب می رساند. طبق مطالعه ای که طی 23 سال 
انجام شد و نتایج آن در مجله انجمن دندانپزشکان آمریکا به 
چاپ رسید، دندان های مصرف کنندگان سیگار برگ و پیپ به 
همان اندازه مصرف کنندگان سایر مواد دخانی لق می شود یا 
می افتد زیرا استخوان های نگهدارنده دندان در این افراد تحلیل 
می رود. افرادی که پیپ می کشند، به غیر از احتمال لق شدن 
دندان ها خطر ابتال به سرطان حلق و حنجره هم تهدیدشان 
می کند، حتی اگر دود آن را با دم داخل ریه خود نکشند. بوی 
بد دهان، زرد شدن دندان ها و افزایش خطر ابتال به بیماری های 

لثه از دیگر عوارض مصرف این محصوالت است.
آیاسیگارهایبدوندودرویسالمتدهانودندان

خطرکمتریدارد؟
نه، محصوالت بدون دود دخانی مانند توتون جویدنی و 
انفیه حاوی حداقل 28 ماده شیمیایی است که مشخص 
شده  خطر ابتال به سرطان های دهان و حلق و مری را 

افزایش می دهند. 
در واقع توتون جویدنی نسبت به سیگار نیکوتین بیشتری 
دارد بنابراین ترک آن سخت تر از سیگار است. یک قوطی 

انفیه به اندازه 60 نخ سیگار نیکوتین دارد.
سیگارهای بدون دود می توانند لثه ها را تحریک کنند و 
موجب تحلیل رفتن آن شوند، درنتیجه ریشه دندان عریان 

شده و خطر خراب شدن دندان بیشتر می شود. 
عریان شدن ریشه ها حساسیت دندان را به مواد سرد و 
گرم زیاد می کند و فرد برای نوشیدن و خوردن غذا دچار 
مشکل می شود. از سوی دیگر، برای بهبود طعم این مواد 
دخانی به آنها قند اضافه می کنند و همین قند اضافه زمینه 

پوسیدگی بیشتر دندان را فراهم می کند. 
در مطالعه ای نشان داده شده افرادی که توتون جویدنی 
مصرف می کنند، 4برابر بیشتر از دیگر مصرف کنندگان مواد 
دخانی دچار پوسیدگی دندان می شوند. توتون های بدون 
دود همچنین حاوی دانه ها ی ریز شن مانندی هستند که 

ساییدگی دندان ها را در پی دارد.
با ترک سیگار این عوامل خطر را تا حد بسیار باالیی از 
خود دور می کنید، حتی اگر میزان مصرف سیگار را کم 
کنید، میزان ابتال به بیماری های لثه به یک ششم می رسد. 
کاهش مصرف سیگار  با  داده شد  نشان  مطالعه  در یک 

زخم های دهان بیماران طی 6 هفته کامال از بین رفت.
WebMD:منبع

آیا شستن دندان ها با نمک کار درستی است؟

دانشجویان  از  گروهی  روی  تازگی  به  که  مطالعه ای  در 
برای بررسی تاثیر نمک بر تمیز کردن دندان ها انجام شد 
به افراد گروه در یک دوره 30 روزه و هر روز 2بار به 
مدت 30 ثانیه مخلوطی از آب و نمک برای شستشوی 

دهان و دندان هایشان داده شد. 
نتایج بررسی ها نشان داد استفاده از این محلول هیچ برتری ای 
نسبت به استفاده از مسواک و خمیردندان یا نخ دندان ندارد. 
نمک  و  آب  با  شستشو  مطالعه  دوره  طول  در  همچنین 
هیچ گونه تاثیری بر پالک های تشکیل شده روی دندان ها 

و زخم های لثه نگذاشته بود.
طبق گفته متخصصان، پس از مسواک زدن و نخ کشیدن 
دندان ها می توان از محلول آب و نمک به صورت 3 تا 4 
بار در هفته استفاده کرد اما نباید تعداد دفعات شستشو با 
آب و نمک را بیشتر کرد زیرا مقدار زیاد سدیم موجود 

در نمک می تواند به مینای دندان آسیب بزند.
البته باید در نظر داشت در ساختار خمیردندان ترکیبی از 
کلسیم کربنات، سدیم کلراید و نمک به کار رفته و زمانی 
مانند یک  می شوند،  ترکیب  فلوراید  با  ترکیبات  این  که 
ساینده عمل می کنند و لک هایی را که روی دندان تشکیل 

شده به آرامی پاک می کنند. 
همچنین وجود نمک موجب می شود  محیط دهان قلیایی 

شود که درنتیجه زمینه رشد باکتری ها را کمتر می کند.
مانند  موادی  هستند  نمک  حاوی  که  خمیردندانی هایی 
این ترکیبات قدرت  گلیسیرین و سیلیکا دارند. مجموع 
پاک کنندگی خمیردندان را بیشتر کرده و از مینای دندان 

محافظت می کند.
Colgate:منابع
NCBI

باورهای اشتباه درباره سالمت دهان و دندان

اگردندانهایشماسالمبهنظرمیرسندنیازینیست
بهدندانپزشکمراجعهکنید

و  دهان  بیماری های  از  بسیاری  است.  اشتباه باور این
عنوان  به  نیستند.  قابل مشاهده  غیرمسلح  با چشم  دندان 
کوچک  ترک های  و  شکستگی  لثه ها،  بیماری های  مثال 
دندان ها، کرم خوردگی های کوچک و عفونت های  روی 
و  دقیق  معاینه  از  پس  دندان پزشک  تنها  را  دندان  ریشه 
عکسبرداری تشخیص می دهد. پیشگیری از خراب شدن 
دندان و بیماری های لثه به همان اندازه درمان آن اهمیت دارد.
دندانهای ژنتیکی بهصورت شما خانواده افراد اگر
خوبیدارند،نبایدنگرانخرابشدندندانخودباشید

ونیازیبهمعاینهدندانهایتاننیست
در  کوچکی  نقش  ژنتیک  است.  اشتباهی باور هم این
ماجرا  این  در  که  آنچه  دارد.  شما  دندان  سالمت  حفظ 
نقش اصلی و مهم را برعهده دارد، رعایت بهداشت دهان 
و دندان هاست. مسواک زدن مرتب و نخ کشیدن دندان ها 

به حفظ سالمت دندان ها کمک شایانی می کند.
با و بزنید مسواک نیست نیازی خوردن غذا از بعد

جویدنآدامسدندانهاتمیزمیشوند
دندان  شدن  تمیز  باعث  که  آنچه  واقع  در  است. اشتباه
می شود آدامس نیست، بلکه بزاقی است که بر اثر جویدن در 
دهان تشکیل می شود. بزاق به طور طبیعی حاوی آنزیم های 
کشنده باکتری  است که مانع کرم خوردگی دندان می شود. 
بزاق تا حدی دندان ها را تمیز می کند ولی هیچ گاه نمی تواند 
جایگزین مسواک شود زیرا تنها با مسواک زدن و کشیدن نخ 
دندان می توان پالک هایی که روی دندان تشکیل شده، پاک و 
دندان ها را به طور کامل تمیز کرد ولی اگر در جایی هستید که 
دسترسی به مسواکتان ندارید، جویدن آدامس بعد از صرف 
غذا می تواند تا حدی در تمیز کردن دندان هایتان موثر باشد.

اگرلثهتانخونریزیمیکندنبایدمسواکبزنید
اشتباهاست.البته مسواک زدن با فشار زیاد موجب آسیب 
علت  معموال  می شود.  درنتیجه خونریزی  و  لثه  به  زدن 
اصلی خونریزی لثه بیماری های لثه است، مانند عفونت های 
باکتریایی که موجب خونریزی می شوند بنابراین دندان هایتان 
را با مسواک نرم تمیز کرده و در اولین فرصت به دندان پزشک 

مراجعه کنید تا از سالمت لثه تان مطمئن شوید.
اگردچاردنداندردشدید،قرصآسپیرینرویدندان

کرمخوردهبگذارید
اشتباهاست.قرص آسپیرین حاوی موادی است که ممکن 
است موجب ایجاد سوزش در ناحیه دهان شود بنابراین 
بهترین راه حل این است که فوری به دندان پزشک مراجعه 

کنید.
خانمهایباردارنبایدنزددندانپزشکبروند

اشتباهاست.اتفاقا خانم های باردار در طول دوران بارداری به 
دلیل تغییرات هورمونی بیشتر دچار مشکالت دهان و دندان 
می شوند بنابراین مراجعه به پزشک و کنترل سالمت دندان 
برای آنها اهمیت بسیاری دارد. البته به دلیل بارداری پزشک 
از انجام برخی جراحی ها و عکسبرداری اجتناب می کند.

هرچهدندانهاسفیدترباشندسالمتترهستند
اشتباهاست.هرچند به نظر می رسد دندان های سفیدتر 
سالم تر هستند باید بدانیم ژنتیک و نوع تغذیه تعیین کننده 
رنگ دندان هستند. جرمگیری منظم و تمیز نگه داشتن 

دندان ها از بروز بیماری های لثه جلوگیری می کند.
هرچهمسواکزبرترباشد،بهتراست

اشتباهاست.مسواک نرم کمتر به لثه ها و مینای دندان آسیب 
می زند. برخی افراد مسواک های برقی استفاده می کنند. بهتر 
است با دندان پزشکتان درباره نحوه درست مسواک زدن و 

انتخاب نوع مسواک مشورت کنید.
سالمت دهان و دندان ها در حفظ سالمت کلی بدن نقش 
مهمی دارد. عفونت های ناحیه دهان می تواند بیماری های 
قلبی و دیابت را در پی داشته باشد بنابراین با پزشکتان 
مشورت کنید تا برای حفظ سالمت دهان و دندان هایتان 

آنچه را که درست و بجاست، انجام دهید.
Center for Dentistry:منبع

آیا بین بیماری های دهان و بیماری های 
قلبی رابطه ای وجود دارد؟

اینکه می شنویم سالمت دهان نقش حیاتی در سالمت عمومی 
بدن دارد، یافته ای است که واقعیت آن با گذر زمان بیشتر قوت 
می گیرد. یکی از یافته های شگفت آور طی سال های اخیر نتایج 
مطالعاتی بوده که یکی پس از دیگری نشان می دهد افرادی 
که از نظر سالمت دندان و دهان در وضعیت مطلوبی قرار 
ندارند، مثال دچار بیماری های لثه هستند یا دندان خود را 
از دست داده اند، در مقایسه با افرادی که دندان های سالمی 
دارند بیشتر دچار بیماری های قلبی مانند حمالت قلبی و 

سکته مغزی می شوند.
بهراستیارتباطبینبیماریهایدهانودندانبابیماریهای

قلبیچیست؟
در این باره تئوری های زیادی ارائه شده که از آن میان 3 

تئوری برجسته تر است:
 در تئوری اول محققان می گویند زمانی که لثه ها دچار 
التهاب و عفونت می شوند، باکتری هایی که در موضع التهابی 
قرار دارند به خصوص اگر عامل باکتریایی از نوع »پورفیرومونوس 
ژینژیوالیس« باشد، از طریق جریان خون به سایر ارگان های 
بدن هدایت می شوند. حال هرگاه این باکتری ها به محیط قلبی 
وارد  شوند، خود را به هر بخشی از قلب که دچار آسیبی 
باشد، می چسبانند و موجب التهاب آن ناحیه از قلب می شوند. 
طبق گزارش انجمن قلب آمریکا، این پدیده موجب بروز 
بیماری هایی مانند »اندوکاردیت« )التهاب الیه داخلی قلب( 
می شود یا حتی می تواند باعث بروز آترواسکلروز )بسته شدن 
دیواره عروق( و حتی سکته مغزی شود. محققان برای اثبات 
این موضوع نشان دادند حجم زیادی از باکتری های دهان در 
رگ هایی که دچار آترواسکلروز شده بودند و دور از ناحیه 
دهان و صورت قرار داشتند، یافت شدند. همچنین مشخص 
شد مصرف آنتی بیوتیک در این بیماران نمی تواند خطر بیماری 

قلبی-عروقی را کاهش دهد.
در مطالعه گسترده ای که به تازگی انجام شده و در نوع خود 
یکی از بزرگ ترین جامعه های آماری را شامل می شد، محققان 
داده هایی را که از یک میلیون نفر جمع آوری کرده بودند و 
بیش از 65 هزار نفر از آنها دچار حمله قلبی و سکته مغزی 
شده بودند، بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان داد بعد 
از کنار گذاشتن عامل سن ارتباط معناداری بین بیماری های 
عروق کرونر قلب و لق شدن دندان ها )نشانه عدم سالمت 
دندان ها( وجود داشت. به عالوه اگر فرد بیمار سیگاری باشد، 
نقش سیگار در بروز بیماری های قلبی بسیار پررنگ تر از 

بیماری های دهان است.
 در مقابل تئوری گروهی دیگر این است که به غیر از 
باکتری هایی که باعث بروز بیماری قلبی می شوند، پاسخ 
سیستم ایمنی بدن به التهابات هم در این ماجرا نقش مهمی 
دارد که موجب آسیب های جدی به عروق خونی به خصوص 

در ناحیه قلب و مغز می شود.
 در تئوری سوم ادعا می شود ممکن است نتوانیم رابطه 
مستقیمی بین بیماری های لثه و بیماری های قلبی-عروقی پیدا 
کنیم و ممکن است عامل سومی مانند سیگار موجب شود  
این دو بیماری همزمان اتفاق بیفتند. از دیگر عوامل کمک کننده 
می توان دسترسی نداشتن به مراکز درمانی یا رعایت نکردن 
بهداشت دهان را نام برد. فردی که به سالمت بدن خود 
اهمیت نمی دهد احتمال بیشتری دارد دچار بیماری های دهان 
و قلب شود اما این همه ماجرا نیست. ارتباط بین بیماری های 
دهان و سالمت کلی بدن تنها محدود به بیماری های قلبی 
نمی شود. مطالعات بی شماری نشان از رابطه مستقیم بیماری های 
لثه و بیماری آرتریت روماتوئید دارد. به عالوه در تحقیقی 
که در سال 2016 میالدی انجام شد محققان دریافتند بین 
باکتری عامل عفونت لثه و سرطان لوزالمعده ارتباط مستقیمی 
وجود دارد، هرچند نحوه این ارتباط مشابه بیماری قلبی 
نیست. به هر حال محققان نیاز به مطالعات بیشتری دارند تا 

بتوانند در این باره با قاطعیت اظهارنظر کنند.

چه افرادی در معرض خطر باالتری قرار دارند؟

لثه مانند »ژینژیویت« و  التهاب مزمن  بیمارانی که دچار 
بیماری های پریودنتال هستند بیشتر از سایرین در معرض 
خطر ابتال به بیماری های قلبی قرار می گیرند، به خصوص 
اگر بیماری دهان آنها تشخیص داده نشود و تحت درمان 
قرار نگیرد. همان  طور که ذکر شد، علت این است که 
باکتری ها وارد جریان خون می شوند و خود را به قلب 
می رسانند و موجب التهاب قلب می شوند، حتی اگر التهاب 
لثه در فردی خیلی  حاد نباشد، رعایت نکردن بهداشت 
دهان و دندان موجب جمع شدن پالک ها در ناحیه دهان 
و التهاب لثه ها می  شود. همچنین باکتری ها می توانند وارد 
جریان خون شوند و سطح پروتئین c-reactive را در 
عروق خونی افزایش دهند. در روماتیسم و التهاب و تورم 
حاد، پروتئینی با نام C در خون آزاد می شود که در حالت 
طبیعی به  میزان بسیار کم در پالسما موجود است. این 
مساله می تواند  خطر بروز سکته مغزی و بیماری قلبی را 

در افراد افزایش دهد.
عالئمخطرونشانهها

بر اساس گزارش انجمن متخصصان پریودنتیست آمریکا 
عالئم التهاب لثه عبارتند از:

 تورم و قرمزشدن لثه ها و زخم شدن با هر تماس
 خونریزی از لثه ها هنگام غذا خوردن و مسواک زدن

 دیده شدن چرک یا هر عالمت دیگری از عفونت در 
اطراف دندان ها و لثه ها 

 احساس مزه بد در دهان و استشمام بوی بد دهان
 احساس لق شدن دندان ها یا اینکه دندان در جای خود 

ثابت نیست.
روشپیشگیریازالتهابوعفونتلثه

رعایت کامل بهداشت دهان و معاینات منظم از بهترین 
است  ضروری  است.  بیماری  این  از  پیشگیری  راه های 
بیمار روزی 2بار دندان های خود را با مسواک نرم تمیز 
کند. با نخ دندان ذرات مواد غذایی را از البالی دندان ها 
پاک کند و به صورت منظم برای جرمگیری و تمیز کردن 

دندان هایش  نزد دندان پزشک برود. 
در  بزرگی  قدم  دهان خود  و  دندان  بهداشت  رعایت  با 

پیشگیری از ابتال به بیماری قلبی برداشته اید.
Harvard Health public:منابع
Cleavlaand Clinic

 ترجمه: 
سیما اخالقی
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باید بدانید مصرف مسهل ها برای 
رفع یبوست و راحتی در دفع، از نگاه 

پزشکی ایرانی به شدت نهی شده 
چرا که این کار باعث دفع ترشحات 

ضروری بدن، تغییر قهقرایی در 
ترکیب سیاالت مختلف در تمام بدن، 
کاهش طول عمر و افزایش استعداد 

ابتال به بیماری های سخت می شود.

یکی از شکایت های شایع بیماران در سنین 
از  ناشی  مشکالت  و  دفع  سختی  مختلف، 

آن است. 
رفع  برای  نیز  بیماران  از  بسیاری  متاسفانه 
مسهل  داروهای  دامن  به  دست  مساله  این 
مثل سنا و مشتقات دارویی آن )قرص سی 
الکس( می  شوند و مداومت آنها در مصرف 
این داروها منجر به بروز عوارض ناشی از 
برای  دارو  مصرف  به  وابستگی  نیز  و  آنها 

دفع می شود.
باید بدانید مصرف مسهل ها برای رفع یبوست 
و راحتی در دفع، از نگاه پزشکی ایرانی به 
شدت نهی شده چرا که این کار باعث دفع 
در  قهقرایی  تغییر  بدن،  ضروری  ترشحات 
ترکیب سیاالت مختلف در تمام بدن، کاهش 
طول عمر و افزایش استعداد ابتال به بیماری های 

سخت می شود.
از منظر پزشکی ایرانی، بعضی از اسباب بروز 

یبوست و دفع سخت مدفوع عبارتند از:
  مصرف زیاد غذاهایی با مزاج خشک مثل 
خوراکی های  و  سماق  بلوط،  ارزن،  ذرت، 
ترش و تند یا ظاهرا خشک مثل گوشت های 
آن  امروزی  نمونه  که  خشک  و  نمک سود 
سوسیس و کالباس است و همچنین نان خشک 

و غذاهای کبابی و سرخ کردنی 
مناسب و پس زدن  زمان  در  دفع    عدم 
افراد عادت  از  بسیاری  رفلکس های دفعی؛ 
دارند در زمان کار یا در مهمانی و سفر به 
دالیل مختلف از دفع به موقع مدفوع خودداری 

کنند و این مساله از دالیل شایع بروز یبوست 
است. 

  ضعف عضالت شکم )یکی از دالیل آن 
در طب سنتی  ایران، افراط در آمیزش جنسی 

است.(
کاهنده  و خوراکی های  داروها    مصرف 
حرکات روده مثل برنج و بسیاری از داروهای 
کاهنده فشارخون و آنتی هیستامین ها )بدیهی 
است این به معنای مضر بودن برنج یا دلیلی 

برای قطع خودسرانه مصرف داروهای مزبور 
نیست.(

  عدم ترشح مناسب صفرا  داخل روده که 
معموال ایجاد یبوست های دردناک می کند.

به  مایعات  حد  از  بیش  دادن  دست  از    
دالیلی مثل تعریق زیاد

  ابتال به سوءمزاج گرم یا خشک کبد یا 
معده؛ تشخیص این موارد توسط متخصص 

طب سنتی  انجام می گیرد.

  انسداد مسیر دفع به دلیل وجود عواملی 
که مسیر را ببندد، مثل کرم های بزرگ روده 

یا تومورها
اگر از یبوست رنج می برید، به خصوص اگر 
به تازگی  به آن دچار شده اید، حتما به پزشک 
بررسی های  ابتدا  تا  کنید  متخصص مراجعه 
تشخیصی الزم انجام بگیرد. بسیاری از بیماران 
مبتال به یبوست نیاز به تعدیل مزاج دارند که 
متخصص  پزشک  به  مراجعه  کار  این  برای 

ضروری است.
در صورت اطمینان از نبود مشکالت اساسی یا 
خطرآفرین، موارد زیر می تواند به رفع یبوست 

کمک کند:
  انجیر خشک خیسانده در آب یا آب همراه 

عسل پیش از غذا
   استفاده از روغن بادام شیرین یا روغن 

زیتون در سوپ یا آش ساده
فاصله  با  شیرین  انار  یا  سیب  خوردن    

مناسب بعد از غذا
  در حالت ناشتا، یک قاشق سوپ خوری 
خاکشیر و یک تکه نبات در یک لیوان آب 
داغ بیندازید، روی لیوان را بپوشانید و پس 

از چند دقیقه بنوشید.
  مصرف نعناع یا ریحان همراه غذا

  مصرف انجیر و گردو به عنوان تنقالت 
طی روز

  مصرف ناشتای تعدادی مویز بدون هسته 
یا کشمش

  پرهیز از خوردن غذا بدون اشتهای واقعی
  خودداری از پس زدن رفلکس های دفعی
  ماساژ دور ناف در جهت عقربه های ساعت 

با روغن بادام شیرین
  خوردن به موقع صبحانه
  خواب و ورزش مناسب 

برای رفع یبوست بهتر است ابتدا اصول 6گانه 
سالمت، به خصوص اصول تغذیه را اصالح و 
رعایت کنید. سعی کنید از ملین ها به صورت 
مداوم استفاده نکنید و هرچند گاه یک نوع 
بروز  و  آنها  تاثیر  کاهش  از  تا  برگزینید  را 

عوارض درامان باشید.

یبوست؛بیماریومادربیماریها

دست به دامن مسهل ها نشوید!

در افراد با یبوست ناشی از سردی و رطوبت 
روده، با مصرف زیاد آب، آلو و ساالدها یبوست 

تشدید می شود.
بسیاری از افراد تنها راه مبارزه با یبوست را در 
مصرف زیاد آب، میوه های آبدار، آلو، خیار، ساالدها و خوارکی هایی از این نوع می دانند. این 
در حالی است که یکی از دالیل اصلی تنبلی و عدم فعالیت روده ها، غلبه سردی بر آنهاست.
بیشتر مواد خوراکی فوق، طبع سرد و تر دارند، درنتیجه با وجود اینکه در همان زمان مصرف 
ممکن است به علت ایجاد لغزندگی باعث بهبود عالئم به صورت موقت شوند، درنهایت 
به علت عدم رفع سبب تشدید یبوست  شده و فرد به مصرف دائمی آنها وابسته می شوند و 

ممکن است دچار مشکالت دیگری هم شوند.
استفاده دائمی و بدون نظر متخصص از داروهای حاوی مسهالتی مانند سنا و صبر زرد نیز 

می تواند مشکل ساز باشد و ممکن است سبب ایجاد بیماری های جدید شود.

الکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

باورهایاشتباهراکناربگذاریم!
مصرف زیاد آب، آلو و ساالد، راه اصلی مبارزه با یبوست 

 دکتر محمدعلی زارعیان
رزیدنت طب سنتی  ایران، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

آ لــو

نام مشهور »آلو« در متون مفرده شناسی 
 Prunus اجاص« است و نام علمی آن«
domestica است. طبیعت آلو سرد و 

تر دانسته شده ولی آلوی سیاه 
کامال رسیده و شیرین از آلوی زرد می خوش سردی کمتری دارد.

آلو غذاییت اندکی دارد و از آن خلط خون کمی می شود. آلوی 
شیرین ملین خوبی است و به ویژه برای یبوست ناشی از 

گرمی و خشکی مفرط روده بسیار سودمند است. در این 
نوع یبوست، مدفوع خشک و تکه تکه است تا جایی که 
هنگام دفع ممکن است روده را بخراشد و همراه با آن 

گاز دفع نمی شود یا بسیار کم است. 
آلوی ترش، قي یا تهوع ناشی از برگشت صفرا به معده 

را کم می کند. در چنین وضعی، تلخی دهان و عطش نیز 

وجود دارد. البته اگر تهوع و ریفالکس صفرا به علت توده هایی در مسیر عبور صفرا 
)سرطان لوزالمعده( رخ دهد، موضوع کامال متفاوت خواهد بود و آلو در این وضع 
کارساز نیست. آلوی ترش در دفع صفرای رقیق و رفع خارش ناشی از آن نیز مفید 

است.  همچنین تسکین دهنده حرارت زائد قلب است.

مضرات آلو در طب سنتی
 زیاده روی در مصرف آلو به خصوص در ترمزاجان برای مغز زیان آور 

دانسته شده است. 
 آلو به خصوص آلوی ترش برای معده مضر  و مصلح آن 

»گلقند« است.
 مصلح ضرر آلو در معده سردمزاجان، ماءالعسل است.

منع و احتیاط مصرف 
با توجه به اینکه آلو به ویژه آلوی خشک حاوی اگزاالت 
است، مصرف زیاد آن در مبتالیان به سنگ کلیه و کیسه 

صفرا مجاز نیست.

مطبخایرانی

 دکتر مجید انوشیروانی
متخصص طب سنتی  ایران

شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

برای رفع یبوست
»مویز« بخورید

یبوست هم خود یک بیماری است و 
هم موجب بسیاری از بیماری ها می شود. 
در شرایط طبیعی به ازای هر وعده غذا 
خوردن یک نوبت اجابت مزاج انجام 
می گیرد ولی حداقل قابل قبول، یک نوبت 
اجابت مزاج کامل و راحت در روز است.
عنوان  به  می تواند  خشکبار  این 
اعتدال دهنده در مواقعی که اخالط بدن 
مانند سودا و بلغم غلیظ شده، استفاده 
شود. مویز قابلیت روان   کنندگی شکم را نیز دارد و تحت 
عنوان تخصصی ملین طبع از آن یاد می  شود و به عنوان 

یکی از رفع کننده های یبوست قابل استفاده است.
نیروی جنسی  بر آن، مقوی کبد و محرک  مویز عالوه 
اشخاص سردمزاج است و اگر دانه مویز را خارج کرده 
و به جای آن دانه فلفل جا داده و مصرف شود، برای 
این عضو  مزاج  های  از سوء  یکی  که  کلیه  رفع سردی 
بدن است، همچنین سنگ مثانه و قطره  قطره ادرار کردن، 

بسیار مفید است.
 بهترین نوع مویز، نوع پرگوشت کم دانه یا بی دانه است 
و در مقابل کم خاصیت   ترین آن، نوع خشک و کم    گوشت 

آن است.
اگر مویز را با انیسون که یک دانه گیاهی گرم مزاج و 
مفید برای گرم کردن بدن به ویژه مفاصل است، پخته و 
مخلوط کنیم و آن را با روغن بادام بخوریم، برای رفع 

سرفه سرد و بلغمی موثر خواهد بود.

درمان نشدن یبوست؛ 
عامل ابتال به گودی کمر 
عضله ای از مهره های کمر به 
سمت استخوان ران کشیده 
شده و تقریبا در همسایگی 

روده ها قرار دارد. 
در افراد مبتال به یبوست به 
علت تجمع مدفوع در روده، باکتری ها رشد 
ترشح  از خود  تکثیر مي شوند و سمومی  و 
می کنند که باعث التهاب و درنتیجه گرفتگی 
منقبض  عضله  درنتیجه  می  شود،  عضله  این 
و کوتاه می  شود که کشیده شدن و گرفتگی 
باعث گودی کمر  به مرور زمان  این عضله 

خواهد شد.
تخلیه  عدم  و  یبوست  ایرانی،  طب  نظر  از 
بیماری های  مسبب  روده ای  فضوالت  کامل 
روانی  امراض  به  می توان  که  است  بسیاري 
و فکری، مشکل مفاصل و اسکلت بدن حتی 

تغیر شکل زانوها و... اشاره کرد. 
افرادی که دچار بیماری های مختلف هستند تا 
یبوست آنها درمان نشود، تجویز هیچ دارویی 

برای درمان آنها موثر نیست.
نزله، مشکالت معده و یبوست از علل اصلی 
این  تا  دلیل  همین  به  بیماری  هاست.  بیشتر 
سردرد،  سینوزیت،  نشود،  رفع  مشکالت 
روماتیسم،  حساسیت،  کمردرد،  نازایی، 

اگزما، افسردگی و... بهبود نخواهد یافت.

یبوست در کودکان
بیشتر اوقات هنگامی که والدین 
درباره یبوست کودکشان شرح 
حال می دهند، معلوم می شود 
آنها ذهنیت درستی از یبوست 
ندارند و همین که فرزند دلبند 
یک تا دو روز یک بار دفع داشته 
باشد، از نظر آنها طبیعی است.
اجابت مزاج طبیعی باید حداقل 
روزی یکبار، با قوام کامال نرم، 
دفع کامال راحت و بدون احساس باقی ماندن 

بخشی از مدفوع باشد.
کودکان مبتال به یبوست حتما باید تحت درمان 
پیامدهای  موقع  به  نشدن  درمان  و  قرار گیرند 

ناخوشایندی در بلندمدت خواهد داشت.

تاخیر در دفع ادرار و مدفوع و 
اخالل در کارکرد طبیعی مثانه

 ماندن مدفوع در  روده پس از احساس دفع 
باعث بازجذب آب مدفوع و سموم آن می  شود 
که عالوه بر سمیت برای بدن، مدفوع خشک تر 
مدتی  از  آن سخت تر می شود. پس  دفع  و 
حساسیت روده بزرگ به حضور مدفوع کم 
می شود و به  موقع باعث هشدار به دفع مدفوع 
نمی  شود که این هم به خشکی مدفوع منجر 
می  شود بنابراین در زمان احساس به دفع باید 

مدفوع تخلیه شود.
کارکرد  و  آناتومیک  شکل  تغییر  سبب  ادرار  دفع  در  تاخیر 
طبیعی مثانه می شود و متعاقبا قدرت تخلیه این عضو دچار 
مشکل می شود. همچنین با فشار آوردن روی اعضای مجاور 
مثل رحم و روده، عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار می  دهد.
 هنگام احساس دفع ادرار یا مدفوع در اولین فرصت در هر 
جایی که هستید، بدون بهانه گیری های مرسوم )تمیزی، تهویه 
عوارض  و  عواقب  دچار  تا  دهید  انجام  را  دفع  عمل  و...( 

سوء آن نشوید.
عالوه بر این، خواب نیز بر گوارش تاثیرگذار است. صبح زود 
هنگام فعالیت دستگاه گوارش و روده  است که باید مدفوع 
دفع شود. خواب صبحگاهی مانع دفع مدفوع در وقت خود 
شده و منجر به تجمع سموم در بدن و تشدید یبوست می شود.
خوابیدن در شب قبل از دفع مدفوع نیز به دلیل ماندن طوالنی مدت 
مدفوع در روده ها باعث می شود سموم آن بازجذب شود و به 

کبد و سایر اعضا آسیب برساند.

 دکتر 
سیدکاظم 

کاظمینی
متخصص طب 

ایراني

 دکتر سمیه 
ذاکری

دانشجوی 
دکترای تخصصی 

طب سنتی

 دکتر محمد 
انصاری  پور

متخصص طب 
سنتی  ایران

 دکتر 
مریم السادات 

پاک نژاد
متخصص طب 

ایرانی
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تشخیص تب مالت به ویژه در مراحل اولیه می تواند مشکل باشد چرا 
که عالئم آن مشابه بیماری های دیگر از جمله آنفلوانزاست. اگر تب به 
شدت باال رفت، درد یا ضعف عضالنی یا سایر عوامل خطر بیماری 

را داشتید یا تب شما پایدار بود به پزشک مراجعه کنید.

آزمایش های تشخیصی
معموال پزشک تشخیص تب مالت را با استفاده از نمونه های خون یا 
مغز استخوان برای بررسی باکتری بروسال تایید یا با استفاده از آزمایش 
خون آنتی بادی باکتری را بررسی می کند. برای کمک به تشخیص 

عوارض تب مالت ممکن است تست هایی از این قبیل الزم شود:
اشعه ایکس: اشعه ایکس می تواند تغییرات مفاصل و استخوان ها 

را مشخص کند.

سی تی اسکن و ام آرآی: این روش های تصویربرداری به تعیین التهاب 
یا آبسه های در مغز یا سایر بافت ها کمک می کند.

کشت مایع مغزی نخاعی: در این تست نمونه کوچکی از مایع 
اطراف مغز و نخاع برداشته می شود تا عفونت هایی از جمله مننژیت 

یا انسفالیت بررسی شود.
اکوکاردیوگرافی: در این تست از امواج صوتی برای ایجاد تصویر از 
قلب استفاده می شود تا نشانه های عفونت یا آسیب قلبی بررسی شود.

درمان دارویی: درمان با هدف تسکین عالئم، پیشگیری از عود بیماری 
و عوارض انجام می گیرد. احتماال الزم است بیمار برای حداقل 6 
هفته آنتی بیوتیک دریافت کند و عالئم پس از چند ماه از بین می رود. 

البته ممکن است این بیماری پس از مدتی برگردد و مزمن شود.

پیشگیری
برای کاهش خطر ابتال به تب مالت، به این نکات توجه کنید:

 از مصرف لبنیات غیر پاستوریزه خودداری کنید. در سال های 

اخیر در آمریکا، تعداد اندکی بیمار مبتال به تب مالت شناسایی 
شد که با محصوالت لبنی غیرپاستوریزه در ارتباط بود. هنوز 
بهترین راه پیشگیری از این بیماری پرهیز از مصرف شیر، پنیر 
به کشورهای خارجی سفر  اگر  بستنی غیرپاستوریزه است.  و 

کرده اید از مصرف لبنیات بپرهیزید.
 گوشت ها را به طور کامل طبخ کنید. تمام گوشت ها را تا 
به 165-145 درجه  زمانی حرارت دهید که دمای درونی آن 
فارنهایت )74-63 درجه سانتی گراد( برسد. در زمانی که بیرون 
غذا میل می کنید گوشت هایی را سفارش دهید که خوب پخته 
آمریکا  در  اهلی  حیوانات  گوشت  که  است  بعید  باشد.  شده 
می شود  سبب  درست  طبخ  اما  باشد  بروسال  باکتری  به  آلوده 
باکتری های مضر مثل سالمونال و اشریشیاکلی از بین برود. در 
زمانی که به کشورهای خارجی سفر می کنید از خرید گوشت 
از بقالی ها بپرهیزید و گوشت هایی را سفارش دهید که خوب 

پخته شده باشد.

 دستکش بپوشید. اگر دامپزشک، کشاورز، شکارچی یا کارگر 
کشتارگاه هستید باید در زمان کار با حیوانات مرده یا بیمار و 
بافت حیوانات و همچنین در زمان کمک به تولد نوزاد حیوانات 

از دستکش های پالستیکی استفاده کنید.
در  اگر  کنید.  دقت  پرخطر  مکان های  در  ایمنی  نکات  به   
آزمایشگاه هستید در شرایط ایمنی مناسب با نمونه ها کار کنید. 
تمام کارگرانی که با آلودگی مواجهه داشته اند را فوری درمان 
کنید. کشتارگاه ها نیز باید از اقدامات پیشگیرانه مثل جداسازی 
محل کشتار از سایر نواحی و استفاده از لباس محافظ پیروی کنند.
برنامه های  آمریکا،  در  اهلی.  حیوانات  واکسیناسیون   
واکسیناسیون برای ریشه کنی تب مالت در گله ها انجام می شود. 
از آنجایی که در واکسن تب مالت، باکتری زنده استفاده شده 
می تواند سبب ایجاد بیماری در افراد شود. اگر شخصی به طور 
اتفاقی در زمان واکسیناسیون حیوانات با سوزن واکسن آلوده 

شود باید فوری تحت درمان قرار گیرد.

تب مالت یا بروسلوز به عنوان یک بیماری عفونی 
مشترک بین انسان و دام سال هاست به عنوان 
یک بیماری بومی در کشور شناخته شده که با 
تالش ها و مجاهدت های همکاران ما در سازمان 
دامپزشکی کشور ساالنه با واکسیناسیون های 
مدون و برنامه ریزی شده به مقابله با آن پرداخت 
مبارزه و  این  شده  و در موفقیت آمیز بودن 
از  بیماری  این  ریشه کنی  کردن هدف  دنبال 
این  انتشار  که  بس  افتخار  این  سطح کشور 
بیماری از یک جامعه هدف بزرگ و عمومی به 
یک بیماری شغلی و محدود تبدیل شده است 
اما مراقبت از وضعیت کنونی و تالش برای 
ریشه کنی کامل این بیماری از سطح کشور و 
مردم جامعه مان یک دغدغه و نیاز جدی برای 

کشور محسوب می شود.
البته قبل از پرداختن به چندوچون انتشار این 
بیماری و راه های پیشگیری و مقابله با آن، معرفی 
جمعیت های در معرض خطر، عالئم بیماری، 
و همچنین  آن  مزمن  و  شرح وضعیت حاد 
هشدار درباره چالش های پیرامون این موضوع 
الزم است تا به کلیاتی درمورد این بیماری و 

تاریخچه آن در کشور اشاره کنم.
بروسلوز به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های 
مشترک بین انسان و )زئونوز( شناخته می شود. 
باکتری بروسال عامل ایجاد کننده این بیماری 
است و معموال طیف وسیعی از پستانداران اهلی 
و وحشی را مبتال می  کند. این بیماری به علت 
ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، 
عقیمی و نازایی دام های مبتال و همچنین به 
علت ابتالی انسان به بیماری تب مالت، همواره 
از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار 
می گیرد. تب مالت از طریق گاو، گوسفند و 
بز به انسان منتقل می شود و از انتقال انسان به 
انسان بیماری مذکور به جز موارد نادر انتقال 
از مادر باردار به جنین، گزارشی در دسترس 
نیست. تب مالت با اثرگذاری روی اعضای 
خونساز مغز استخوان، گره های لنفاوی، کبد 
بروز  مزمن  و  حاد  دو صورت  به  طحال  و 
می کند و تب مواج از مهم ترین نشانه های آن 

محسوب می شود.
امروزه و به ویژه در کشور ما تب مالت به عنوان یک 
بیماری شغلی شناخته می شود، نه یک بیماری 
عمومی و جمعیت در معرض خطر آن را می توان 
به گروه هایی مانند دامپزشکان و تکنیسین های 
دامپزشکی، کارگران مزارع دامپروری، کارکنان 
کشتارگاه و قصابی ها، کارکنان و کارشناسان 

آزمایشگاه محدود کرد. 
البته من به تقسیم بندی فوق، عالقه مندان به 
مصرف لبنیات سنتی  را هم اضافه می کنم که 
از  قابل توجهی  بخش  نیست،  شغل  اگرچه 
جمعیت در معرض خطر ابتال به تب مالت 
در کشور ما را تشکیل داده اند. جالب است بدانید 
برخالف باور عمومی که تب مالت را بیماری 
مختص مناطق روستایی می شناسند، بروز این 
بیماری در شهرها و میان افراد استفاده کننده از 

لبنیات سنتی  باالست.
به جز شغل های در معرض خطر ابتال به بروسلوز، 
افراد مبتالشده به این بیماری معموال از شیر یا 
لبنیات غیرپاستوریزه استفاده کرده اند و می توان 
این اطمینان را به مخاطبان داد که استفاده از 
شیر و لبنیات پاستوریزه خطر ابتال به بیماری 

تب مالت را از ما دور می کند.
البته سایر راه های انتقال بیماری؛ یعنی از طریق 
 ریزقطرات استنشاقی و تماس مستقیم با مایعات 
تناسلی و جنین دام های واکسینه نشده )جلدی 

یا گوارشی( اغلب، کارکنان مشاغل نامبرده را 
مورد تهدید قرار می دهد.

 گستره شیوع این بیماری مناطق اطراف دریای 
مدیترانه، اروپای شرقی، آمریکای التین، آسیا، 

آفریقا و خاورمیانه را دربرمی گیرد.
بروسلوز در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاري 
انسان، معموال  ادراري و در  تناسلي  دستگاه 
باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالي و 

کاهش وزن، مي  شود. 
آلودگی با باکتری بروسال در حیوانات زیان هاي 
اقتصادي دنباله دار و فلج کننده به بار می آورد، 
به طوری که در اثر سقط بره ها و گوساله ها از 
جمعیت این حیوانات کاسته مي شود و نهایتا 
موجب کاهش شیر و گوشت موردنیاز مملکت 
خواهدشد.  همچنین گوساله ها و بره هاي نارسي 
حیوانات  آینده  در  مي شوند  متولد  زنده  که 
ضعیف، کم شیر و کم گوشتي تشکیل خواهند داد.
از آن گذشته دام هاي آلوده، دچار کاهش وزن 
و کاهش شیر مي شوند و از این طریق نیز بر 
اقتصاد جامعه زیان هایي وارد مي شود. در گام 
نهایی هرچه شیوع بیماري بین دام ها بیشتر باشد، 
انسان هاي بیشتري را آلوده می کند و از طریق 
تحمیل مخارج درمان و از کار انداختن نیرو و 
توان دامداران و کشاورزان، زیان هاي فراواني به 
بار مي آورد. بدون شک زیان هاي اقتصادي براي 
کشورهاي در حال پیشرفت، زیان هاي سیاسي و 
وابستگي به کشورهاي استثمارگر و فرصت طلب 
و در یک کالم خدشه دار شدن امنیت غذایی 

به سالمت عمومی را در پي خواهد داشت.
نگاهی به تاریخچه بروسلوز در ایران و طی 
بررسی های 3 دهه اخیر؛ یعنی از سال 67 تا 
سال 96، مشاهده می شود موارد بیماری در سال 
68 از 17۰ مورد در 1۰۰ هزار نفر به 19 مورد 
در 1۰۰ هزار نفر در سال 96 جمعیت رسیده 
است. )البته این آمار که در مجموع سیری نزولی 
دارد در برخی مقاطع زمانی با افزایش بروز این 
بیماری نیز مواجه بوده که با اعمال ضوابط و 
راهکارهای بهداشتی نهایتا منجر به کنترل آن 
با  برنامه های مبارزه  با  شده است( که مطابق 
بروسلوز در کشور، عالوه  بر ایجاد و تقویت 
هماهنگی بین بخشی، به عنوان مهم ترین راهکار 

در پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان، آموزش جامعه و گروه های 
در معرض خطر، آموزش کارکنان، پزشکان و 
دامپزشکان به عنوان راهکارهای دیگر برنامه طی 
سالیان گذشته به طور جدی مدنظر قرار گرفته که 
بدیهی است طی این سال ها مهم ترین عوامل موثر 
در کاهش بروز این بیماری تالش در افزایش 
پوشش واکسیناسیون دامی در بخش دامپزشکی و 
استقرار وسیع کارخانه های پاستوریزاسیون و تولید 
فراورده های لبنی پاستوریزه بوده است. همچنین 
شناسایی کانون های آلوده دامی، آموزش گروه های 
در معرض خطر از جمله کشاورزان، دامداران، 
چوپانان، کارگران کشتارگاه، قصابان، خانم های 
خانه دار در مناطق روستایی و کارکنان آزمایشگاه از 
عوامل دیگر در کاهش بروسلوز برشمرده می شود.
در  زئونوز  بیماری های  اداره  آمار  اساس  بر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
آمار قابل توجهی از نحوه توزیع بیماری از نظر 
جغرافیایی و سنی به شرح ذیل در دسترس است:
استان های لرستان، کردستان، زنجان، همدان، 
کرمانشاه و خراسان شمالی بیشترین آلودگی 
را داشته اند، به نحوی که میزان بروز در این 
استان ها از 4۰ در 1۰۰ هزار نفر به باال بوده 
است. بیشترین تعداد مبتالیان در گروه سنی 
3۰ – 2۰ سال بوده اند، بیشترین موارد در فصل 
بهار و تابستان همزمان با فصل زایش و شیردهی 

دام ها ثبت شده است.

به هر حال از منظر کارشناسی، مهم ترین علل 
مقاطع  برخی  در  بیماری  این  بروز  افزایش 
که  می شود  خالصه  موضوعاتی  در  زمانی 
به برخی از آنها اشاره می کنم؛ توسعه صنایع 
دامپروری بدون استفاده از روش های علمی و 
مدرن، تداوم روش های دامپروری سنتی  در 
غذایی  عادات  عشایری،  و  روستایی  مناطق 
بهداشت  در  آگاهی  بودن  ناکافی  سنتی، 
روش های  استانداردنبودن  محیط،  و  فردی 
و  جابجایی  شیر،  آماده سازی  و  جمع آوری 
حمل ونقل حیوانات، ناکافی بودن پوشش کامل 
واکسیناسیون علیه بیماری در دام، تمایل استفاده 
جامعه از شیرخام به صورت فله به دلیل وجود 
باورهای غلط در مورد فراورده های پاستوریزه، 
عدم تمایل دامداران در کشتار دام آلوده به دلیل 
ناکافی بودن پرداخت غرامت به صاحبان دام های 

آلوده.
از مهم ترین موانع در کنترل و ریشه کنی تب مالت 
وجود مشکالت در پوشش کامل واکسیناسیون 
در سطح  دام های سبک  به علت گستردگی 
کشور و واردات مجاز و غیرمجاز از مرزهای 

کشوری است.
وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی دو ستون 
مبارزه با بروسلوز هستند و توفیق در مقابله با 
این بیماری با تعامل و همکاری این دو سازمان 

رابطه مستقیم دارد.
موضوع دیگر که از نگاه کارشناسان این حوزه 
جای تاسف، تامل و چاره اندیشی دارد، این مهم 
است که کارکنان سازمان دامپزشکی کشور که با 
فداکاری و مسوولیت پذیری به عنوان خط مقدم 
مقابله با بیماری های زئونوز و غیرزئونوز بسیج 
و عملیاتی شده اند، با جدی گرفته نشدن مسائل 
HSE )ایمنی و بهداشت کار و محیط( در حوزه 
فعالیت خود دچار آمار باالیی از این بیماری 
شده اند، به طوری که درصد قابل توجهی؛ یعنی 
نزدیک به 5۰درصد کارکنان در معرض ابتال 
به بیماری قرار گرفته اند که نیاز است با جدی 
انگاشتن این قبیل آمار، اقدامات ویژه برای تامین 

کاستی ها و نیازهای بررسی شده انجام گیرد.
کاربردی  توصیه هایی  به  نهایی  بخش  در 
کار  به  با  که  دارم  را  امید  این  و  می پردازم 

بستن آنها از گزند این بیماری در امان باشید.
1. از تغذیه اطفال خود با شیر خام به خصوص 

آغوز جدا خودداری شود.
2. مصرف لبنیات خام و غیرپاستوریزه مانند 
پنیر و خامه روستایی و عشایری پرهیز شود.

3. از تماس مستقیم با نوزادان تازه متولد شده 
حیوانات )بره،گوساله( به ویژه نوزادان آغشته 

به مایعات جنینی اجتناب شود.
4. از تماس مستقیم با مایعات جنینی و رحمی 

حیوانات کشتارشده پرهیز شود.
5. از خوردن آالیشات حرام )به هر یک از 
صورت های خام، نیم پز، پخته( دام های سبک 
و سنگین کشتارشده به ویژه دنبالن، نخاع و 

غدد لنفی جدا خودداری شود.

نکاتی برای کاهش خطر ابتال به تب 
مالت

  از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه خودداری 
کنید. هنوز بهترین راه پیشگیری از این بیماری 
پرهیز از مصرف شیر، پنیر و بستنی غیرپاستوریزه 

است.
  گوشت ها را به طور کامل طبخ کنید. تمام 
گوشت ها را تا زمانی حرارت دهید تا دمای 
درونی آن به 165-145 درجه فارنهایت )63-74 
درجه سانتی گراد( برسد. در زمانی که بیرون غذا 
میل می کنید، گوشت هایی را سفارش دهید که 
به خوبی پخته شده باشد. بعید است گوشت 
حیوانات اهلی آلوده به باکتری بروسال باشد 
اما طبخ درست سبب می شود باکتری های مضر 
مثل سالمونال و اشریشیاکلی نیز از بین برود.

  دستکش بپوشید. اگر دامپزشک، کشاورز، 
شکارچی یا کارگر کشتارگاه هستید باید در زمان 
کار با حیوانات مرده یا بیمار و بافت حیوانات و 
همچنین در زمان های نزدیک به زایش حیوانات 

از دستکش های پالستیکی استفاده کنید.
  به نکات ایمنی در مکان های پرخطر دقت 
کنید. اگر در آزمایشگاه هستید، در شرایط ایمنی 
مناسب با نمونه ها کار کنید. تمام کارگرانی که با 
آلودگی مواجهه داشته اند را فوری درمان کنید. 
کشتارگاه ها نیز باید از اقدامات پیشگیرانه مثل 
جداسازی محل کشتار از سایر نواحی و استفاده 

از لباس محافظ پیروی کنند.
  واکسیناسیون حیوانات اهلی. برنامه های 
واکسیناسیون برای ریشه کنی تب مالت در گله ها 
انجام می شود. از آنجایی که در واکسن تب 
مالت، باکتری زنده استفاده شده می تواند سبب 
ایجاد بیماری در افراد شود. اگر شخصی به 
طور اتفاقی در زمان واکسیناسیون حیوانات با 
فوری تحت  باید  آلوده شود  واکسن  سوزن 
درمان قرار گیرد. برای تشخیص این بیماری در 
انسان از تست تیتر آنتی بادی و در حیوانات از 
تست های سریع زیر رزبنگال استفاده می شود. 
دوره نهفتگی یا کمون این بیماری 5 تا 6۰ روز 
است؛ یعنی یک ناقل می تواند تا 2 ماه بدون 
بروز هیچ گونه عالئم زندگی طبیعی داشته باشد.
عالئم تب مالت می تواند هر زمانی از چند روز تا 
چند ماه پس از ابتال به عفونت بروز کند. عالئم 

و نشانه ها مشابه آنفلوانزا و عبارت است از:
  تب
  لرز

  تعریق
  ضعف

  خستگی
  درد کمر، مفاصل و عضالت

  سردرد

عالئم تب مالت می تواند پس از چند هفته تا 
چند ماه از بین برود و مجدد عود کند. در برخی 
افراد، تب مالت می تواند مزمن باشد و عالئم تا 
چند سال حتی پس از درمان پایدار باقی بماند. 
عالئم و نشانه های بلندمدت شامل خستگی، 
تب، آرتریت روماتوئید و ورم مهره های ستون 

فقرات است. 

درمان دارویی
درمان با هدف تسکین عالئم، پیشگیری از عود 
بیماری و عوارض انجام می گیرد. احتماال الزم 
است بیمار برای حداقل 6 هفته آنتی بیوتیک 
دریافت کند و عالئم پس از چند ماه از بین 
می رود. البته ممکن است این بیماری پس از 

مدتی برگردد و مزمن شود.

آمادگی برای ویزیت پزشک
اگر احتمال می دهید تب مالت دارید، ابتدا به 
پزشک خانواده خود یا پزشک عمومی مراجعه 
کنید. ممکن است به متخصص بیماری های 

عفونی ارجاع داده شوید.
تشخیص تب مالت به فهمیدن زمان و چگونگی 
مواجهه با باکتری عامل بیماری بستگی دارد. 
شما می توانید با آمادگی برای پاسخگویی به 

اطالعات مورد نیاز به پزشک کمک کنید.

همه آنچه که باید در مورد تب مالت یا بیماری هزارچهره بدانیم

تب مالت را بیشتر بشناسیم
 دکتر سجاد ایمانی

دامپزشک، کارشناس سازمان پدافند 
آنچه می توانید انجام دهید:غیرعامل کشور

پیش از مالقات با پزشک، ممکن است از شما 

خواسته شود به چنین سواالتی پاسخ دهید:

 چه زمانی برای اولین بار متوجه عالئم خود 
شدید؟

 آیا لبنیات غیرپاستوریزه از جمله پنیرهای 
محلی مصرف کرده اید؟

 آیا شغل شما به گونه ای است که با حیوانات 

یا امعا و احشای حیوانی در ارتباط هستید؟

 آیا طی سال گذشته به کشورهای خارجی 
سفر کرده اید؟

 آیا در آزمایشگاهی کار می کنید که ارگانیسم های 
عفونی وجود دارد؟

 آیا به تازگی به شکار رفته اید؟

در کشور ما تب مالت به عنوان 
یک بیماری شغلی شناخته می شود، 
نه یک بیماری عمومی و جمعیت 
در معرض خطر آن را می توان به 
گروه هایی مانند دامپزشکان و 
تکنیسین های دامپزشکی، کارگران 
مزارع دامپروری، کارکنان کشتارگاه 
و قصابی ها، کارکنان و کارشناسان 
آزمایشگاه محدود کرد اما بروز این 
بیماری در میان افراد استفاده کننده 
از لبنیات سنتی  باالست

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟



چرا باید شادی و نشاط را در مدارس نهادینه کنیم؟

خوشحال و شاد و خندانیم؟!
»یکی از ارکان اصلی آموزش 
نشاط است«، »مدارس باید با 
نشاط و سرزنده شوند« این 
جمالت و مشابه آن بارها از 
زبان وزیر آموزش وپرورش بیان شده و آقای 
بطحایی بارها در اشکال مختلف بیان کرده اند که 
مدارس باید به شکلی باشند که محیط آموزشی از 
حالت خشک و رسمی به فضای شاد و بانشاط 
تبدیل شود اما نکته مهم این است که فضای شاد 
و بانشاط چگونه باید ایجاد شود و اصال منظور از 
شاد سازی فضای آموزشی چیست؟ هفته گذشته 
در رسانه ها کلیپ هایی از جشن های گروهی 
در مدارس پخش شد که دانش آموزان بعضا 
همراه معلم شان آهنگ جدید ساسی مانکن را 
می خواندند و شادی می کردند. پخش این تصاویر 
بازتاب های مختلف سیاسی و اجتماعی همراه 
داشت و حتی وزیر ابتدا این کلیپ ها را ساختگی 
عنوان کرد. درست است که محتوای این موزیک 
برای بچه ها مناسب نبود و بسیاری از واکنش ها 
به همین مساله شکل گرفت که چرا باید برای 
بچه ها موزیک هایی گذاشته شود که محتوای 
مبتذل دارد، این در حالی است که بسیاری از 
این دانش آموزان این موزیک را حفظ بودند و به 
نظر می رسد قبال این آهنگ را بارها گوش داده 
بودند. حاال آموزش وپرورش برای اینکه چنین 
مواردی دوباره تکرار نشود، دستورالعملی صادر 
کرده تحت عنوان دستورالعمل سرود مدارس که 

در آن موارد زیر ذکر شده است:
برای  مدارس  سرود  و ساخت  تولید  در   
نیل به اهداف آموزشی و تربیتی و درک بهتر 
مفاهیم و محتوا، اشعار کتاب های درسی مالک 

کار قرار گیرد.
 در دستورالعمل ذکر شده که مسوولیت تهیه 
سرود از اشعار کتاب های درسی با معلمان باشد. 
همچنین ما تاکید کرده ایم همکاری آقایان به 
عنوان مربی فنی، رهبر گروه، مشاور و... در 
مدارس دخترانه اکیدا ممنوع است و اعالم شد 
اگر با چنین موردی مواجه شویم، شدیدا با آن 

برخورد خواهیم کرد.
 به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود حتما 
باید با مجوز و تایید حراست آموزش وپرورش 
باشد. همچنین اعالم کردیم باید در اشعار و 
سروده ها به مسائل فرهنگی، تاریخی، حماسی، 

آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر پرداخته شود.
 اجرای تکخوانی در فعالیت  سرود دختران، 

ممنوع است.
در این پرونده به این موضوع می پردازیم که 
شادی و نشاط برای دانش آموزان باید به چه 
نحوی در مدرسه اجرا شود که در عین حال 
که به یادگیری آنها کمک می کند، ضامن سالمت 

روانی و فکری دانش آموزان هم باشد. 

برای شاد کردن بچه ها، تضاد بین 
مدرسه و خانواده را کمتر کنیم

دکتر میترا حکیم شوشتری، روان پزشک کودک 
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
اگر بخواهیم ارتباط شادی و خلق بچه ها را به 
طور علمی بیان کنیم، باید بگوییم هیجانات مثبت 

سبب می شود بچه ها خلق بهتری پیدا  کنند و 
وقتی خلق بهتری دارند، احساس توانایی بیشتری 
می کنند که باعث اعتمادبه نفس بیشتر و زمینه ساز 
موفقیت خواهد بود. وقتی آدم ها حس بهتری دارند، 
تفکرشان به شکل واقع بینانه ای مثبت می شود و در 
الگوی های شناختی تاثیر می گذارد و این الگو های 
شناختی از کودکی شکل می گیرد. شکل گیری این 
الگو ها با الگوهای شناختی اطرافیان مثل پدر و مادر 
و معلم ارتباط دارد. معلمی که خودش همیشه 
منفی نگر و غم زده است، این حس را در بچه ها 
شکل می دهد و برعکس فردی که شاد است و 
خلق خوبی دارد، همین حس را در بچه ها ایجاد 
می کند. زمانی که بچه ها حس منفی در مدرسه 
دارند، دلبستگی به مدرسه جای خود را به دلهره 
و نگرانی و استرس می دهد و ما متاسفانه می بینیم 
در اغلب مدارس محیط مدرسه استرس آور است. 
اگر حس شادی در بچه های مدرسه ایجاد کنیم 
و یادگیری با بازی همراه باشد، هم خالقیت را 
در بچه ها بیشتر می کند و هم احساس لذت از 
یادگیری به وجود می آورد و بچه ها راغبند در 

محیط مدرسه باشند. 

شاد کردن بچه ها به هزینه زیادی 
نیاز ندارد 

جالب است بدانید شادی گروهی خیلی پایدارتر 
است. وقتی بچه ها با هم لذت می برند آن حس 
خوشایند مداوم تر ادامه پیدا می کند. خیلی از 
شادی ها را می توان به شکل ساده در مدرسه 
ایجاد کرد، مثل مسابقه های مختلف طناب کشی، 
ماست خوری، یک لیوان آب را روی سر بگذارند 
هر کس زودتر به خط پایان رسید و... این مسابقات 
بودجه خاصی نمی خواهد و فقط کمک می کند 
بچه ها احساس شادی داشته باشند. از دیگر 
فعالیت های گروهی که می توان در مدارس برای 
نشاط سازی ترتیب داد، شن بازی و موزیک های 
شاد مناسب سن بچه هاست. در هوای بارانی، 
دویدن زیر باران و برف بازی یا کاشتن گل و 
مواظبت گروهی از آن گلدان برای بچه ها حس 
خوب ایجاد می کند ولی ترس معلم ها معموال 

این است که وقتی بچه ها این حس ها را تجربه 
کنند و شاد و آزاد باشند، دیگر حرف گوش کن 
نخواهند بود، در حالی که حساب بردن و ترسیدن 
از محیط های آموزشی نتیجه مثبتی ندارد و باعث 
خالقیت و عالقه به درس خواندن نمی شود ولی 
اگر رابطه خوبی برای بچه ها ترتیب دهیم که 
معلم ها هم در آن شرکت داشته باشند، می توانیم 
محدودیت گذاری و حد و حدود را هم یاد دهیم؛ 
یعنی ما سر کالس ریاضی قرار نیست شوخی 
کنیم ولی می توانیم این کار را در زنگ های شادی 

انجام دهیم. 

معلم باید همراه بچه ها در مدرسه 
شادی کند 

 در کشورهایی که برای یادگیری چارچوب 

نمی گذارند، معلم ها یک روز در ماه جزیی 
از بچه ها می شوند و آنها نیز تمام فعالیت های 
بچه ها را انجام می دهند، حتی مثل آنها لباس 
می پوشند تا هم حس منفی بچه ها را بفهمند و 
هم ترس و نگرانی را در بچه ها از بین ببرند. 
بازی گروهی همراه با معلم، به گونه ای که 
معلم احساس کند غیر از درس دادن وظیفه 
جذاب  دانش آموزان  برای  نیز  دارد  دیگری 
و  فوتبال  بچه ها  با  می توانند  معلم ها  است. 
دیوارها  رنگ آمیزی  کنند.  بازی  قایم باشک 
آرامش بیشتری به بچه ها می دهد و مدرسه 
می توان  می کند.  خارج  رسمی  محیط  از  را 
تمهیدی اندیشید تا در دوره دبستان بچه ها 
یک روز در هفته اسباب بازی بیاورند و بازی 
کنند و در خالل این بازی ها که می تواند با 

حضور معلم باشد، آموزش هم اتفاق می افتد.

محیط ناشاد کودک را به سمت 
لجبازی سوق می دهد

موزیک گوش دادن و شادی کردن به صورت 
گروهی، همبستگی و احساس مثبت ایجاد کرده، 
استرس های منفی را دور و به رشد بهتر جسمی 
و روانی کودک کمک می کند زیرا استرس باعث 
تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود. در بالیای 
طبیعی مثل همین سیل اخیر، مردم عروسی 
گروهی راه می اندازند چون احساس آدم ها را 
بهتر می کند. اگر محیط ناشاد باشد، انرژی بچه ها 
تحلیل می رود و آنها را به سمت لجبازی سوق 
می دهد. هرچند محتوای موسیقی برای کودکان 
بسیار مهم است و باید از هرگونه ابتذال دور 

باشد، نباید موزیکی برای بچه ها در نظر بگیریم 
که محتوای غم انگیز داشته باشد و بگوییم با 
این موزیک شادی کنید زیرا برخی موزیک ها 

حس آدم ها را تغییر نمی دهند. 
یکی از مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم 
تضادی است که مدرسه با محیط خانه دارد و 
دسترسی بچه ها در خانواده ها یا در شبکه های 
اجتماعی به موزیک ها یا مطالب دیگر به گونه ای 
است که مدرسه آن را نمی پذیرد. همان طور 
که می دانید بیشتر انسان ها به خصوص کودکان 
معموال به آنچه که از آن منع می شوند گرایش 
بیشتری پیدا می کنند. شاید اگر این تضادها را 
کمتر کنیم، تمایل کودکان به این قبیل موارد 
کم شود و عالقه ای نداشته باشند هر موزیکی 

را گوش دهند.   

با استفاده 
از روش های 

شادی بخش در 
جریان آموزش، 

می توان عالوه 
بر ایجاد محیطی 

رضایت  بخش 
برای دانش آموز، 

با بسیاری از 
مشكالت از جمله 

میزان غیبت، 
دیرآمدن، 

بی حوصلگی 
و كسالت در 

كالس درس، 
امراض جسمی 

و روانی و 
درنهایت مساله 

افت تحصیلی 
مقابله و محیطی 

فراهم كرد
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در جامعه شناسی اصطالحی به نام »فرایند اجتماعی 
شدن« داریم که برخی به آن »فرایند جامعه پذیری« 
می گویند. البته بین این دو مفهوم تفاوت وجود دارد. 
بچه ها در سنین پایین؛ یعنی تا 6 سالگی اجتماعی 
شدن را تجربه می کنند ولی بعد از سنین دبستان و 

دبیرستان فرایند جامعه پذیری را تجربه خواهند 
کرد. در مرحله اولیه، خانواده ها ارزش ها و 

هنجارها را به بچه ها می دهند چون کودک 
در خانواده شکل می گیرد و خوب و بد را 
یاد می گیرد و ارزش ها از طریق خانواده 
درون کودک شکل می گیرند و با آن 
اما  باورها و ارزش ها بزرگ می شود 
می شود،  مدرسه  وارد  کودک  وقتی 
منابع جامعه پذیری متعدد می شوند و 
مدرسه و جمع های دیگر هم به خانواده 

می پیوندند. 
اگر منابعی که ارزش ها را به کودک منتقل 

می کنند متعدد باشد، صرف تعدد اشکالی 
ندارد اما اگر متعدد و متناقض باشند، مشکل 

ایجاد می کند؛ یعنی ارزشی که پدر و مادر در خانه 
بیان می کنند یک نوع است ولی در مدرسه، کودک 
مورد دیگری را مشاهده می کند. وقتی با دوستانش 
هست یک موضوع است و وقتی از رسانه ها استفاده 
می کند مورد دیگری می بیند. در اینجا کودک با تنوع 
زیاد ارزشی روبرو است و دچار استرسی می شود که 

چه درست و چه غلط است چون کودک در سنینی 
نیست که عقالنی رفتار کند و قوه تفکر و تجزیه و 
تحلیل ندارد بنایراین دچار سردرگمی و استرس می شود. 
»آدم ها  می گوید:  آمریکایی  جامعه شناس  »نلتون«، 
دیگر،  بیان  به  روش هایی«  و  دارند  ارزش هایی 
ارزش های آدم ها ممکن است در یک دوره ثابت 
بماند، مثال شاد بودن، محبت کردن به دیگران، احترام 
به پدر و مادر، گذشت و ایثار همگی ارزش هستند اما 
مساله مهم این است روش هایی که این ارزش ها را 
در قالبش نشان می دهیم، در طول زمان دچار تغییر 
می شود. ما می گوییم شادی یک ارزش است. 
100سال پیش هم همین گونه بوده و شادی 
ضرورت بوده ولی چگونه آن را ابراز کنیم؟! 
خانواده، مدرسه و رسانه می گویند این قالب 
برای ابراز شادی مناسب است، همکالسی 
می گوید آن قالب بهتر است و... معموال فرد 
سعی می کند روشی که جذاب تر است، 

انتخاب کند. 
باید بپذیریم ما با کودک سروکار داریم و 
نباید نگاهمان سیاسی باشد چون بچه ها 
دنبال لذت بردن لحظه ای هستند و در زمان 
حال زندگی می کنند. بچه ها به این فکر می کنند 
که در حال حاضر چه چیز من را شاد می کند و 

شاید رفتارهایشان عقالنی هم نباشد، مثال آنها در بازی، 
همدیگر را خیس می کنند، از درخت باال می روند، 
چشم یکی را می بندند و می گویند برو و... در هیچ 
کدام از این روش های بازی و شادی، نیت و قصد و 
برنامه ریزی قبلی مطرح نیست، مثال بچه ها دوست 
دارند با خواندن آهنگ شاد با دوستانشان شادی کنند 
بنابراین باید بچه ها را از فضای سیاسی بیرون بیاوریم.

موسیقی های شاد ملی تولید کنید تا 
کودکان جذب شوند

نکته دیگر اینکه ما خودمان باید تولیدکننده شادی باشیم 
تا ارزش های دینی و ملی مان حفظ شود، به گونه ای 
که بچه ها هم آن را بپذیرند و لذتش را ببرند. در همه 
جای دنیا رفتارهای اجتماعی و ارزشی متعادل است، 
مثال در مدرسه زمان ورزش صبحگاهی، بچه ها شعر 
و آهنگ های شاد می خوانند و در فرهنگشان شعر های 
بسیار شاد برای بچه ها تعریف شده. مثال دیگر اینکه 
خیلی از عروسک های خارجی شعر می خوانند که 
شعر آن محتوای شاد و جذابی برای بچه ها دارد و 

بچه ها آن را حفظ می کنند. 
مشکل ما این است که در رفتارمان تعادل نداریم. یک 
دوره زمانی طوالنی گفتیم موسیقی نباشد و خیلی 
مسائل دیگر هم منع شد و روپوش بچه ها هم تیره 

بود بنابراین طبیعی است بعد از یک دوره منع کردن، 
انفجار انجام می گیرد و یکدفعه چنین اتفاقاتی می افتد. 
متاسفانه ما متعادل رفتار نمی کنیم، باز هم باید تاکید 
کنیم، شادی باید باشد و بچه ها باید تحرک داشته باشند 
اما با آهنگ هایی که برای بچه ها تعریف شده است. 
باید بدانیم بچه ها در این مسائل حساس نیستند و 
نیتشان شادی است. شعر »مدرسه موش ها« و »خونه 
مادربزرگه« را همه بچه ها حفظ بودند چون برای 
بچه ها جذاب و لذت بخش بود، درنتیجه هر شعری 
که جاذبه داشته باشد، بچه ها حفظ می کنند و ما اگر 
خوراک مناسب به آنها بدهیم، استقبال می کنند و اگر 

نباشد، آهنگ های دیگر جایگزین می شود.

به شادی كودكان نگاه سیاسی نداشته باشید 

 دکتر محمدمهدی لبیبی
جامعه شناس و استاد دانشگاه

مهمی  موضوعات  از  دانش آموزان  تحصیلی  موفقیت 
است که تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در مطالعات 
اخیر نقش نشاط و شادکامی بر پیشرفت های تحصیلی 
موردتوجه قرار گرفته است. نشاط و شادابی در مدرسه 
باعث رشد و شکوفایی در همه ابعاد وجودی دانش آموزان 
می شود. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبانش گویا و 
استعدادش شکوفا می شود. در قرن جدید سرلوحه تعلیم 
و تربیت در یک جمله خالصه شده است: »شوق زندگی 

کردن را به دانش آموزان بیاموزیم« پس باید معتقد باشیم 
درحقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است و 
باید در مدارس ایجاد و مدیریت شود. در  این شادی 
مدرسه پویا، امید به زندگی، موفقیت و کنجکاوی، شادی 
و طراوت تحصیلی، برانگیزنده و تحقق دهنده استعدادها 
و نیازهای فطری و مقتضیات آتی دانش آموزان است. با 
استفاده از روش های شادی بخش در جریان آموزش، می توان 
عالوه بر ایجاد محیطی رضایت  بخش برای دانش آموز، با 
بسیاری دیگر از مشکالت از جمله میزان غیبت، دیرآمدن، 
بی حوصلگی و کسالت در کالس درس، امراض جسمی 
و روانی و درنهایت مساله افت تحصیلی، مقابله و محیطی 
فراهم کرد که امکانات فراگیری موثر دانش آموز در نظر 
گرفته شود بنابراین توجه به تاثیر روش های شادی بخش 

در دوره های مختلف تحصیلی ضروری به نظر می رسد. 
در تبیینی دیگر و از نگاه علم فیزیولوژیک، نقش دوپامین 
و تاثیر آن بر یادگیری قابل توجه است. دوپامین هورمونی 
است که انسان را از لحاظ ذهنی هوشیار نگه می دارد. 
دوپامین از سلول های مغز و نخاع ترشح می شود. کمبود این 
هورمون موجب عدم تمرکز، بی توجهی، بدخوابی، تنبلی و 
بدخلقی می شود. ارتباط مستقیمی بین شادی و انتقال دهنده 
عصبی دوپامین وجود دارد. وقتی فرد لذت می برد یا شاد 
است، هورمون دوپامین در بدنش آزاد می شود بنابراین 
فعالیت هایی که موجب آزادسازی این هورمون می  شوند 
از لحاظ آموزشی برای آمادگی سطح شناختی و یادگیری 
دارای اهمیت هستند. با توجه به این مساله با ایجاد جو شاد 
در مدارس و کالس های درس، به خصوص ابتدای صبح 

و قبل از شروع آموزش، می توانیم شرایط فیریولوژیکی و 
روانی دانش آموزان را تا حد امکان مساعد کنیم. به عنوان مثال 
تحرک بدنی و ورزش صبحگاهی همراه موسیقی می تواند 
نقش موثری داشته باشد. فعالیت بدنی و ورزش موجب 
افزایش جریان خون به مغز، افزایش سطح نوراپی نفرین و 
دوپامین در مغز، کاهش تنش، بهبود خلق وخو و درنتیجه 
بهبود موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود. دانشمندان در 
تازه ترین تحقیقات خود دریافته اند موسیقی موجب احساس 
بهتر در روح و روان افراد می شود و این احساس به تعادل 
و هماهنگی مغز و سایر اندام های بدن کمک می کند. چند 
مطالعه هم نشان داده اند گوش دادن به موسیقی می تواند 
موجب افزایش فعالیت قسمت های لذت و پاداش مغز 

شود که پر از گیرنده های دوپامین هستند.

23فرزندپروری

باید بپذیریم ما با كودک سروكار داریم و 
نباید نگاهمان سیاسی باشد چون بچه ها 

دنبال لذت بردن لحظه ای هستند و در 
زمان حال زندگی می كنند. بچه ها به این 

فكر می كنند كه در حال حاضر چه چیز 
من را شاد می كند و شاید رفتارهایشان 
عقالنی هم نباشد. در هیچ كدام از این 
روش های بازی و شادی، نیت و قصد و 

برنامه ریزی قبلی مطرح نیست

 دکتر فاطمه جلیلی
روان شناس و متخصص توانبخشی 

شناختی، مدرس دانشگاه

تاثیر شادی و نشاط بر رشد و یادگیری دانش آموزان زیاد است

 مهدیه 
آقازمانی 
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

خرما، میوه درخت نخل و بومی مناطق گرمسیری 
خاورمیانه و شبه جزیره عربستان است که تا قرن ها، غذای 

اصلی ساکنان این مناطق محسوب می شد اما به تدریج از شمال آفریقا 
به کشورهای اروپایی رسید و به دلیل طعم منحصربه فرد، مورد استقبال 
همگان قرار گرفت. امروزه خرما در همه کشورهای دنیا مصرف می شود 
اما برای مسلمانان و به خصوص در ماه مبارک رمضان، جایگاه ویژه ای در سفره غذا دارد. 

خرما؛ از تولید تا مصرف
نگاهی به پای ثابت سفره افطار و سحر 
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فواید خوردن 3 عدد خرما در روز طی یک هفته!
1. تامین انرژی مناسب در زمان کوتاه؛ خرما حاوی قندهای طبیعی گلوکز، فروکتوز و ساکاروز است که نیاز بدن 
را به سرعت تامین می کند. مزیت مصرف خرما هنگام افت انرژی نسبت به شکالت و نوشیدنی های انرژی زا در این 

است که خرما منبع غنی از فیبرها، پتاسیم، منیزیم، ویتامین ها و آنتی اکسیدان هاست. 
2. بهبود سالمت گوارش؛ هر لیوان خرما معادل 3 تا 4 عدد، حاوی 12 گرم فیبر است که می تواند 48 درصد نیاز 
روزانه بدن به فیبر را تامین کند و گوارش را بهبود دهد. مقدار مناسب فیبرهای غذایی مانند خرما از بروز یبوست 
پیشگیری و اجابت مزاج منظم را تسهیل می کند. مطالعات حاکی از آن است که افرادی که به مدت 21 روز، 7 عدد 
خرما می خورند، از نظر دفع مواد زائد بدن وضعیت بهتری نسبت به دوران مصرف نکردن خرما خواهند داشت. این 

مساله می تواند وضعیت مبتالیان به هموروئید را نیز بهبود ببخشد.
3. تقویت هوش؛ خرما منبع ویتامین B6 است که در تولید سروتونین و نورآدرنالین نقش دارد. سروتونین خلق وخو 
را تنظیم می کند و نورآدرنالین در مقابله با استرس تاثیر دارد، حال آنکه کمبود ویتامین B6 با بروز افسردگی مرتبط 

است و زمانی که مغز از استرس دور باشد، آمادگی بهتری برای کسب و حفظ اطالعات خواهد داشت.
4. تقویت سیستم قلبی-عروقی؛ پتاسیم موجود در خرما در کاهش کلسترول بد خون نقش دارد که یکی از مهم ترین 
علل انسداد عروق و زمینه ساز حمله قلبی و سکته مغزی است. نتایج مطالعات انجام شده روی خانم های سالمند نشان 

می دهد دریافت باالی پتاسیم می تواند احتمال سکته و مرگ زودهنگام را در این گروه سنی کاهش دهد.

تفاوت رطب و خرما

میوه درخت خرما در طول زمان رسیدن خود مراحلی را طی می کند که در این مراحل، تغییراتی در رنگ، بافت، مزه، 

اندازه و اجزای تشکیل دهنده آن ایجاد می شود. این میوه ابتدا سبزرنگ، سخت و حاوی مقدار زیادی آب و تانن و مزه 

آن تلخ و گس است که به آن »چاقالی« می گویند. به تدریج از میزان آب و رطوبت میوه کم می شود و قند آن افزایش 

پیدا می کند. خارک از مراحل اولیه رسیدن خرماست که رنگ سبز و مزه اولیه تغییر کرده  اما میوه همچنان سفت است. 

آفتاب داغ مناطق گرمسیری پس از مدتی، خارک را تیره رنگ و آبدار می کند که »رطب« نام دارد و رطوبت بیشتر و 

قند کمتری نسبت به خرمای کامال رسیده دارد. میوه بعضی از انواع نخل ها، در حالی که هنوز رطب است چیده و 

استفاده می شود، مانند رطب مضافتی و کبکاب )زرد طالیی( اما انواع دیگر رطب 20 روز دیگر در گرمای خرماپزان 

روی نخل باقی می مانند تا نیمه خشک شوند که در این مرحله به میوه به دست آمده »خرما« می گویند، مانند خرمای 

نیمه خشک زاهدی و پیارم. عمده تفاوت انواع خرما در نوع قند و نیز میزان آب یا رطوبت موجود در آن است. میزان 

کلی قند موجود در ارقام مختلف خرما متفاوت است. قند موجود در انواع خرما به صورت فروکتوز، گلوکز و نیز 

ساکاروز است. خرماهای نرم در مقایسه با خرماهای خشک ساکاروز کمتری دارند  اما حاوی مقدار بیشتری قندهای 

فروکتوز و گلوکز و آب هستند. به طور کلی، میزان انرژی خرماهای نرم کمتر از خرماهای خشک و نیمه خشک است. 

شستشوی خرما، فقط پیش از مصرف

هنگام خرید خرما باید توجه داشت که کامال سالم و بدون لک باشد، بوی ترشیدگی و ماندگی ندهد و 

حشره زده نباشد. از آنجا که انواع خرما پیش از فروش شسته نمی شوند، شستن آنها پیش از مصرف ضروری 

خواهد بود البته باید به خاطر داشت بالفاصله پس از شستن باید مصرف شود زیرا نگهداری حجم زیادی از 

ک در کارخانه 
خرمای شسته شده باعث ترشیدگی و کپک زدن آن می شود. البته انواع بسته بندی خرمای خش

شسته و ضدعفونی می شود و نیازی به شستشو پیش از مصرف نخواهد بود. در مورد خرمای خیلی خشک 

نیز بهتر است پیش از مصرف، کمی آب به خرما زده شود تا بافت نرم تری پیدا کند.

نگهداری خرما
بیشتر رطب ها و بعضی از انواع خرما را باید حتما در یخچال نگهداری کرد اما خرمای خشک معموال قابلیت نگهداری در 
هوای آزاد منزل را دارد. یادتان باشد خرمای تازه ماندگاری طوالنی ندارد و بهتر است طی چند روز پس از خرید و نگهداری 
در یخچال مصرف شود. در صورت تمایل به نگهداری طوالنی خرمای تازه می توان آن را در فریزر قرار داد و 30 دقیقه پیش 
از مصرف در دمای محیط گذاشت. بعضی از انواع رطب و خرما در هوای خنک و رطوبت باال شکرک می زند. مصرف 
خرما در این حالت مشکلی ندارد اما برای جلوگیری از شکرک زدن خرما، بهتر است در زمستان درون یخچال نگهداری 

نشود. خرمای نیمه خشک و خشک را نباید در ظرف پالستیکی نگهداری کرد زیرا باعث کاهش ماندگای  آن می شود.

احتیاط در مصرف خرما
گرچه خرما خواص فراوانی دارد، افراط در مصرف آن می تواند زمینه ساز اضافه وزن و دیابت شود. از طرفی، در افرادی 
که دچار عدم تحمل فروکتوز هستند ممکن است باعث نفخ، دل درد و اسهال شود. همچنین قند فراوان موجود در خرما 
می تواند یکی از عوامل بروز پوسیدگی های دندان باشد. بهتر است در صورت ابتال به زخم معده، زخم و تاول های دهانی، 

گاستریت یا التهاب معده مزمن، کولیت و اسهال از مصرف خرما اجتناب شود.

انواع خرما در ایران
خرمای عمرانی: خرمای معروف خوزستان؛ »استعمران یا عمرانی« است که به 
نام هایی مانند سمبارون و سعمران نیز شناخته می شود. خرمای استعمران جزو ارقام 
نیمه خشک محسوب می شود و از اواسط شهریور قابل برداشت است. این خرما 
قند باالیی دارد و بیش از 70 درصد سطح زیرکشت خرمای خوزستان را به خود 
اختصاص داده و بیش از 45 درصد صادرات خرمای کشور مربوط به این رقم است. 
خرمای پیارم: این نوع خرما، جزو انواع نیمه خشک و گوشتی و معروف ترین خرما 
در استان هرمزگان است. نخل های پیارم در دامنه انتهایی کو ه های زاگرس در شمال 
هرمزگان کاشته شده و معموال به وسیله آب رودخانه های منطقه آبیاری می شوند. 
این نوع خرما معموال به صورت ارگانیک تولید می شود و پوست نازک این میوه 
کامال به گوشت چسبیده و عمده قند موجود در این نوع خرما از نوع فروکتوز 
است. خرمای پیارم با ظاهر زیبا و طعم مناسب، به عنوان قند مجاز مصرفی برای 
افراد مبتال به دیابت بسیار مناسب است. این خرما دیررس است و گرانقیمت ترین 

خرمای ایران محسوب می شود.

خرمای زاهدی: خرمای زاهدی جزو انواع نیمه خشک است و در بعضی مناطق 
کشور خشک محسوب می شود. نوع مرغوب آن دارای رنگ قهوه ای روشن، 
درشت و عاری از هر گونه آفت است و در استان های فارس، خوزستان و بوشهر 
تولید می شود. به دلیل قند باالی خرمای زاهدی، در صنعت در تهیه سرکه و الکل 
از آن استفاده می شود. این نوع خرما دیررس است و در کشورهایی مانند عراق 

و آمریکا نیز تولید می شود.
خرمای مضافتی: »مضافتی« خرمای معروف استان کرمان و جزو انواع نیمه تر 
است که به علت طعم مناسب آن طرفداران زیادی دارد. رطب این نوع خرما بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرد و بازار پررونقی دارد. به علت بافت نرم قابلیت نگهداری 
کمی دارد و دارای رنگ تیره، پر شهد و خوشمزه است. خرمای مضافتی عالوه بر 

کرمان در سیستان و بلوچستان، ایرانشهر و مناطقی از اصفهان نیز تولید می شود.
خرمای کبکاب: خرمای کبکاب جزو انواع  تر و دارای رنگ قهوه ای تیره تا 
مشکی و محصول عمده استان بوشهر است. بیشترین سطح زیر کشت خرمای 
کبکاب در منطقه دشستان استان بوشهر است اما در شهرستان کازرون نیز کشت 

می شود. خارک آن دارای مزه گس است و به همین دلیل استفاده چندانی 
ندارد و بیشتر به صورت رطب و خرما مصرف می شود. این میوه از اواسط 

شهریورماه قابل برداشت است.
خرمای َربی: این نوع خرما نیمه خشک، دارای رنگ قهوه ای تیره و هسته ای باریک 
است. خرمای ربی بیشتر در استان سیستان و بلوچستان کشت می شود و همزمان 

به رقم مضافتی می رسد. این خرما دارای میوه نسبتا بزرگ و قرمزرنگ است.
خرمای شاهانی: این خرما در منطقه جهرم استان فارس به وفور کشت می شود. 
در میناب به  نام »شاونی«، در فیروزآباد »شونی« و در حاجی آباد بندرعباس به نام 
»خورک شونی« شهرت دارد. خرمای شاهانی دارای میوه کشیده، نوک باریک و رنگ 
زرد طالیی است و جزو خرماهای  تر محسوب می شود و طرفداران زیادی دارد.
خرمای مرداسنگ: خرمای مرداسنگ با میوه زردرنگ، از نظر طعم و شکل به 
خرمای پیارم شباهت زیادی دارد ولی دارای بافت نرم تری است. این نوع عالوه 
بر استان کرمان، در منطقه جیرفت و بندرعباس هم کشت می شود. کیفیتش عالی 

است و بیشتر به صورت خرما مصرف می شود.

شیر و خرما؛ نماد عشق و ازدواج

شاید بسیاری از افراد تجربه چشیدن شیر و خرما را به عنوان میان وعده مقوی داشته باشند اما جالب است بدانید تلفیق این ماده 

غذایی، معنای خاصی در دنیای اعراب و مسلمانان این مناطق دارد. زمانی که »شیر«؛ مظهر پاکی و بی گناهی و »خرما« به عنوان میوه ای 

متبرک و مغذی کنار هم قرار می گیرند، نشان دهنده عشق میان دو نفر و انتظار برای ازدواج است. در کشورهای عربی این ترکیب 

را نماد جشن، عشق، ازدواج، تعامل صمیمانه و انتظار فرزندآوری می دانند. طی مراسم شادی، خرما را پس از کمی حرارت دادن و 

نرم شدن همراه شیر در دستگاه مخلوط کرده و همراه با دارچین یا بادام بوداده تزئین می کنند. البته دارچین، هل، زیره سبز، زنجبیل 

و میخک بهترین ادویه های همراه خرما هستند و طعم خرما همراه با پسته و بادام نیز به عنوان میان وعده ای سالم، عالی خواهد بود.
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صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه

چرا روغن هسته انگور انتخابی ایده آل برای انواع پوست است؟  

روغنی برای کاهش چین وچروک ها
این روزها روغن های مختلفی در بازار وجود دارد که فوایدشان برای پوست به 

شدت زیر ذره بین قرار گرفته است. بسیاری از این روغن ها خود می توانند به 
مشکالت پوستی بیفزایند و موجب بروز انواع جوش ها شوند اما انتخاب کردن 

یکی از این روغن ها به عنوان شریک جرم آنقدرها هم کار ساده ای نیست! 
اینجاست که روغن هسته انگور خودش را از این رقابت جدا می کند. 

برخالف سایر روغن ها که ممکن است فقط برای یک نوع پوست 
مناسب باشند یا منافذ پوستی را مسدود کنند، روغن هسته انگور 

غیرکمدوژنیک یا غیرجوش زاست و باعث می شود انتخابی 
ایده آل برای  انواع پوست باشد...  صفحه)31(

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رژيم در ماه رمضان

برخی افراد قبل از شروع ماه رمضان، 
رژیم  برای  مخصوص  برنامه های 
افزایش  رژیم  حتی  یا  وزن  کاهش 

وزن دارند. 
این افراد باید پیش از شروع روزهای 
تنظیم  چگونگی  درباره  روزه داری 
رژیم غذایی شان حتما با پزشک معالج  
به طور  و  این حال  با  کنند.  مشورت 
کلی، به افرادی که رژیم کاهش وزن 
دارند، توصیه می شود در ماه رمضان 
هم میزان کالری مصرفی که از سوی 
متخصص تغذیه برایشان تعیین شده 
را بین وعده افطار و سحر یا میان وعده 

افطار تا سحر تقسیم کنند. 
به هیچ عنوان حذف وعده سحری برای 
کمک به کاهش وزن به این افراد توصیه 
نمی شود زیرا این کار نه تنها کاهش 
وزن اصولی در پی ندارد، بلکه می تواند 
افراد،  سالمت  افتادن  به خطر  باعث 
تحلیل عضالنی و نوسانات ناگهانی 

قندخون در آنها شود. 
دارند،  الغری  رژیم  که  افرادی 
می توانند میان وعده های تعیین شده را 
در فاصله بین افطار تا سحر میل کنند 
و مصرف سبزی ها و کربوهیدرات های 
نشاسته ای سبوس دار را از رژیم غذایی 

خود کنار نگذارند. 
رژیم  که  افرادی  است  قرار  اگر 
به  رمضان  ماه  در  دارند  الغری 
انجام فعالیت های ورزشی خود هم 
این  می شود  توصیه  بمانند،  پایبند 
ابتدایی  ساعت های  به  را  فعالیت ها 
روز که انرژی بیشتری دارند، موکول 
کنند و از انجام ورزش های شدید در 
ساعت های نزدیک به افطار بپرهیزند 
تا دچار افت قندخون و کاهش انرژی 

نشوند. 
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تاکید محققان در پی انتشار خبر ابتالی 40 هزار ایرانی به بیماری های التهابی روده 

رژیم غذایی تان را اصالح کنید!

اگر بیماری التهابی روده دارید... 
 مصرف گروهی از قندها را کاهش دهید. 
نتایج تحقیقات نشان داده اگر بیماران مبتال به 
بیماری های التهابی روده مصرف انواع قندها 
مانند فروکتوز، الکتوز و گاالکتولیگوساخاریدها 
را در برنامه غذایی شان محدود کنند، تا حد زیادی 
به کاهش عالئم ناشی از بیماری های التهابی 
روده کمک رسانده اند. البته بهتر است بدانید 
کاهش این قندها فقط عالئم بیماری را تخفیف 
 می دهد و کمکی به درمان این بیماری نمی کند. 
قندهایی که نام بردیم، حتی در مواد غذایی 
مانند سیر، پیازچه، گندم، عدس، نخودفرنگی 

و نخود زرد هم وجود دارند. 
 رژیم نیمه گیاهخواری داشته باشید. محققان 
به  مبتال  بیماران  از  بررسی گروهی  با  ژاپنی 
بیمارستان  در  که  روده  التهابی  بیماری های 
رژیم  داشتن  شدند  متوجه  بودند،  بستری 
را  بیماری  عالئم  می تواند  نیمه گیاهخواری 
نیمه گیاهخواری،  رژیم  دهد.  کاهش  آنها  در 
ماست،  تخم مرغ،  آن  در  که  است  رژیمی 
برنج قهوه ای و حبوبات در حد  چای سبز، 

محدود و تعریف شده ای کنار میوه ها و سبزی ها 
جامی گیرند. در این نوع رژیم غذایی، گوشت 
قرمز می تواند یک بار در هر 2 هفته و گوشت 
ماهی هم 1 بار در هر هفته مصرف شود. بیماران 
مبتال به بیماری التهابی روده که از این رژیم 
پیروی می کنند، کمتر در معرض عالئم شدید 

بیماری قرار می گیرند. 
 بهتر است افراد مبتال به بیماری های التهابی 
روده، هم چربی های مفیدی مانند روغن زیتون را 
در رژیم غذایی شان جابدهند و هم حجم مصرف 
مانند گوشت های پرچرب  اشباع  چربی های 
یا لبنیات پرچرب را در برنامه غذایی شان کم 
کنند. به این ترتیب، می توانند تا حد قابل قبولی 
کنترل مناسبی روی بیماری خود داشته باشند.
 در موارد بسیاری به بیماران مبتال به بیماری های 
التهابی روده توصیه می شود به  جای گوشت قرمز، 
منابع کم چرب تری از پروتئین های حیوانی مانند 
گوشت ماکیان، گوشت پرندگان، تخم مرغ، پنیر و 
ماست کم چرب را در رژیم غذایی شان قرار دهند. 
 تمام افراد مبتال به بیماری های التهابی روده 
باید برای کاهش التهاب روده ها، حجم غذای 

مصرفی روزانه خود را کاهش دهند و تعداد 
وعده ها را بیشتر کنند، مثال بهتر است این افراد 
به جای 3 وعده غذایی اصلی سنگین، 5 تا 6 

وعده غذای سبک تر مصرف کنند. 

اگر نشانگان روده تحریک پذیر دارید... 
 از مصرف غذاهای نفاخ تا حد ممکن پرهیز 
کنید. انواع غذاهای نفاخ مانند نوشیدنی های 
میوه ها  کافئین،  نوشیدنی های حاوی  گازدار، 
و سبزی های خام و حبوبات می توانند باعث 
تحریک روده ها و تشدید عالئم نشانگان روده 
تحریک پذیر شوند. به همین دلیل هم معموال 
به بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر 
توصیه می شود میوه ها و سبزی ها را قبل از 
این  اینکه  مصرف کمی بخارپز کنند. ضمن 
بیماران باید برای پیشگیری از تحریک روده ها تا 
جایی که می توانند از مصرف سبزی های بسیار 
نفاخی مانند سبزی های خانواده کلم دوری کنند. 
 نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد گروهی 
از بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر با 
قطع مصرف فراورده های حاوی گلوتن از شر 

عوارضی مانند اسهال خالص می شوند. این 
مساله تنها برای مبتالیان به بیماری سلیاک مطرح 
نیست و تقریبا بیشتر افرادی که بیماری های 
التهابی روده و اسهال ناشی از آن دارند، از طریق 
گنجاندن فراورده های بدون گلوتن در برنامه 
غذایی شان با بهبود عالئم اسهال مواجه می شوند. 
 همان طور که گفته شد، اسهال یکی از عالئم ابتال 
به بیماری های التهابی روده، مخصوصا نشانگان 
روده تحریک پذیر است بنابراین مصرف فیبر 
فراوان برای این بیماران چندان توصیه نمی شود. 
در  به شدت  سالم  زندگی  شیوه  داشتن   
بهبود عالئم بیماری های التهابی در بدن موثر 
است بنابراین به افراد مبتال به نشانگان روده 
تحریک پذیر یا هر نوع بیماری التهابی دیگری 
توصیه می شود برای تخفیف عالئم خود حتما 
فعالیت فیزیکی روزانه و خواب کافی داشته 
باشند. عالوه بر این، بهتر است بیمارانی که 
سیگار می کشند بدانند استعمال سیگار شدیدا 
التهاب روده ها را بدتر می کند بنابراین باید هرچه 
سریع تر دور مصرف سیگار هم خط بکشند. 
 از آنجایی که بیماری های التهابی روده و 

نشانگان روده تحریک پذیر در مواردی با اسهال 
شدید همراه هستند، بیماران مبتال به هیچ وجه 
نباید از مصرف آب کافی در طول روز غافل شوند. 

اگر بیماری کرون دارید... 
 تمام بیماران مبتال به بیماری های التهابی روده، 
مخصوصا آنهایی که درگیر بیماری کرون هستند، 
باید مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده را به 
کمترین میزان خود در رژیم غذایی شان برسانند. 
حتی اگر این بیماران بتوانند مصرف خوراکی های 
چرب و سرخ شده را فراموش کنند، گام بزرگی 

در جهت بهبود بیماری شان برداشته اند. 
 یکی از مواردی که می تواند باعث تشدید 
التهاب روده ها و بدتر شدن شرایط بیمارانی 
مانند مبتالیان به بیماری کرون شود، عادت به 
مصرف مداوم محصوالت حاوی کافئین فراوان 
مانند قهوه، چای یا شکالت است. این بیماران 
باید خوراکی ها و نوشیدنی های حاوی کافئین 
را در محدودترین حالت خود مصرف کنند. 

 بیماران مبتال به بیماری کرون هم بهتر است 
مانند مبتالیان به نشانگان روده تحریک پذیر، 

میوه ها و سبزی ها را به صورت بخارپز مصرف 
کنند تا هضم آنها در دستگاه گوارش شان ساده تر 
شود و این گروه از خوراکی های مفید باعث 

آزار روده های آنها نشود. 
 به تمام بیماران مبتال به بیماری های التهابی 
توصیه  کرون،  به  مبتالیان  مخصوصا  روده، 
می شود تا حد ممکن دور غذاهای پرادویه، 
خصوصا غذاهایی که حجم باالیی از ادویه های 

تند در آنها وجود دارد، خط بکشند. 
 اگر مبتال به بیماری کرون به عنوان بیماری 
التهابی هستید، بهتر است مصرف اسیدهای 
چرب امگا3 را فراموش نکنید. نتایج تحقیقات 
نقش  امگا3،  چرب  اسیدهای  کرده اند  ثابت 
بدن،  التهاب های  انواع  کاهش  در  موثری 
می کنند.  ایفا  روده ای  التهاب های  مخصوصا 
مانند سالمون، بذر کتان و  ماهی های چرب 
روغن زیتون، مقادیر مطلوبی از امگا3 را در خود 
جا داده اند. ضمن اینکه افراد مبتال به بیماری 
کرون یا سایر بیماری های التهابی روده می توانند 
مصرف مکمل های حاوی امگا3 را هم با نظر 
پزشک معالج در رژیم غذایی شان داشته باشند. 
 نتایج تحقیقات نشان داده  مصرف فراورده های 
غنی شده با پروبیوتیک می تواند به بهبود شرایط 
بیماران مبتال به کرون و سایر بیماری های التهابی 
روده کمک کند. پروبیوتیک ها همان باکتری های 
خوبی هستند که به طور طبیعی در روده ها وجود 
با مصرف  را  آنها  ما حجم  زمانی که  دارند. 
فراورده های حاوی پروبیوتیک یا مکمل های 
حاوی پروبیوتیک در بدن باال می بریم، باعث 

بهبود شرایط روده ها می شویم.
Mayo Clinic :منبع

محققان ژاپنی دریافته اند داشتن 
رژیم نیمه گیاهخواری می تواند عالئم 

بیماری التهاب روده ای را کاهش دهد. 
رژیم نیمه گیاهخواری، رژیمی است که 
در آن تخم مرغ، ماست، چای سبز، برنج 
قهوه ای و حبوبات به مقدار محدود کنار 
میوه ها و سبزی ها جا می گیرند. در این 

نوع رژیم، گوشت قرمز می تواند یک 
بار در هر 2 هفته و گوشت ماهی هم 
1 بار در هفته مصرف شود. بیماران 

مبتال به بیماری التهابی روده که از این 
رژیم پیروی می کنند، کمتر در معرض 

عالئم شدید بیماری قرار می گیرند

چندی پیش، نشست خبری کنگره 
در  روده  التهاب  بیماری های 
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد 
برگزار شد. بر اساس سخنرانی های 
ارائه شده در این کنگره مشخص شد 
تعداد بیماران مبتال به بیماری های التهابی روده در ایران 
و در طول 25 سال گذشته حدود 3 تا 4 برابر افزایش 
داشته است. تخمین ها نشان می دهد نزدیک به 40 هزار 
نفر در کشور به درجاتی از بیماری های التهاب روده 
مبتال هستند اما خوشبختانه درمان های دارویی کنار 
اصالح شیوه زندگی یا اصالح برنامه غذایی می توانند 
نقش موثری در درمان این بیماری ها ایفا کنند. در موارد 
ابتال به بیماری های التهابی روده، دیواره روده بزرگ یا 
روده باریک بیمار دچار التهاب می شود. بیماری هایی 
مانند کرون، کولیت یا نشانگان روده تحریک پذیر در 
گروه بیماری های التهابی روده جامی گیرند. به طور کلی، 
چند توصیه عمومی برای بیماران مبتال به بیماری های 
التهابی روده یا IBD مطرح می شود و چند توصیه 
اختصاصی هم برای مبتالیان به کرون یا نشانگان روده 
تحریک پذیر )IBS( وجود دارد که در صفحه »سفره 

سالم« به آنها اشاره کرده ایم. 

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

معموال توصیه های فراوانی برای افرادی که می خواهند 
روده های سالمی داشته باشند، مطرح است؛ از عدم 
استعمال سیگار و حفظ تناسب اندام گرفته تا داشتن 
فعالیت های فیزیکی کافی در طول روز. کنار این موارد، 
یکی از مهم ترین توصیه ها برای حفظ سالمت روده ها، 
پیروی کردن از رژیم غذایی مناسب برای روده هاست. 
از این رو، در ادامه با مهم ترین توصیه های تغذیه ای 
که رعایت شان می تواند باعث حفظ سالمت روده ها 

شود، آشنا خواهید شد. 

1. مصرف گوشت های فراوری شده را کاهش دهید: 
انواع گوشت های فراوری شده مانند سوسیس، کالباس، 
همبرگر یا ناگت های مختلف، سطح باالیی از سدیم، 
مواد افزودنی و چربی های اشباع را در خود جا داده اند 
بنابراین عادت به مصرف مداوم آنها می تواند رابطه 
مستقیمی با ابتال به بیماری های گوارشی، التهاب های 
روده ای و حتی سرطان روده داشته باشد. بهتر است 
بدانید میان انواع فراورده های گوشتی، فراورده هایی 
که دارای چربی آشکار بیشتری هستند )بیکن گوساله( 
یا دودی شده اند، آسیب بیشتری به دستگاه گوارش 
و روده ها می رسانند. به همین دلیل هم مصرف این 
فراورده ها باید در رژیم غذایی بسیار محدود باشد و 
اگر زمانی هوس خوردن شان را داشتید، حتما سبزی ها 
و صیفی های فراوان که حاوی آنتی اکسیدان های باالیی 

هستند را با این فراورده ها همراه کنید. 

2. چربی های سالم مصرف کنید: افرادی که به سالمت 
روده هایشان اهمیت می دهند باید چربی های سالم را 
در رژیم روزانه شان داشته باشند. این چربی های سالم 

شامل روغن زیتون، بذر کتان، گردو، ماهی سالمون و 
روغن کانوال می شوند. تمامی این محصوالت حاوی 
اسیدهای چرب امگا3 هستند و استفاده مداوم از آنها 
می تواند احتمال ابتال به التهاب های روده ای را کمتر کند. 

3. میوه و سبزی  فراوان بخورید: از مهم ترین نکات 
تغذیه ای که می تواند باعث حفظ سالمت روده ها 
و دستگاه گوارش شود، مصرف مقادیر فراوانی از 
انواع میوه ها و سبزی هاست. این محصوالت به دلیل 
داشتن آنتی اکسیدان ها و فیبر فراوان می توانند تا حد 
قابل قبولی باعث پیشگیری از ابتال به بیماری های 
گوارشی، بیماری های روده ای یا حتی سرطان روده 
شوند. اگر می خواهید  روده های سالمی داشته باشید، 

بهتر است در طول روز حداقل 5 وعده از میوه ها 
و سبزی ها با رنگ های مختلف استفاده کنید. هرچه 
رنگ میوه ها و سبزی ها پررنگ تر باشد و به سمت 
قرمزی، سیاهی یا سبز تیره برود، ارزش تغذیه ای آنها 

هم بیشتر خواهد بود. 

4. پروتئین های گیاهی را فراموش نکنید: یکی از 
توصیه های تغذیه ای رایج به افرادی که برای سالمت 
روده هایشان اهمیت قائل می شوند، این است که مصرف 
گوشت های قرمز که حاوی چربی اشباع زیادی هستند 
را در برنامه غذایی شان کاهش دهند. در مقابل، این افراد 
باید کنار گوشت قرمز کم چرب و محدود، ماهی های 
چرب یا گوشت ماکیان، استفاده از پروتئین های گیاهی 

را فراموش نکنند. معموال توصیه می شود  برای حفظ 
سالمت روده ها حداقل 2 تا 3 وعده در هفته، انواع 
پروتئین های گیاهی مانند حبوبات را در برنامه غذایی  
داشته باشید. بهترین کار برای عادت دادن ذائقه به 
مصرف حبوبات، این است که آنها را به صورت 
روزانه یا یک روز در میان، با مواد مختلف موجود در 
ساالدهای خود ترکیب کنید یا به عنوان دورچین غذا 
از این محصوالت پرخاصیت کمک بگیرید. مصرف 
پلوهای مخلوط با عدس یا انواع لوبیا هم راه دیگری برای 
مصرف هرچه بیشتر حبوبات در برنامه غذایی است. 

5. به نوع طبخ غذایتان اهمیت بدهید: شاید برای 
شما عجیب باشد که بدانید نوع طبخ غذا نیز می تواند 

در حفظ سالمت سیستم گوارشی یا حفظ سالمت 
روده ها موثر باشد. درواقع، این شیوه های استاندارد 
در رده بهترین انواع طبخ غذا قرار می گیرند؛ بخارپز 
کردن،  آبپز کردن یا تنوری کردن. مواد غذایی در همه 
این موارد با کمترین میزان روغن پخته می شوند و 
سطح آنها با کمترین احتمال سوختگی یا قهوه ای 
شدن مواجه می شود. در مقابل، اگر روش پخت شما 
به گونه ای باشد که مواد غذایی به طور عمیق سرخ 
شوند، سطح آنها قهوه ای شود یا سطح مواد اولیه در 
اثر کبابی کردن حالت سیاه و کربنی به خود بگیرد؛ 
یعنی اینکه شما بدترین روش پخت را انتخاب کرده اید 
که بیشترین آسیب را به سالمت روده ها می رساند. 
به این ترتیب،  بهتر است تا حد ممکن از خوردن 
غذاهای سرخ کرده و غذاهای کبابی که روی زغال 
کباب می شوند، خودداری کنید یا مصرف آنها را 
به صورت خیلی محدود یا گهگاهی در رژیم غذایی 
داشته باشید. توصیه می شود برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری های گوارشی و روده ای حتما همراه با غذاهای 
سرخ کرده یا کبابی، حجم قابل قبولی از سبزی ها و 
صیفی های تازه را مصرف کنید که با روغن زیتون و 

آبلیموی تازه طعم دار شده باشند. 

میان  بخورید:  نارنجی  و  6. خوراکی های زرد 
رنگ های  که  آنهایی  صیفی ها،  و  سبزی ها  انواع 
متمایل به زرد و نارنجی دارند، حجم باالیی از 
بتاکاروتن به عنوان پیش ساز ویتامین A را در خود 
جا داده اند. مصرف منظم میوه ها و سبزی های زرد 
و نارنجی، عالوه بر بتاکاروتن، مقادیر مناسبی از 
این رو،  از  به بدن می رساند.  ویتامین B6 را هم 
توصیه می شود برای حفظ سالمت روده ها هرگز 
از خوردن میوه ها و صیفی های زرد و نارنجی غافل 
نشوید. این خوراکی ها شامل هویج، سیب زمینی، 
کدو حلوایی، کدو خورشی، فلفل دلمه ای زرد و 

فلفل دلمه ای نارنجی هستند.

 دکتر محمدحسن انتظاری
متخصص تغذیه، مدیرگروه تغذیه دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان 

نگاه متخصص تغذیه

6 توصیه برای داشتن روده های سالم



طرز تهیه 
1. گوشت چرخ کرده را در ظرف گودی با تمام ادویه ها و نمکی که در اختیار 

دارید به خوبی ورز بدهید و آن را کنار بگذارید. 
2. یک قاشق روغن گیاهی را داخل تابه نچسبی بریزید و بعد از گرم شدن، پیاز 
قرمزی را که بسیار ریز خرد یا رنده کرده اید را داخل روغن بریزید. حدود 3 تا 4 
دقیقه پیاز را تفت بدهید تا سبک شود و رنگ آن کمی به سمت طالیی برگردد. 
3. بعد از سبک شدن پیازها، گوجه فرنگی پوست کنده و رنده شده را هم داخل 
تابه بریزید و حرارت را کمی باال ببرید تا گوجه ها هم مانند پیازها به خوبی سرخ 
شوند و آب خود را کامال از دست بدهند. زمانی که آب گوجه  فرنگی ها کامال 
کشیده و رنگ ترکیب گوجه و پیاز کامال نزدیک به قرمز تیره شد، می توانید 

حرارت را خاموش کنید. 
4. ترکیب گوجه و پیاز کامال سرخ شده را به گوشت چرخ کرده طعم دارشده 
اضافه کنید و دوباره مواد شامی را به خوبی ورز بدهید. فقط به خاطر داشته 
باشید که باید ترکیب گوجه و پیاز را بعد از خنک شدن به گوشت اضافه کنید 

تا تغییری از نظر دمایی در بافت گوشت ایجاد نشود. 
5. نصف آرد سوخاری، آرد معمولی، پودر نان یا پودر جوی پرکی که انتخاب 
کرده اید را داخل ظرف گوشت طعم دارشده بریزید و به مدت 2 دقیقه دیگر 

به ورز دادن ادامه دهید. 
6. بعد از یکدست شدن تمام مواد می توانید گشنیز و جعفری را هم به سایر 
مواد اضافه کنید و به مدت 2 تا 3 دقیقه دیگر تمام مواد را به خوبی با یکدیگر 

ورز بدهید تا کامال یکدست شوند. 
7. شما می توانید در این مرحله، تمامی مواد را برای داشتن یک خمیر کامال 
نرم شامی داخل غذاساز بریزید و اجازه بدهید که تیغه های غذاساز 5 دقیقه 

تمام مواد را با یکدیگر مخلوط کنند. 
8. حاال که مایه شامی کباب آماده شده است، می توانید آن  را به شکل های 

دلخواه استوانه ای، دایره ای یا حتی توپک های کوچک شکل بدهید. 
9. در یک ظرف گود، باقی مانده آرد یا آرد سوخاری یا پودر نان یا جوی 
پرک انتخابی را بریزید و شامی های فرم گرفته را به آرامی و یکی یکی داخل 

این پودر بغلتانید. 
10. برای اینکه شامی های شما هنگام سرخ شدن باز نشود، پیشنهاد می کنیم که 
بعد از غلتاندن آنها در آرد، حدود 10 تا 20 دقیقه داخل یخچال به آنها استراحت 
دهید. هرچه شامی های شما نازک تر باشند، زودتر سرخ و آماده خوردن می شوند. 
11. پس از اینکه شامی ها به اندازه کافی داخل یخچال استراحت کردند، آنها را 
از یخچال خارج کنید و منتظر بمانید تا روغن سرخ کردنی ای که داخل تابه ای 
نچسب ریخته اید، کامال داغ شود. سپس شامی ها را داخل تابه بچینید و در تابه 
را بگذارید. این کار به مغزپخت شدن بهتر شامی ها کمک می کند. در صورت 

گذاشتن در تابه و تنظیم حرارت اجاق گاز در حالت متوسط روبه پایین، هر طرف 
شامی ها به حدود 5 دقیقه نیاز دارند. اگر می خواهید در طول زمان پخت، در 
تابه را نگذارید، باید حرارت را کم کنید و به هر طرف شامی ها حدود 8 تا 10 

دقیقه زمان الزم برای پختن بدهید. 
12. بعد از سرخ شدن هر دو طرف شامی ها، باید آنها را روی دستمال های 
یا دستمال های حوله ای مخصوص آشپزی بگذارید و کمی  جاذب روغن 
آنها را با پشت قاشق فشار دهید تا روغن شان کامال کشیده شود. سپس آنها 

را سرو کنید.

معموال توصیه های فراوانی برای پیشگیری از تشنگی شدید در روزهای روزه داری مطرح 
می شود. پیشنهادهایی مانند پرهیز از خوردن غذاهای تند، پرچرب، سرشار از گوشت یا حتی 
پرهیز از زیاده روی در مصرف نوشیدنی های کافئین دار که باعث افزایش ادرار می شوند. کنار 
همه این توصیه ها بهتر است بدانیم گروهی از نوشیدنی های سنتی در طب سنتی وجود دارند 
که گنجاندن آنها در برنامه غذایی سحری می تواند باعث پیشگیری از تشنگی شدید در طول 

روز شود. از مهم ترین این نوشیدنی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1. شربت لیمو؛ برای تهیه شربت لیمو، مقداری شکر را در ظرفی بریزید و روی آن 
را کامال با آب لیموی تازه بپوشانید. بعد از بستن در ظرف، آن را به مدت 24 ساعت 
در دمای محیط نگهداری کنید. سپس این ترکیب را صاف کنید و مقداری دیگر، 
آب لیموی تازه و بدون پالپ به آن بیفزایید. درنهایت ترکیب لیمو و شکر را روی 

حرارت بگذارید تا قوام آن شبیه عسل شود. شما می توانید این شربت را داخل یخچال 
نگهداری کنید و در وعده سحر با افزودن آب به آن، یک نوشیدنی مناسب به منظور رفع 

عطش روزه داری همراه با وعده سحری تان داشته باشید. 

2. شربت نارنج؛ برای تهیه این شربت، هم می توان از آب نارنج تازه و هم از آب بالنگ 

تازه استفاده کرد. به منظور تهیه آن باید 400 گرم آب نارنج را با دوسوم این مقدار شکر روی 
حرارت مالیم قرار دهید تا غلظت آن شبیه عسل شود. سپس این شربت را داخل یخچال 
بگذارید و برای مصرف در وعده سحری، مقداری آب خنک به آن اضافه کنید. شربت 
نارنج هم باعث رفع عطش در روزهای روزه داری می شود و هم به بهبود عملکرد مغز و 

پیشگیری از خستگی های ذهنی در طول روزه داری کمک می کند. 

3. تخم خرفه خیسانده در دوغ؛ برای تهیه این خوراکی ضدعطش، باید تخم خرفه را از 
عطاری ها خریداری کنید و بکوبید. سپس تخم خرفه کوبیده را در مقداری دوغ بدون نمک 
خیس کنید. بعد از خیساندن، آنها را از دوغ خارج کنید و اجازه بدهید کامال خشک شوند. 
این عمل خیساندن و خشک کردن را حداقل 3 و حداکثر 7 مرتبه تکرار کنید. بعد از این 
مدت، تخم خرفه ها آماده مصرف همراه با وعده های غذایی سحری هستند. مداومت در 
مصرف تخم خرفه خیسانده در دوغ باعث پیشگیری از بروز تشنگی در طول روز خواهد شد. 

4. آب میوه های طبیعی؛ میان انواع میوه ها، مصرف آب برخی از آنها همراه با غذاهای 
اصلی در وعده سحری می تواند عالوه بر تقویت معده، برای پیشگیری از تشنگی شدید در 
طول روزهای روزه داری مفید باشد. از مهم ترین آب میوه های طبیعی به منظور پیشگیری از 
تشنگی روزانه در ماه رمضان می توان به آب انار، آب سیب، آب بِه و آب گالبی اشاره کرد. 

5. سبزیجات ضدعطش؛ برخی از سبزی ها حجم باالیی از آب را درون خود جا داده اند 
و مصرف آنها می تواند احتمال ابتال به تشنگی در طول روزهای روزه داری را کمتر کند. از 
مهم ترین این سبزی ها می توان به کاهو و برگ خرفه اشاره کرد. اگر تمایلی به مصرف برگ 

خرفه خام ندارید، می توانید آن را قبل از خوردن کمی بخارپز و با آب لیموی تازه طعم دار کنید.

5 پیشنهاد ضد تشنگی

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1. یکی از تفاوت های شامی با انواع کتلت یا کوکو، پوک بودن آن 
است. برای ایجاد این بافت پوک باید حواس تان باشد که مقدار آرد 
سوخاری یا پودر نان داخل ترکیبات شامی را کم نکنید و حتما 
آب سبزیجاتی که قرار است داخل شامی باشند را کامال بگیرید. 

2. انواع شامی کباب می توانند با کمک افزودن مقداری عدس 
پخته و له شده یا لپه پخته و له شده،  بافت پوک مورد نظر ما را 

به خوبی به خود بگیرند. 

3. انواع سس های سبز که می توانند برپایه جعفری، کرفس 
یا گشنیز با ترکیب روغن زیتون و سرکه بالزامیک تهیه شوند، 

همراهان جذابی برای شامی کباب هستند. 

4. هرچند در تهیه انواع شامی کباب ها از سیر تازه و رنده شده 
استفاده می شود، بهتر است شامی های سحری به منظور پیشگیری از 
بو گرفتن دهان فاقد سیر یا پودر سیر باشند. این درحالی است که 
برای تهیه شامی در سایر روزهای سال می توانید از عطر خوشایند 

سیر در آن لذت ببرید. 

5. لیموترش تازه جزو بهترین چاشنی های شامی کباب، مخصوصا 
برای وعده سحری است. مصرف لیموترش، عطش ناشی از مصرف 
غذاهای گوشتی را برای ما در روزهای روزه داری کمتر می کند. 

6. یکی از روش های پخت شامی کباب در برخی از کشورها 
مانند هند، این است که تمام مواد را با یکدیگر تفت می دهند 
و کامال می پزند. سپس مواد کامال پخته را در غذاساز می ریزند، 
با دست فرم می دهند و درنهایت در آرد سوخاری می غلتانند. 
در این حالت، نیاز به سرخ کردن شامی ها کمتر می شود و شما 
زمان کمتری را در وعده سحری به پختن غذای خود اختصاص 
خواهید داد. به خاطر داشته باشید که طبخ شامی با این روش، 
باعث پوک تر شدن بافت آن خواهد شد و به دلیل کوتاه شدن 

زمان سرخ کردن، روغن کمتری هم به مصرف خواهد رسید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته 
برای پخت شامی کباب

غذایی مناسب برای وعده سحری 

شامی کباب لبنانی

پیشنهاد این غذا

هرچند دستور اصلی تهیه این غذا با پیاز قرمز است، اگر پیاز قرمز 
در اختیار نداشتید، می توانید از هر نوع پیاز دیگری کمک بگیرید. 
اگر می خواهید شامی ها را سرخ نکنید و غذای کم چرب تری 
برای وعده سحری داشته باشید، می توانید روی کاغذ پوستی 
مخصوص آشپزی را کمی چرب کنید و بعد از چیدن شامی ها 
روی این کاغذ، آن را داخل سینی فر و در طبقه وسط بگذارید. 
اگر دمای فر را روی 180 درجه سانتی گراد تنظیم کنید، حدود 
20 دقیقه زمان برای پختن این شامی ها داخل فر کافی خواهد 
بود. فقط به خاطر داشته باشید که باید برای پیشگیری از خشک 
شدن شامی ها داخل فر، یک لیوان آب را هم همراه آنها داخل فر 
قرار دهید. افرادی که می خواهند گوشت کمتری مصرف کنند 
یا کلسترول خون شان باالست، می توانند به جای نیم کیلوگرم 
گوشت چرخ کرده از 250 گرم گوشت چرخ کرده و 250 گرم 
عدس پخته برای طبخ این غذا استفاده کنند. اگر می خواهید 
شامی ها را برای سحری افراد الغر یا نوجوان ها تهیه کنید و 
با کالری باالتری داشته باشید،  باید غذایی  احساس می کنید 

می توانید مقداری پنیر پیتزا میان شامی ها بگذارید.

پیشنهاد سرآشپز

/40 آماده می شود

/20 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

60 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

با فرارسیدن ماه رمضان، 
الگوهای  در  تغییراتی 
غذایی ما اتفاق می افتد. 
در این ماه، وعده سحری 
به عنوان وعده اصلی غذایی مطرح می شود 
که باید از نظر ترکیبات غذایی شبیه وعده 
ناهار باشد تا هم بتواند انرژی روزانه افراد 
روزه دار را تامین کند و هم از نظر ارزش 
باشد.  مناسب  و  کامل  غذایی  تغذیه ای 
جهان،  مختلف  کشورهای  مسلمانان 
غذاهای متفاوتی را برای وعده سحری شان 
آماده می کنند. یکی از این غذاها شامی کباب 
لبنانی است که برخی از لبنانی ها به آن کیک 
کوچک گوشت چرخ کرده هم می گویند. 
یکی از بهترین مزایای این غذا، این است 
که شما می توانید بعد از افطار و زمانی که 
استراحت کافی داشتید، مواد شامی کباب را 
آماده کنید و داخل یخچال بگذارید. سپس 
تنها حدود 20 دقیقه از وقت خودتان را 
در زمان سحر برای طبخ نهایی این غذا 
اختصاص بدهید. البته در لبنان و مناطقی 
از هند، این شامی ها به صورت خنک هم 
سرو می شوند بنابراین شما می توانید حتی 
آنها را قبل از خوابیدن کامال آماده کنید و 
هنگام سحر این غذای خوشمزه را به صورت 
سرد یا بعد از گرم کردن کامل روی میز 

سحری داشته باشید. 

همراهان این غذا 
بهترین همراه برای این شامی ها، کاهوی 
گوجه فرنگی های  همراه  به  خردشده 
حلقه شده ای است که با کمی آب لیمو و 
روغن زیتون طعم دار شده اند. بهتر است 
انواع  با  برنج  به جای  را  شامی ها  این 
یا  سنگک  نان  مانند  سبوس دار  نان های 
طعم خوشایند  تا  کنید  میل  چاودار  نان 
یک ساندویچ مدیترانه ای را کنار کاهو و 
گوجه فرنگی آغشته به روغن زیتون تجربه 
کنید. مصرف نان های سبوس دار و کاهو 
و گوجه  فرنگی که سرشار از فیبر هستند 
همراه با این شامی ها، می تواند هم برای 
انرژی  روز  طول  در  طوالنی تری  مدت 
آنها  و  کند  تامین  را  روزه دار  افراد  بدن 
به  ابتال  احتمال  هم  و  دارد  نگه  سیر  را 
یبوست را در این روزها در آنها کاهش 
دهد. به عنوان نوشیدنی همراه غذا، یک 
لیوان شربت آب لیمو یا شربت نعناع خنک 
که با مقدار کمی عسل شیرین شده باشد، 
گزینه مناسبی محسوب می شود. اگر کاهو 
یا گوجه فرنگی در اختیار ندارید، می توانید 
ریحان، نعناع، مرزه و حلقه های خیار را 
به عنوان بهترین همراهان این شامی لبنانی 
بدون  زیتون های  انواع  بگیرید.  نظر  در 
نمک هم گزینه مطلوبی برای همراهی با 

شامی کباب لبنانی هستند.  

مقدار کالری 
در مجموع 1930  یاد شده  غذایی  مواد 
صورت  در  که  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن این غذا میان 4 نفر به هر 
رسید.  خواهد  انرژی   482 آنها  از  یک 
نان میل  با  این غذا  البته در صورتی که 
شود به ازای هر برش 30 گرمی نان باید 
80 کیلوکالری به عدد یاد شده افزود. به 
با سبزی های خام  این غذا  اگر  عالوه، 
همراه شود به ازای هر لیوان سبزی های 
خام خرد شده باید 25 کیلوکالری دیگر 

به عدد یاد شده افزود.
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: آقای دکتر! لطفا در مورد رژیمی 
که برای آقای محمودی تجویز کردید برایمان 

بگویید.
ایشان پیش از مراجعه رژیم سرخود گرفته بودند 
و با برخی اصول اساسی تغذیه آشنایی نداشتند. به 
همین دلیل عضالت زیادی از دست داده بودند. 
با از دست دادن عضالت درست است که شاهد 
کاهش وزن هستیم اما اگر عضالت حساس مثل 
عضالت اسکلتی، تنه و ستون فقرات کاهش پیدا 
کند، افراد مستعد بیرون زدگی دیسک دچار عالئم 
مربوط به آن و شروع دوباره دردها می شوند. 
از این رو، برای اصالح، برنامه ای مناسب بر 
اساس آنالیز بدنی برای ایشان تجویز کردم که 
در آن تمام گروه های غذایی گنجانده شده بود.

: آقای محمودی گفتند برای کار با 
دستگاه به مطب شما مراجعه کردند. چه نوع 

دستگاه هایی در مطب دارید؟
 برخی تجهیزات الغری موضعی با مکانیسم های 
مختلف و تجهیزات ورزشی به نام EMS  یا 
تحریک عضالنی الکتریکی که شبیه ساز تحریک 
عضالت است و به کمک موج الکتریسیته خفیف 
سبب انقباض عضالت می شود، به طوری که 
در شدت های باال یک فرد در 20 دقیقه، 1000 
کیلوکالری می سوزاند، در صورتی که در حالت 
معمول 30 دقیقه تردمیل یا شنا، 100 کیلوکالری 
می سوزاند. همزمان به دلیل تحریکی که انجام 
می شود بین 100 تا 150 ماهیچه منقبض می شوند، 
تعداد  این  ارادی  انقباضات  در حالی که در 
منقبض نمی شوند. در مورد  عضله همزمان 
سایر دستگاه ها باید به LPG، RF، کویتیشن 
و کرایو اشاره کنم. باتوجه به نوع چاقی موضعی، 
ناحیه چاقی، شدت آن، سفتی و شلی و دیگر 
ویژگی های چاقی موضعی، مجموعه ای از آنها 
توصیه می شود که باتوجه به جنسیت فرد هم 
 LPG متفاوت است. در خانم ها سلولیت در پا با

و RF بهتر جواب می دهد و بافت سفت نیز 
با کویتیشن و کرایو کاهش سایز پیدا می کند. 
: استفاده از دستگاه را برای تمام 

افراد پیشنهاد می دهید؟
بدن  شکل  به  بیشتر  الغری  دستگاه های 
سطح  افزایش  به  دستگاه ها  این  می پردازند. 
سالمت بیمار کمک نمی کنند. برای این منظور 
باید وزن را پایین آورد و در بعد تغذیه، شیوه 
زندگی را اصالح کرد. به عبارتی، به تجویز 
رژیم متعادل و متناسب کنار فعالیت بدنی نیاز 
داریم اما گاهی چاقی های موضعی برخی افراد 
به قدری پررنگ شده که شیوه زندگی شان را 
تحت تاثیر قرار داده و بهبود شکل بدن باعث 
می شود اصالح شیوه زندگی و رعایت رژیم 
را با انگیزه بیشتری ادامه دهند. در این شرایط، 
شیوه  بهبود  با  موضعی  الغری  دستگاه های 
زندگی توأم با رژیم مناسب سبب بهبود نتایج 
می شوند. بیماران بسیاری به ما مراجعه می کنند 
که سال هاست توقف وزنی داشته اند و با آغاز 
رژیم هیچ انگیزه ای ندارند اما وقتی با دستگاه 
کار می کنند و می توانند لباسی که برایشان تنگ 
شده را دوباره بپوشند یا کمربندشان یک سوراخ 
کوچک تر می شود، انگیزه پیدا کرده و رژیم را 

بهتر رعایت می کنند.
: آقای محمودی در پرسشی در رابطه 
با رژیم به منظم خوری اشاره کردند. در این 

رابطه بیشتر توضیح دهید. 
من در جلسه نخست مشاوره به جای اینکه به 
مقدار خوراک بپردازم به اصالح شیوه خوراک 
و رفتارهای تغذیه ای فرد می پردازم. یکی از این 
اصالحات در رابطه با نظم در غذا خوردن است. 
برخی افراد به دالیل مختلف از جمله مشغله های 
کاری یک وعده از وعده های اصلی شان را برای 
کاهش وزن، حذف می کنند. برخی حتی دو 
وعده را حذف می کنند و در یک وعده 3 برابر 

کالری موردنیازشان را دریافت می کنند. در 
این گروه افراد وقتی نظم در غذاخوردن داده 
می شود، به رغم اینکه در ظاهر مقدار خوراک 
با مکانیسم های  بیشتر شده، کاهش وزن را 
مختلف شاهدیم. نظم در خوردن از یک سو 
باعث می شود در هر وعده بدن به اندازه نیازش 
کالری دریافت کند و در عین حال متابولیسم 
بدن باال برود. در ضمن، تنوع مواد غذایی بیشتر 
می شود. در آقای محمودی میان وعده خوری ها 
بیشتر به کاهش وزن منجر شد. اجازه دهید 
مثالی بزنم، شما اگر قرار است به مشهد سفر 
کنید، باک ماشین را در تهران پر می کنید و راه 
می افتید. در مورد بدن انسان این کار اشتباه 
است. ما باید در طول روز 3 بار سوخت گیری 
اصلی و 3 بار سوخت گیری فرعی داشته باشیم. 
زمانی که این وعده ها به بیمار داده شد، کالری 
دریافتی در وعده اصلی بعد کنترل می شود و 

سوخت و ساز باال می رود. 

: در ماه مبارک رمضان این نظم در 
خوردن به هم نمی ریزد؟

نه، وعده صبحانه تبدیل به شام می شود. سحر 
معادل ناهار و شام یکی- دو ساعت بعد از افطار 
باید خورده شود. بین شام تا سحر هم می توان 
به عنوان میان وعده از میوه و سبزیجات استفاده 
و شیر و لبنیات به صورت فرنی و شیر برنج 
مصرف کرد. البته روزه داری در گروه های مختلف 
قوانین خود را دارد که باید به آن پرداخته شود. 
: آقای محمودی به کاهش غبغب 
هم اشاره کردند و اینکه بعد از کار با دستگاه 
تا حد زیادی رفع شده است. در مورد این 

موضوع هم توضیح بدهید. 
غبغب، شلی پوست زیر چانه یا چربی است و 
با کمک RF می توان به لیفتینگ و سفت کردن 
پوست با تحریک فیبروبالست های زیرجلدی 
و کالژن سازی کمک کرد. LPG هم تا حدی 
به کشیده شدن پوست و وکیوم شدن و شکل 

گرفتن پوست کمک می کند. 
: قهوه سبز چطور به الغری کمک می کند؟

برای آقای محمودی مصرف قرص قهوه سبز را 
پیشنهاد دادم. قهوه سبز حاوی کلرژنیک اسید است. 
نتایج مطالعات نشان داده قهوه سبز سبب افزایش 
متابولیسم می شود و اشتها را کنترل می کند. همچنین 
در کسانی که فعالیت فیزیکی دارند و ورزش 

می کنند سبب افزایش انرژی مصرفی می شود.
: آیا می توان به جای قرص قهوه 

سبز، نوشیدنی آن را مصرف کرد؟
 میزان ماده کلرژنیک موثره در قرص قهوه حدود 
10 تا 15 فنجان قهوه است. نوشیدن زیاد قهوه 
سبب بی خوابی و تپش قلب می شود و در برخی 
بیماران از جمله مبتالیان به بیماری های قلب و 
عروق، آریتمی قلبی و بیمارانی که استرس پایه ای 
بیماری های خلقی و  به  باالیی دارند و مبتال 

افسردگی هستند، نوشیدن آن محدودیت دارد.

نگاه متخصص تغذیه

: باالترین وزنی که تا به حال داشته اید، چقدر بوده است؟
135 کیلوگرم.

تغذیه  به متخصص  برای الغری  با همین وزن   :
مراجعه کردید؟

نه، ابتدا خودم سعی کردم با کم خوری وزنم را پایین بیاورم. موفق 
هم شدم و 10 کیلوگرم کم کردم ولی احساس کردم با کاهش 
وزن، عضالتم را از دست داده ام. بعد، اطالعاتی در مورد کار با 
دستگاه به  دست آوردم تا با دستگاه به عضله سازی ام کمک کنم 
و در عین حال سایز کم کنم. آنجا بود که با آقای دکتر آشنا شدم.

: رژیم خاصی برایتان تجویز شد؟
دو هفته اول نه، با اصول اصلی تغذیه و تصحیح عادت ها شروع 

کردم و بعد برایم رژیم دادند که مهم ترین اصلش منظم خوری و 
متناسب خوری بود. در هفته، 2 بار هم دستگاه کار کردم. 

: در مورد رژیم تان بیشتر برایمان بگویید.
آقای دکتر ابتدا در مورد عالیقم در خوردوخوراک پرسیدند و 
برحسب آن برایم رژیم تجویز کردند. من قبال اصال میان وعده 
نمی خوردم. صبحانه جایی در برنامه ام نداشت. فقط شام و ناهار. 
حاال برنامه غذایی ام تغییر خاصی نکرده است. حجم آن کمتر 
شده و منظم تر می خورم. در ضمن، قبال شیر نمی خوردم اما حاال 

هر شب یک لیوان شیر در برنامه ام دارم. 
: داروی الغری چطور؟

ونوستات برای بعد از غذاهای چرب تجویز کردند. به عالوه 

توصیه کردند قرص قهوه سبز هم بخورم. 
: ورزش هم می کنید؟

بله، بدنسازی و کار با وزنه با تکرار باال و تردمیل
: در مطب از چه دستگاه هایی استفاده کردید؟

آر اف، کرایو و کویتیشن
: استفاده از آنها باعث شد چقدر سایز کم کنید؟

13 سانتی متر کاهش سایز داشتم. عضالتم تقویت شد و در ناحیه 
صورت غبغب داشتم که در حال حاضر خیلی کمتر شده است.

: کاهش وزن چه تاثیری در زندگی تان داشت؟
احساس می کنم سبک تر شده ام. کمردرد داشتم و پزشک تشخیص 

دیسک داده بود اما با کاهش وزن این درد رفع شده است.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي 
كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

آقایمحمودیکهدرطول6ماه،13سانتیمترکاهشسایزداشته،میگوید:

سایز دور کمرم کم و غبغبم کوچک شده است!

در  زیره  مانند  دمنوش ها  برخی  و  تلخ  قهوه  و  قهوه سبز  چای سبز، 
الغری بسیار موثرند اما مزاج آنها متفاوت است، مثال مزاج چای سبز 
سرد است و مناسب افرادی با مزاج گرم است. چای سبز مشکالت 
گوارشی ایجاد می کند ولی خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد و به دفع 
سموم کمک می کند و در افرادی که رژیم کاهش وزن دارند، می تواند 
عوارض ناشی از رژیم را کاهش دهد و مانع تولید رادیکال های آزاد 

شود. بهتر است این نوشیدنی را با دارچین و زیره مصرف کنید.
 قهوه تلخ مزاج گرم و خشک دارد و مناسب افراد با مزاج سرد است. 
قهوه سبز برعکس مزاج سرد و خشک دارد و مناسب افرادی با مزاج 
گرم است. قهوه در مقایسه با چای سبز عوارض کمتر و قدرت الغرکنندگی 
است شب ها  بهتر  بنابراین  بی خوابی می شود  باعث  اما  دارد  بیشتری 
مصرف نشود. توصیه می کنم قهوه های دستکاری شده که ادعا می شود 
الیت تر هستند را نخرید چون این نوشیدنی ها هر چه بیشتر دستکاری 
نوشیدنی های  تمام  اینکه  بعدی  نکته  می شود.  کمتر  تاثیرشان  شوند 
الغرکننده تعریق را باال می برند و سبب افزایش چربی سوزی و غلظت 
موضوع  این  و  هستند  کم خون  عموما  چاق  افراد  اما  می شوند  خون 
مشکلی ایجاد نمی کند. زیاده روی نکنید و به یک فنجان یا لیوان قناعت 
کنید. البته بهتر است در رژیم غذایی تان تنوع ایجاد کنید و مثال صبح 
چای سبز، ظهر قبل از ناهار قهوه و شب دمنوش زیره بخورید. حتی 
اگر دانه قهوه را بجوید یا پودر زیره را میل کنید اثرشان خیلی بیشتر 

از نوشیدنی شان است.

الکترومغناطیس  امواج  از طیف وسیع  قسمتی  رادیوفرکوئنسی  امواج 
است و در واقع ناحیه محدودی از طیف جریان متناوب با فرکانس 
باال را شامل می شود. امواج رادیوفرکوئنسی مانند امواج رادیویی برای 
عملکرد خود نیازمند فرستنده و  گیرنده هستند. اساسا این امواج ضمن 
عبور از بافت های بدن، مولکول های آب را با فرکانسی باال به ارتعاش 

درمی آورند و از این طریق باعث تولید گرما در بافت می شوند. 
باال رفتن دمای داخل بافت نیز منجر به تسریع جریان خون مویرگی، 
ساخت  تحریک  بافتی،  االستین  و  کالژن  فیبرهای  استحکام  افزایش 
کالژن و پروتئین های بافتی جدید، سفت شدن پوست و رفع چین و 

چروک های پوستی یا کاهش بافت چربی های اضافی می شود. 
همچنین می توان از این امواج برای ایجاد انواع برش جراحی و انعقاد 
عروق خونریزی کننده حین جراحی های مختلف پوستی یا برای برداشتن 
برخی ضایعات سطحی پوست استفاده کرد. امروزه سیستم های RF با 
گسترش روزافزون خود نقش مهمی در تخصص های مختلف پزشکی 

به ویژه در علم درماتولوژی ایفا می کنند. 
از جمله محاسن و ویژگی های کاربرد RF می توان به ماهیت غیرتهاجمی 
و کم درد آن، امکان استفاده در هر سنی و هر فصلی و هر تیپ پوستی 
از افراد، امکان بازگشت سریع به کار و فعالیت های روزمره و عدم نیاز 
به استراحت های طوالنی، صرفه جویی در وقت و هزینه بیمار و رسیدن 

به نتایج مطلوب در کمترین جلسات اشاره کرد. 
درواقع، باید اذعان داشت سیستم های RF شرایط انجام اعمال پوست و 
زیبایی را به صورت سرپایی، در کوتاه ترین زمان و با کمترین خونریزی 

و زخم )و بعضا بدون هرگونه خونریزی و زخم( فراهم می کنند. 
افزایش  راستای  در  و  علم  روزافزون  پیشرفت  با  امروزه  همچنین 
کاهش  و  درمانی  مختلف  سیستم های  کاربرد  سهولت  و  سودمندی 
آمده اند  پدید  فرکشنال   RF نوین  سیستم های  آنها،  جانبی  عوارض 
که در زمینه های متعدد به عنوان روشی موثر اما غیرتهاجمی و بدون 

عارضه کاربرد دارند. 
از این امواج می توان در موارد زیر استفاده کرد: 

میخچه،  زگیل،  خال،  مانند  سطحی  پوستی  ضایعات  انواع  برداشت 
کک ومک و کیست های کوچک، انجام برش ها و جراحی های ضایعات 
مختلف پوستی مانند برخی کیست ها و تومورهای خوش خیم و بدخیم 
پوستی، درمان برخی ضایعات عروقی از قبیل تالنژکتازی های پوستی 
و خال های عروقی لکه گیالسی، سفت کردن پوست و بهبود شلی و 
پوست  غبغب،  پلک ها،  مانند  بدن  مختلف  نواحی  پوست  افتادگی 
گردن و پشت دست ها، جوان سازی و رفع چین وچروک های پوستی 
از طریق تحریک کالژن سازی و تقویت و بازآرایی کالژن های موجود، 
پیشگیری از پیری زودرس پوست صورت و بدن، شکل دهی عضالت 
مثل  بدن  عضالت  شکل دهی  گونه ها،  کردن  برجسته  مانند  صورت 
بازوهای افتاده و شل، سفت کردن ماهیچه های شکم، بهبود سلولیت 
و  پوست  ترشح چربی  تعدیل  بدن،  در  موضعی چربی  تجمعات  و 
جوشگاه های  انواع  بهبود  پوستی،  باز  منافذ  و  آکنه  بهبود  به  کمک 
پوستی مانند اسکارهای آکنه و آبله مرغان و جای بخیه و جراحات 
پوستی، بهبود ظاهر ترک های پوستی شکم و بدن و نهایتا اپیالسیون 

و رفع موهای زائد.

قهوه سبز از قهوه سیاه موثرتر است

RF روشی غیرتهاجمی 
برای کاهش بافت های چربی است 

دکترمحمدفصیحیدستجردی
محقق طب سنتی

دکترمحمدرضاقاسمی
دانشیار دانشگاه علوم  پزشکی ایران

نگاه متخصص عفونی

نگاه متخصص پوست

تاکیددکترابوالحسنیبهسوژه»میزگردتغذیه«

در برخی افراد منظم خوری به تنهایی سبب کاهش وزن می شود

بسیاری از ما نسبت به قدمان وزن مناسبی داریم اما درصد بافت بدنمان به هم 
ریخته و نامتعادل است. به عبارتی، تناسب بین بافت چربی، عضالنی، میزان آب 
و تراکم استخوان در بدنمان وجود ندارد. در بیشتر موارد بافت چربی زیادی 
مخصوصا در ناحیه شکم، پهلوها و ران ها داریم و در عوض عضالت مان 
تحلیل رفته است. علت این موضوع هم زندگی شهری و بی تحرکی اغلب ماست، در صورتی 
که با روزی 30 دقیقه پیاده روی می توان آن را بهبود داد. البته دستگاه ها و داروهایی نیز برای 
کاهش سایز و الغری موضعی در بازار موجود هستند که بعضا مناسب اند و برخی دیگر تنها 
جنبه تجاری دارند. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« ما نیز برای کاهش سایز با دستگاه به مطب 
متخصص تغذیه مراجعه کرده که نتیجه حاصله و تجربیات ایشان را از زبان خودشان می خوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنعلیمحمودی
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنی،متخصصتغذیه،
دکترمحمدرضاقاسمی،متخصصپوستودکترمحمد

فصیحی،محققطبسنتی

23 کیلوگرم 
کاهش وزن 

در 6 ماه

دستگاه های الغری 
بیشتر به شکل بدن 
می پردازند. این 
دستگاه ها به افزایش 
سطح سالمت بیمار 
کمک نمی کنند. برای این منظور باید 
وزن را پایین آورد و در بعد تغذیه، 
شیوه زندگی را اصالح کرد. به عبارتی، 
به تجویز رژیم متناسب کنار فعالیت 
بدنی نیاز داریم اما گاهی چاقی های 
موضعی افراد شیوه زندگی شان را 
تحت تاثیر قرار داده و بهبود شکل 
بدن باعث می شود اصالح شیوه 
زندگی را با انگیزه بهتری ادامه دهند



و  مهم ترین  از  یکی  زائد  موهای  اپیالسیون 
گاهی پردردسرترین اقدامات زیبایی و آرایش 
افراد به خصوص خانم ها محسوب می شود که 
فرد را به امتحان روش های مختلف وامی دارد. 
کنار روش های مختلفی که از گذشته برای 
رفع موهای زائد وجود داشته، طی سال های 
اخیر کاربرد دستگاه های »لیزر« بسیار رواج 
یافته است. البته دستگاه های لیزر تنها برای 
مقابله با مشکل موهای زائد کارایی ندارند، 
بلکه انواع مختلف آنها در رفع چروک های 
پوستی، جوان سازی پوستی، عروق زائد پوست 
مانند  بیماری های پوستی  و حتی در درمان 

پسوریازیس استفاده می شود. 

انجام لیزر توسط افراد غیرمتخصص 
پوست؛ تهدید جدی زیبایی و سالمت

متاسفانه امروزه استفاده از دستگاه های لیزر در 
مراکز غیرمجاز و از طریق افراد غیرمتخصص 
پوست رواج بسیاری یافته، در حالی که هرگونه 
اقدام درمانی و زیبایی تخصصی پوست صرفا 
باید توسط پزشکان متخصص این رشته انجام 
بگیرد. هیچ فردی برای عمل جراحی قلب یا 
برداشتن آپاندیسیت به افراد غیرپزشک مراجعه 
نمی کند ولی متاسفانه اهمیت این مساله در مورد 
پوست چندان جدی گرفته نمی شود. ارزان بودن 
انجام خدمات در مراکز غیرمجاز در مقایسه با 
کلینیک های تخصصی پوست مهم ترین عامل 
ترغیب کننده مردم به حضور در این مراکز است 
که می تواند زمینه ساز بروز مشکالت متعددی 
از قبیل سوختگی های شدید، جوشگاه ناشی از 
سوختگی، عفونت و فعال شدن بیماری نهفته 
پوستی شود و حجم گسترده ای از مراجعات 
مردم به پزشکی قانونی و نظام پزشکی را به 
دنبال داشته باشد که علت آن مهارت نداشتن 

افراد غیرمتخصص پوست است.
بد نیست بدانید از لحاظ قانون وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان نظام 
پزشکی، نه تنها تکنیسین ها، بلکه حتی پزشکان 
عمومی نیز اجازه انجام لیزر را ندارند. طبق 
قانون، پزشکان عمومی فقط مجاز هستند از 
IPL استفاده کنند. این روش هم لیزر نیست، 
بلکه نور متمرکز شده است که برای رفع موهای 

زائد کاربرد دارد.
استفاده از دستگاه های مختلف لیزر فقط توسط 
پزشکان متخصص پوست و جراحان پالستیک 
که تخصص و آموزش الزم در این زمینه را کسب 
کرده اند مجاز است زیرا افراد متخصص پیش 
از انجام هر اقدامی نخست وضعیت عمومی 
فرد و اینکه این روش درمانی به صالح بیمار 
است یا نه را بررسی می کنند. سپس متناسب 
با سن، ویژگی های پوست و... نوع خاصی از 
چنین اقداماتی را پیشنهاد می دهند. به عبارتی، 
وجه صالحیت  هیچ  به  غیرمتخصص  افراد 
لیزر و  از خدمات  نوع  انتخاب هر  پیشنهاد 
دیگر دستگاه های مشابه را نخواهند داشت. 

لیزر چیست؟
تا 20 سال پیش تنها یک روش جوان سازی 
کشیدن  یا  لیفتینگ«  »فیس  نام  به  پوست 
پوست صورت مرسوم بود که در واقع نوعی 
جراحی پالستیک محسوب می شد. در این 
روش، پوست صورت و گردن افراد سالمند 
را از بافت های زیر آزاد می کردند، به پشت 
گوش یا سر می کشیدند و قسمت های اضافی 
را می بریدند و پانسمان مناسب می کردند. این 
عمل جراحی چند ساعت طول می کشید و در 

همه افراد نیز نتیجه مثبتی نداشت و گاهی 
پوست به حالت اول برمی گشت. 

فیس لیفتینگ نیاز به بیهوشی 
از  و  چند ساعته داشت 

زیاد و  طرفی خطر 
هزینه باالیی به فرد 
می کرد.  تحمیل 

همچنین بعضی افراد 
از نظر ژنتیکی، کم خونی، 

پس  مراقبت های  عدم  دیابت، 
از عمل و... شرایط ترمیمی خوبی 

نداشتند و با جوشگاه های جدی در محل 
پانسمان مواجه می شدند.

در سال های بعد پژوهش در مورد روش های 
متخصصان  و  شد  انجام  جوان سازی  دیگر 
افراد  در  نه تنها  جوانی  به  تمایل  دریافتند  
سالمند، بلکه در میانساالن و حتی جوانان که 
به دالیلی دچار پیری زودرس شده اند و تمایل 

به ظاهری شاداب تر دارند نیز دیده می شود. از 
این رو، روش هایی که خطر جراحی را نداشت 
انتخاب کردند که از جمله آنها می توان به پیلینگ 
شیمیایی )الیه برداری با ترکیبات شیمیایی(، 
آمپول بوتاکس، لیپوساکشن و تیشواکسپاندر 

اشاره کرد. 
 تیشواکسپاندر روشی بود که طی آن زیر پوست 
محل جوشگاه یا ضایعه پوستی وسیع، ماده ای 
شبیه بادکنک کار می گذاشتند و هرچندروز 
یکبار مایع سرم تزریق می کردند تا مانند بادکنک 
بزرگ شود و پوست را بکشد. زمانی که پوست 
به حالت ایده آل می رسید، قسمت های اضافی 

مانند فیس لیفتینگ برداشته می شد.
لیزر)فوتوترمولیزیس(  نوردرمانی،  سپس 
زیبایی  مراقبت های  برای  صوت  ماورای  و 
آنها  عمل  مکانیسم  که  شد  مرسوم  پوست 
تخریب کنترل شده بافت است و حرارت به 
حدی می رسد که بافت موردنظر در حد الزم 

تخریب شود.
الزم به ذکر است لیزرهای پوست 2 نوع تهاجمی 
و غیرتهاجمی دارند. لیزرهای تهاجمی نوعی 
تخریب دائمی ایجاد می کنند و برای مواردی 
مانند از بین بردن تومورها به کار گرفته می شوند 
اما زمانی که هدف از انجام لیزر فقط تحریک 
الیاف کالژن و االستیک برای جوان سازی پوست 
مدنظر است، لیزر غیرتهاجمی انتخاب می شود. 
در این حالت، حرارت به حدی است که ساخت 
الیاف تحریک می شود اما آنها را از بین نمی برد و 
در واقع کمبود الیاف، جبران شده و چروک های 

پوستی کم می شود. 

مکانیسم عمل لیزر و گزینه های مهم 
لیزر و دیگر تکنیک های آن از طریق طول موج 
عمل می کنند. هر نوری یک طول موج دارد، مثال 
نور درخشنده آفتاب که قابل مشاهده است، 400 
تا 800 نانومتر طول موج دارد. کمتر از این طول 
موج ماورای بنفش و باالتر از آن ماورای قرمز 
است. هرچه طول موج 
کوتاه تر باشد، نفوذ 
بیشتر و هرچه 

بلندتر باشد نفوذ کمتر است. به  طول موج 
عنوان مثال بافتی که در الیه های خیلی عمیق 
نیاز به طول موج  باید درمان و ترمیم شود 

کوتاه دارد. 
نور با هر طول موجی تابیده می شود، به پوست 
به عنوان یک مانع برمی خورد و گرما ایجاد 
می کند. این گرما از طریق دستگاه قابل تنظیم 
است و توسط پزشک متخصص پوست به 
تحریک  نظر  مورد  بافت  که  می رسد  حدی 
مانند  بافتی  هر  طرفی،  از  شود.  تخریب  یا 
عروق، الیاف کالژن، طبقات سطحی پوست، 
اعصاب، استخوان و... طول موج خاصی را 
جذب می کند که  پزشک متخصص پوست 

آن را تنظیم می کند. 
 light amplification مخفف عبارت )Laser( لیزر
by stimulated emission of radiation است که 
به معنای »تقویت و تشدید نور از طریق تحریک 
تشعشع نور نشریافته« است. مزیت این تغییر نور 
در لیزر در مقایسه با نور طبیعی این است که 
طول موج ارسالی با توجه به ساختار مورد نظر 
تنظیم، تخریب یا تحریک می شود، به نحوی که 

به بافت های مجاور دیگر آسیب نرساند.
عالوه بر طول موج، مدت تابش نور نیز بسیار 
مهم است زیرا تابش طوالنی با هر طول موجی 
موجب سوختگی و آسیب به پوست می شود. 
عالوه بر اینها سطح تابش و قدرت اشعه لیزر 
نیز تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی، در اتمام کار 
خنک کردن بافت های اطراف برای جلوگیری 
از آسیب احتمالی گرما ضرورت دارد که باید 
کامال تنظیم شود و بیش از حد نباشد تا بافت 
مورد نظر خنک شود و نتیجه مورد انتظار به 
دست بیاید. عالوه بر این، انعکاس نور نیز 
باید مورد توجه باشد زیرا آسیب زا خواهد بود 
و فقط پزشک متخصص پوست و جراحان 

پالستیک با چنین اصولی آشنا هستند. 

آشنایی با انواع دستگاه های لیزر و 
عملکرد آنها 

لیزر  دستگاه  نوع   12 تا   10 با  کلینیکی  هر 
مختلف مجاز به فعالیت در زمینه های مختلف 

خدمات پوست است تا بتواند پاسخگوی نیاز 
افراد با شرایط مختلف باشد:

اگزایمر Excimer: با طول موج 306 نانومتر 
پسوریازیس،  درمان  برای  بنفش(  )ماورای 

ویتیلیگو یا برص، آلرژی اتوپیک
PDL : با طول موج 577 تا 600 نانومتر برای 
ضایعات عروق به خصوص عروق ضخیم پا
KTP: با طول موج 532 نانومتر نوعی لیزر 
تخریبی برای رفع زگیل، مویرگ ها و خال های 
خوش خیم است. الزم به ذکر است خال ها 
ابتدا باید از نظر پاتولوژی بررسی شوند زیرا 
بعضی خال ها بدخیم هستند. متخصص پوست 
از طریق آزمایش یا شناخت دقیق ظاهر خال 
می تواند خوش خیم یا بدخیم بودن خال را 
تشخیص دهد اما درصورت کاربرد لیزر بدون 
توجه به این مساله توسط افراد غیرمتخصص، 
ممکن است خال سرطانی فعال شده و بعدها 

در بدن منتشر شود.
Xenon Flash Lamp: با طول موج 500 تا 
1200 نانومتر برای ضایعات مویرگ ها، خال 

خوش خیم، موهای زائد
موج  طول  با   :Long Puls Alexandrite
755 نانومتر برای موهای زائد، ماه گرفتگی و 
ضایعات عروقی افراد دارای پوست های سفید
Long PulsRuby: با طول موج 694 نانومتر 
برای موهای زائد، خال های افراد با پوست سفید
Diode: با طول موج 800 نانومتر برای موهای 

زائد، خال، ضایعات عروقی عروق پا 
YAGND: با طول موج 1064 نانومتر برای 
پوست های تیره و موهای زائد افراد با پوست تیره
Q-Swich ND Yag: برای برداشتن تاتو با 

طول موج های 532 و 1064نانومتر 
Q-SwichRuby: با طول موج 694 نانومتر 
برای لک های تیره، خال های عروقی مادرزادی 

اطراف چشم
موج های  طول  با   :Q-SwichAlexandrite
متفاوت 1540 یا 2940 نانومتر برای برداشتن 
خال، تاتو و ضایعات عروقی متناسب با وضعیت 

فرد و تشخیص پزشک 
که  هستند  نیز  لیزر  از  دیگری  انواع  البته 

انواع ذکرشده  به  کاربردهای کمتری نسبت 
دارند. 

نوردرمانی؛ روشی عالی برای 
جوان سازی و بیماری های پوست

از تکنیک های درمان  نوردرمانی یکی دیگر 
استفاده  مورد  امواج  است.  پوست  ترمیم  و 
در واقع همان پرتوهای نور آفتاب است که 
پرتوهای مضر آن جدا شده و پرتوهای مفید 
مثال UVA یا UVB توسط دستگاه به پوست 

تابیده می شود.
نوردرمانی برای درمان لک و پیس )ویتیلیگو( و 
پسوریازیس کاربرد دارد. در نوعی از این روش، 
قسمت های  روی  »پسورالن«  نام  به  ماده ای 
 UVA سفیدشده پوست زده می شود تا اشعه
را سریع تر جذب و رنگ سازی  کند و به تدریج 

همرنگ پوست طبیعی شود. 
روش های  از  دیگر  نوعی  رادیوفرکوئنسی 
روش  این  در  است.  پوست  جوان سازی 
حرارت،  ایجاد  با  رادیوفرکوئنسی  امواج 
الیاف کالژن و االستیک پوست را تحریک 
رفع  برای  معموال  رادیوفرکوئنسی  می کنند. 
پوست  شلی  و  ظریف  چین وچروک های 

استفاده می شود. 

فرکشنال؛ بهبود تکنیک های لیزر
عملکرد  شد،  مرسوم  لیزر  کاربرد  که  اوایل 
تبخیر  با  و  مداوم  پوست  سطح  روی  لیزر 
یا تخریب زیادی همراه بود. به این ترتیب 
زمانی که لیزر برای جوان سازی استفاده می شد، 
قرمزی طوالنی گاهی 6-3 ماه ایجاد می کرد 
داروهای  مصرف  به  عارضه  این  درمان  که 
باز هم  این حال  با  نیاز داشت،  ترمیم کننده 

قرمزی پوست باقی می ماند.
این  به  مختلف  بررسی های  با  متخصصان 
نتیجه رسیدند که به جای لیزر مداوم اشعه 
که روی یک  تابیده شود  پوست  به  طوری 
قسمت  بر  تاثیری  اما  بگذارد  تاثیر  قسمت 
کناری نداشته باشد. به این ترتیب که اشعه 
لیزر شبیه ستون هایی کنار هم به پوست تابیده 

 شود. با این کار قسمت هایی که در امان بوده، 
به ترمیم پوست کمک می کند و درنتیجه روند 
بهبود بسیار سریع تر می شود و همچنین قرمزی 
سطح پوست به جای چند ماه طی چند روز 
کاربرد  در  تکنیکی  چنین  به  می یابد.  بهبود 
مورد  در  که  می شود  گفته  »فرکشنال«  لیزر 

انواع لیزرها قابل اجراست.
نکته مهم این است که لیزر فرکشنال به رغم 
کاهش عوارض، در طوالنی مدت تاثیرگذار 
است و به 3 تا 6 جلسه نیاز دارد. درنتیجه 
نوعی از لیزر به نام »رادیو فرکوئنسی فرکشنال 
یا RF سوزنی« طراحی شد. در این روش، 
لیزر 3 تا 4 میلی متر وارد پوست می شود و به 
عمق می رسد. به این ترتیب اثر جوان سازی 
میزان عمق  این  البته  می شود.  قوی تر  لیزر، 

لیزر در پوست نگران کننده نیست. 
در گذشته لیزرها به دلیل تخریب کامل پوست، 
پوستی،  تیره، ضایعات  لک  مانند  عوارضی 
عفونت و... ایجاد می کردند اما با روش فرکشنال 

چنین عوارضی دیده نمی شود. 

 

با » هایفو« جوان بمانید!
 HIFU )Hight intensity focus
ultrasound( تکنیکی مدرن در جوان سازی 
پوست است که لیزر یا نور نیست، بلکه آنچه 
به پوست تابیده می شود امواج ماورای صوت 
است اما مکانیسم عملی مانند لیزر دارد؛ یعنی 
در بافت خاصی که جذب می شود، حرارت 

و تحریک الیاف ایجاد می کند.
هیچ لیزری نمی تواند برای تحریک و انقباض 
عضله صورت به این عمق برسد و صدمه ای 
نداشته باشد. برای رفع این مشکل تکنیک 
»هایفو« طراحی شد که در واقع قدرت متمرکز 
و موضعی از طریق امواج فراصوت در رسیدن 
به عضالت زیرپوست است. این امواج، باعث 
انعقاد و جمع شدگی عضله زیر پوست می شود 
و این نقاط جمع شده، پوست را نیز با خود 
از  جمع می کنند. روند جمع شدگی پوست 
ابتدای انجام تکنیک شروع می شود و 1-2 
ماه افزایش می یابد، به طوری که پس از 2 ماه 
می توان در مورد نتیجه آن قضاوت کرد. این 
حالت طی 8-7  ماه بعد ادامه دارد بنابراین 
انجام  هایفودرمانی سالی یکبار کافی است. 
دهان،  دور  چروک  و  افتادگی  برای  هایفو 
گونه، خط چانه، برآمدگی دور دهان به پایین 

و غبغب افتاده بسیار موثر است. 
این تکنیک جوان سازی عوارض جدی ندارد. 
فقط با کمی درد هنگام انجام کار همراه است 
که برحسب تحمل درد بیمار، شدت تاباندن 
ماورای صوت از دستگاه توسط پزشک کم 
نیز  تورم  و  گاهی سوزش  می شود.  زیاد  و 
ممکن است وجود داشته باشد. حداکثر درد 
آن با یک مسکن برطرف می شود و قدرت 
بیمار تنظیم  با توجه به تحمل درد  دستگاه 
می شود. عوارضی مانند قرمزی و تغییر حالت 
بالفاصله  فرد  و  نمی کند  ایجاد  نیز  پوست 

می تواند به کارهای روزمره برسد.

29پوست
آنچه باید در مورد لیزرهای پوست و ضرورت های مراجعه به متخصص پوست بدانید

کجا، چطور و برای چه کارهایی می توان لیزر کرد؟

شماره هفتصدویازده   بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

ارزان بودن 
انجام خدمات در 
مراکز غیرمجاز 
در مقایسه با 
کلینیک های 
تخصصی پوست 
مهم ترین عامل 
ترغیب کننده 
مردم به 
حضور در این 
مراکز است 
که می تواند 
زمینه ساز 
بروز مشکالت 
متعددی از قبیل 
سوختگی های 
شدید، 
جوشگاه ناشی 
از سوختگی، 
عفونت و فعال 
شدن بیماری 
نهفته پوستی 
باشد

 دکتر حسین طباطبایی
متخصص پوست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

آیا لیزر عارضه دارد؟
به طور کلی لیزر خیلی سریع ترمیم می شود و عوارض جدی ندارد اما در مواردی که لیزر توسط افراد غیرمتخصص پوست انجام 
شود ممکن است عوارضی مانند قرمزی طوالنی و مستمر و گاهی دائمی، حتی سوختگی و ضایعات پوستی بروزکند و پوست 

مستعد ابتال به جوشگاه و انواع عفونت ها  شود. 
یکی دیگر از عوارض جبران ناپذیر لیزر توسط افراد غیرمتخصص پوست، استفاده نکردن از عینک های مخصوص است. اگر هنگام لیزر 
از چشم بندهای معمولی استفاده شود، قرنیه و رتین چشم که باالترین میزان مالنین را دارد مانند پوست به سرعت اشعه را جذب می کند و 

بینایی از بین می رود زیرا اشعه از آن عبور می کند.
آنچه همه باید بدانند این است که اگر فردی سابقه تبخال دارد حتما باید توسط متخصص پوست بررسی و معاینه شود تا داروی پیشگیری برایش 
تجویز شود زیرا هر نوع تحریک مانند لیزر، پیلینگ و... روی پوست باعث فعال شدن ویروس تبخال می شود. در غیر این صورت تبخال عفونی شده و 

به شکل شدید ظاهر می شود. 
نکته دیگر اینکه میزان جذب نور لیزر با توجه به رنگ پوست، توسط مالنین متغیر خواهد بود، درنتیجه طول موج لیزر با توجه به رنگ پوست باید توسط متخصص 
پوست تنظیم شود. به این ترتیب که پوست تیره نور بیشتری جذب می کند و التهاب تبدیل به تیرگی می شود پس طول موج باید بلندتر باشد. پس از التهاب و قرمزی 

پوست هم لک تیره می شود. حال هرچه پوست تیره و مایل به سبزه باشد، لک به جامانده از لیزر تیره تر و هرچه پوست سفیدتر باشد، لک کمرنگ تر خواهد بود.



میزگرد »پوست« درباره عفونت قارچی کشاله ران 
با حضور دکتر امیرهوشنگ احسانی متخصص 

پوست، دکتر مسعود داوودی متخصص پوست، 
دکتر محمد فصیحی محقق طب ایرانی اسالمی 

قارچ های پوستی به 
شدت مسری هستند

بیماری های قارچی مسری هستند

دیابتی ها، مراقب قارچ ها باشند 

 دکتر محمد فصیحی
محقق طب ایرانی اسالمی

 دکتر امیرهوشنگ احسانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( 

نگاه طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست 

غالبا یکی از علل موثر در بروز خشکی  
پوست، مزاج سرد و خشک یا گرم و 
و  گرم  طبع  که  افرادی  است.  خشک 
خشک و سرد و خشکی دارند، در نواحی 
مختلف بدن پوست خشکی دارند. البته 
در مواردی مشاهده می شود  در برخی 
افراد خشکی پوست با ضایعات پوستی از 
جمله قارچ پوستی همراه است که منجر 
به تغییرات رنگ پوست هم شده است. 
در این شرایط این احتمال وجود دارد 
که عملکرد کبد ضعیف و در اصطالح 
کبد دچار خشکی و ضعف شده باشد 
بنابراین برای بهبود ضایعات و خشکی 
پوست، عالوه بر درمان موضعی باید 

اصالح کبدی هم انجام گیرد. 
افراد دچار قارچ پوستی که مزاج گرم و 
خشکی دارند، باید مزاجشان به سمت 
معتدل بازگردانده شود و از روغن های 
معتدل مثل گل بنفشه برای بهبود ضایعات 
پوستی استفاده کنند ولی اگر فردی مزاج 
سرد و خشک دارد، اصالح مزاج باید به 
سمت گرم و معتدل باشد و از روغن های 
و  شیرین  بادام  روغن  مثل  تر  و  گرم 
زیتون برای رفع قارچ پوستی استفاده 
بسیار حساس  پوستی  قارچ های  کند. 
هستند و در پوست آغشته به این روغن ها 
نمی توانند رشد کنند. به این ترتیب با این 
روش درمانی عالوه بر اینکه قارچ ها از 
بین می روند، ظاهر پوست بهبود می یابد 
و خشکی و خارش آن نیز رفع می شود. 
یکی دیگر از راهکارهای مفید و موثر 
که اثر درمانی خوبی در رفع قارچ های 
پوستی دارد، حجامت آلرژی است. این 
حجامت باعث تحریک سیستم ایمنی 
بدن می شود. زمانی که فعالیت سلول های 
بیماری های  می یابد،  افزایش  ایمنی 
قارچی و حساسیت کمتر بروز می کنند 
بنابراین توصیه می شود برای رفع این 
از  متخصص  نظر  تحت  مشکالت 
روغن مالی، اصالح مزاج کبد و حجامت 

آلرژی استفاده شود.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

کشاله  پوستی  قارچ های  ایجاد  باعث  عاملی  دکتر! چه  آقای   :
ران می شود؟

تقسیم بندی  قارچ ها بر اساس مکان و موقعیتي که در آن تظاهر پیدا مي کند 
می تواند متفاوت باشد، مثال قارچ ها ممکن است در هر نقطه ای از بدن مانند 
سر، ناحیه کف پا، ناخن، ریش، تنه و کشاله ران دیده شوند. قارچ ها 3 منبع 
اصلی دارند؛ قارچ هایی که در خاک رشد می کنند و از خاک به فرد منتقل 
می شوند، قارچ هایی که منشاء حیوانی دارند و از یک حیوان به انسان سرایت 
می کنند و قارچ هایی که عمدتا در بدن انسان ها رشد می کنند و از فردی به فرد 
دیگر انتقال می یابند. قارچ کشاله ران )تینه آ کروریس( در واقع نوعی قارچ بدن 
است. قارچ  پوستی در سلول های الیه باالیی پوست نواحی مرطوب بدن مانند 

فضای بین انگشتان پا یا در کشاله های ران زندگی می کند. 
گاهی اوقات، شرایط متعادلی که در حالت عادی مانع از مشکل ساز شدن 
قارچ ها می شود به هم می خورد و درنتیجه عفونت بروز می کند. در واقع این 
قارچ ها در کشاله ران، به دلیل مرطوب و بسته بودن این ناحیه نمایان می شوند 
و با توجه به اینکه قارچ ها در محیط مرطوب شرایط بهتری برای رشد دارند، 
عفونت قارچی در این نواحی با سرعت بیشتری رشد و گسترش پیدا می کند. 

: عالئم آن به چه صورت نمود پیدا می کند؟
از نظر نمای بالینی عفونت قارچی کشاله ران به صورت ضایعات قرمز، خارش دار 
و پوسته دهنده در دو طرف کشاله ران رخ می دهد که می تواند به سمت پایین 
شکم و بخش داخلی ران گسترش یابد. خارش می تواند در حد کم، متوسط 
یا زیاد باشد و از آنجا که محیط مرطوب است، ممکن است حتی پوسته ها 
کمتر باشد. معموال این ضایعات به ندرت با درد همراه هستند. از حاشیه فعال 
و به تدریج گسترده تر می شوند و ممکن است این روند هفته ها طول بکشد و 
نوار قرمزرنگی کنار ضایعه ایجاد شود که ممکن است پوسته ریزی بدهد. به 
ندرت ممکن است این ضایعات با دانه های چرکی نیز همراه باشند. بیماران 

درگیر قارچ، بیشتر از خارش و قرمزی ناحیه کشاله ران شکایت دارند اما به 
طور کلی این قارچ ها در شروع بیماری زایی بدون عالمت هستند و به همین 

دلیل ممکن است فرد متوجه آنها نشود. 

: برای تشخیص بیماری های قارچی معموال چه کارهایی انجام 
می شود؟ 

با یک آزمایش ساده پوستی می توان قارچ پوستی را تشخیص داد. زیر میکروسکوپ 
با کشت سلولی، عامل قارچ به راحتی مشخص و بعد از آن درمان متناسب با 
نوع قارچ انجام می شود. اغلب ممکن است فرد مبتال برای مدت طوالنی این 
ضایعات را داشته باشد ولی با تصور اینکه دچار عرق سوز شده، به پزشک 
مراجعه نکند. در نتیجه بعد از یک دوره خوددرمانی که تاثیر مثبتی در بهبود 
نداشته، به پزشک مراجعه می کند. در این شرایط در محل درگیرشده یک 
حاشیه فعال و پیشرونده وجود دارد و می توان قارچ پوستی را تشخیص داد. 

: چه عواملی احتمال ابتال به عفونت های قارچی را افزایش می دهند؟ 
این عارضه بیشتر بین مردان شایع است و اغلب در هوای گرم بروز می کند. 
عفونت قارچی کشاله ران به ندرت در زنان بروز می کند ولی به طور کلی 
احتمال بروز آن در دیابتی ها، افرادی که زیاد تعریق می کنند، چاق هستند یا بنا 

به هر دلیلی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، بیشتر خواهد بود. 

: مسری بودن این عفونت از فردی به فرد دیگر تا چه حد است؟ 
قارچ های کشاله ران بسیار مسری هستند، به خصوص در تماس های جنسی 
به سرعت به فرد دیگر منتقل می شوند. قارچ ها ممکن است به ناحیه داخلی 
ران یا پشت ران نفوذ کنند و گسترده تر شوند. با این وجود، یک هفته پس از 

شروع درمان دیگر مشکل سرایت وجود نخواهد داشت.
: آیا راهی برای پیشگیری از بروز قارچ های کشاله ران وجود دارد؟ 

برای بهبود عفونت های قارچی، باید رطوبت و گرمای بدن به حداقل برسد. 
پاکیزه نگه داشتن ناحیه عفونت اهمیت بسزایی دارد و باید هر روز لباس زیر 
تعویض شود. به بیماران توصیه می شود از پوشیدن لباس های زیر تنگ یا 
خیس که از عوامل مستعدکننده این عفونت قارچی است، اجتناب کنند. در 
ضمن پس از استحمام کامال ناحیه کشاله ران را خشک کنند و از حوله های 

مجزا برای خشک کردن کشاله ران و سایر مناطق بدن استفاده کنند. 

: این نوع قارچ ها چگونه درمان می شوند؟
قارچ کشاله ران با کرم های موضعی یا خوراکی ضدقارچ قابل درمان است. 
برای رفع این تظاهرات پوستی می توان فقط کرم های موضعی را تجویز کرد 
که از پمادهای ضدقارچ از خانواده آزول هستند. البته موارد بدون عارضه 
قارچ کشاله ران با کرم های موضعی ضدقارچ به مدت حداقل 3-2 هفته درمان 
می شود و کنار آن به مراقبت های درمانی توجه می شود. در غیر این صورت 
در موارد شدید و وسیع و مقاوم به درمان از درمان های خوراکی ضدقارچ 

نیز استفاده می شود.

: توصیه شما به این آقا چیست؟ چرا با وجود مصرف داروهای 
ضدقارچ مشکلشان همچنان رفع نشده است؟

به نظر می رسد ایشان خودسرانه به مصرف داروهای ضدقارچی 
روآورده اند، در حالی که ابتدا باید عامل موثر در بروز 
قارچ پوستی کشاله ران مشخص شود. ضمن اینکه در 
توضیحات خود اشاره ای نکرده اند که آیا به بیماری خاصی 

مبتال هستند یا نه. 
به عالوه، پوشیدن شلوار تنگ می تواند باعث تشدید قارچ 

پوستی کشاله ران شود. بهتر است به متخصص مراجعه کنند تا 
بعد از انجام آزمایش، داروی مناسب برایشان تجویز شود.

قارچ های پوستي به دو گروه سطحی و عمقی تقسیم 
مي شوند. قارچ های سطحی معموال سطحی ترین الیه 
پوست را گرفتار می کنند که در 3 نوع شایع قارچ های 
خانواده کپکي، مخمری و تیناورسیکالر که بین عموم 
با نام »فورفور« مشهور است، وجود دارند و می توانند 
بخش رویی پوست به خصوص کشاله ها را درگیر کنند. 
این قارچ ها تنها باعث کمی تحریک پوست می شوند، در 
حالی که قارچ های عمقی، به عمق پوست نفوذ می کنند 
و باعث خارش، ورم، ایجاد تاول یا پوسته پوسته شدن 

می شوند. البته قارچ های عمقی معموال در شرایطي که 
سیستم ایمني فرد دچار ضعف و اختالل عملکردي 

نباشد، مشاهده نمی شوند. 
شیوع ابتال به قارچ های کپکی در کشاله ها بین مردان 
بیشتر است و دلیل آن رطوبت و تعریقی است که در 
نواحي کشاله ها اتفاق می افتد و محیطي مرطوب برای 
رشد باکتری ها فراهم می کند. با توجه به اینکه تعریق 
موثر  کپکی  قارچ هاي  بروز  در  پوست  ساییدگی  و 
است، این عارضه پوستی در کسانی که فعالیت هاي 

پیاده روی،  گرم  هوای  در  یا  دارند  سنگین  ورزشی 
دوندگی و کوهنوردی می کنند و تعریق زیادی دارند 

بیشتر بروز می کند. 
برعکس بیشتر قارچ های کپکی، قارچی که در ناحیه 
کشاله ران نمود پیدا می کند، می تواند خارش دار باشد. 
به همین دلیل ممکن است با بعضی بیماری های دیگر 
از جمله عرق سوز یا ضایعات اگزمایی ناحیه کشاله ران 
و حتی پسوریازیس اشتباه گرفته شود. از طرفی، ممکن 
است ایجاد عرق سوز زمینه  را برای بروز قارچ کشاله 
ران مساعد کند. البته این گفته به این معنا نیست که 
هر عرق سوزی تبدیل به قارچ می شود یا هر بیماری 
قارچی، به دنبال عرق سوز رخ می دهد چرا که هر یک 

از اینها می تواند مستقل از یکدیگر بروز کند.
شیوع قارچ هاي مخمری که نوع دوم قارچ هاي سطحي 
هستند، به نسبت دو نوع دیگر کمتر است و کسانی که 
دچار اختالالت سیستم ایمنی اند، به خصوص دیابتی ها 
بیشتر مستعد ابتال به آن هستند. عالوه بر این افرادی 
هم که براي مدت طوالني داروهای چرک خشک کن یا 
آنتی بیوتیک مصرف می کنند به دلیل اینکه فلور طبیعی 
پوستشان )میکروب ها و قارچ هاي طبیعی پوست( از 
قارچ های مخمری  برای رشد  بین می رود و شرایط 

فراهم می شود، در معرض خطر ابتال هستند.
کشاله،  نواحی  در  که  قارچی  شایع ترین  معموال 
بروز  باعث  است  ممکن  دیابتی ها  در  به خصوص 
بیماری شود، قارچ کاندیداست بنابراین در بزرگساالن 
علت  دنبال  باید  کاندیدا  قارچ  مشاهده  صورت  در 
زمینه ای بود که می تواند دیابت یا بیماری های همراه 
با نقص سیستم ایمنی باشد، هرچند در خانم های باردار 

نیز به دلیل مسائل هورمونی و کسانی که برای مدت 
طوالنی آنتی بیوتیک مصرف می کنند، نیز شیوع قارچ 

کاندیدایی کشاله ران بیشتر خواهد بود. 
قارچ کاندیدا در نوزادان و کودکاني که پوشک می شوند 
نیز ممکن است دیده شود ولي معموال در شرایط عادی 
که هیچ بیماری زمینه ای خاصی مطرح نیست، معموال 
رطوبت موجود در پوشک آنها را مستعد سوختگي 
عفونت  از  باید  که  می کند  پوشک  و  ادرار  از  ناشي 

قارچی تفکیک داده شود.
تیناورسیکالر یا فورفور، سومین نوع قارچ هاي سطحي 
است که به احتمال کمی کشاله ها را درگیر می کند و 
بیشتر در نواحي گردن، سینه و پشت دیده مي شود. 
اغلب کسانی که در مناطق شرجی که رطوبت زیاد است، 
زندگی می کنند یا به بیماری زمینه ای مثل دیابت مبتال 
هستند یا تعریق زیادی دارند، مستعد ابتال به این نوع 
قارچ هستند. هرچند احتمال اینکه قارچ تیناورسیکالر 
در کشاله ران دیده شود کمتر است، مي تواند در این 

ناحیه هم بروز کند.
 بین 3نوع قارچی که به آنها اشاره شد، شیوع قارچ های 
کپکی به خصوص در ورزشکارانی که تعریق می کنند 
باالست و اغلب با عرق سوز اشتباه گرفته می شود. این 
افراد ممکن است مدتی تحت درمان عرق سوز باشند، 
درحالی که بیماری در اثر مصرف داروهای اشتباه تشدید 
می شود. اگرچه استفاده از پودر بچه در درمان قارچ ها 
تاثیر مثبتی ندارد می تواند در پیشگیری از گسترش آن 
در کسانی که فعالیت فیزیکی و بدنی سنگینی دارند یا 
افرادی که به صورت مکرر به عفونت قارچی دچار 
می شوند، موثر باشد. یادتان باشد استفاده از پودر بچه 

در دختران به دلیل عوارضی که می تواند برایشان داشته 
باشد، توصیه نمی شود و بهتر است از کرم های محافظ 

پیشگیری از سوختگی پا یا قارچ استفاده کنند.
براي درمان و بهبود این قارچ ها از کرم های موضعی 
و خوراکی ضدقارچ استفاده مي شود و 48 ساعت بعد 
از اینکه درمان ضدقارچ شروع شود، مشکل سرایت 

برطرف خواهد شد.
برای پیشگیری از ابتال به عفونت های قارچی به همه افراد 
توصیه می شود حین رفتن به استخر و سالن ورزشی برای 
دوش گرفتن و استحمام حتما از حوله یا مایوی شخصی 
خود استفاده کنند تا قارچ به فرد دیگری منتقل نشود. 
ضمن اینکه از پوشیدن لباس تنگ، به خصوص برای 
انجام پیاده روی و فعالیت های جسمی و بدنی که باعث 
تعریق و ساییدگی پوست می شود، اجتناب کنند چراکه 
در صورت بروز خراشیدگی سطحی، شرایط برای رشد 
بهتر قارچ ها و بروز عفونت و تشدید آن فراهم می شود.
این  درست  تشخیص  دارد،  اهمیت  آنچه  درنهایت 
بیماری هاست. اگر با تشخیص نادرست، درمان مناسب 
قارچ  و  شرایط سخت تر  است  ممکن  نگیرد،  انجام 

پوستی عمیق تر شود. 
معموال در کودکان تشخیص اینکه عارضه ایجادشده 
یا  کاندیداست  قارچ  اثر  در  ران،  کشاله  در  پوستی 
سوختگی ناشی از ادرار و پوشک، کمی سخت است. 
این  از  کدام  هر  درست  تشخیص  عدم  این  رو،  از 
بیماری ها و استفاده از داروهای اشتباه می تواند منجر 
به تشدید آنها شود و درمان را سخت تر  کند بنابراین 
درمان های خودسرانه  انجام  از  توصیه می شود  اکیدا 

اجتناب شود تا چنین مشکالتی ایجاد نشود.

در میزگرد این هفته به مشکل آقایی پرداخته ایم که از قارچ پوستی شکایت 
داشته و برایمان نوشته: »30 ساله هستم. مشکلم این است که به طور متوالی 
روی کشاله رانم قارچ زده می شود. با پمادهای کلوتریمازول و درموفیکس 
بهبود پیدا می کند ولی در صورت پوشیدن شلوار تنگ این عارضه برمی گردد. 
یک دوره هم داروی خوراکی آنتی بیوتیک آزیترومایسین مصرف کردم اما فقط برای مدتی 

شرایط خوب بود و دوباره قارچ ها عود کردند. چه کار باید انجام بدهم؟« 

 مهین نادری 
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اصالح مزاج 
تاثیر مثبتی در رفع 
قارچ های پوستی دارد
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روغن های  روزها  این 
مختلفی در بازار وجود دارد 
که فوایدشان برای پوست به 
شدت زیر ذره بین قرار گرفته 
است. بسیاری از این روغن ها خود می توانند به 
مشکالت پوستی بیفزایند و موجب بروز انواع 
جوش ها شوند اما انتخاب کردن یکی از این 
روغن ها به عنوان شریک جرم آنقدرها هم کار 
ساده ای نیست! اینجاست که روغن هسته انگور 
خودش را از این رقابت جدا می کند. برخالف 
سایر روغن ها که ممکن است فقط برای یک 
نوع پوست مناسب باشند یا منافذ پوستی را 
مسدود کنند، روغن هسته انگور غیرکمدوژنیک یا 
غیرجوش زاست و باعث می شود انتخابی ایده آل 

برای  انواع پوست باشد. 

روغن هسته انگور دقیقا چیست؟ 
پوست  متخصص  شین هاوس،  تزپورا  دکتر 
نیویورکی می گوید: »از لحاظ فنی، روغن هسته 
انگور از فشرده شدن دانه های انگور به دست 
می آید. اگرچه انواع مختلفی از روغن هسته 
انگور وجود دارد، بهترین نوع آن برای مصارف 
آرایشی و بهداشتی روغن سرد فشرده است. 
این روغن ها حرارت ندیده و فراوری نشده اند 
بنابراین آنتی اکسیدان های بیشتری در آنها وجود 
خواص  و  دارد 

ضدالتهابی و ضدمیکروبی خود را حفظ کرده اند.«
 در حال حاضر مطالعات بزرگ چندانی درباره 
فواید روغن هسته انگور برای پوست در دسترس 
نیست اما به گفته دکتر سوزان بارد، متخصص 
پوست، اجزای مختلف آن از اسیدهای چرب 
گرفته تا ویتامینE پیش از این به خوبی مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
 

فواید روغن هسته انگور برای پوست
روغن هسته انگور حاوی مقادیر زیادی اسید 
لینولئیک، نوعی اسید چرب امگا6 است که می تواند 
تعداد منافذ مسدودشده را کاهش دهد تا پوستتان 
کمتر جوش بزند. دکتر بارد می گوید: »پوستی که 
در معرض ابتال به آکنه قرار دارد، دچار کمبود اسید 
لینولئیک است که باعث می شود سبوم سفت و 

چسبنده شود و منافذ پوست را ببندد.« 
خاصیت  انگور  هسته  روغن  این،  بر  عالوه 
ضدالتهابی و ضدمیکروبی هم دارد و می تواند 
به عنوان پایه برای روغن درخت چای استفاده 
شود که آن هم یکی دیگر از مشهورترین و 
است.  ضدآکنه  گیاهی  روغن های  موثرترین 
امتیاز اضافه دیگری هم هست؟ بله، دکتر دبرا 
جالیمان، نویسنده کتاب »قوانین پوست«، معتقد 
است ویتامینE موجود در روغن هسته انگور 
جوشگاه ها یا لک های به جامانده از آکنه های 

قدیمی را کمرنگ می کند. 
دکتر شین هاوس می گوید: »آنتی اکسیدان هایی 

مانند ویتامینC، E و پروآنتوسیانیدین می تواند 
به شما کمک کند اثر آلودگی هوا و رادیکال های 
آزاد ناشی از اشعه فرابنفش را خنثی کرده یا از آنها 
جلوگیری کنید.«  نتیجه: پوستی که نرم و صاف 
و سفت شده بهتر می تواند در برابر مشکالت 
جدی مانند سرطان پوست از خودش مراقبت 
کند. یادتان باشد رادیکال های آزاد، مولکول های 
ناپایداری هستند که باعث می شوند سلول های 

بدن خودشان را تخریب کنند. 

روغن هسته انگور؛ مرطوب و 
متعادل کننده پوست 

دوباره برگردیم سراغ اسیدهای چرب که می توانند 
میزان رطوبت پوست را با کاهش آب میان بافتی 
بهبود ببخشد. دکتر شین هاوس می گوید: »لینولئیک 
اسید وارد غشای سلولی می شود تا سد پوستی را 
مقاوم کند و باعث نرمی و صافی پوست شود. 
در عین حال، ویتامینE موجود در این روغن 
چربی های طبیعی پوست را که از بین رفته اند، 
احیا می کند. البته اگر پوست چربی دارید 
هم می توانید از روغن هسته انگور 
استفاده کنید چون این روغن رطوبت 
پوست را افزایش و تولید چربی را در 
پوست کاهش می دهد. )اگر پوست 
شما مرطوب نباشد، مغزتان فکر 
می کند خشک شده و درنتیجه 
تولید چربی را افزایش می دهد 

تا از پوست مراقبت کند.( 

روغن هسته انگور و 
کاهش التهاب 

نتایج بعضی مطالعات نشان داده لینولئیک 
اسید دارای خواص ضدالتهابی است و به گفته 

دکتر جالیمان، می تواند عفونت را در الیه اپی درم 
)الیه باالیی( یا درمال )میانی( پوست کاهش 
دهد. به عالوه، بر اساس نتایج تحقیقی که منتشر 
شده، فیتواسترول ها )نوعی مولکول که در گیاهان 
یافت می شود(، در هسته انگور می توانند به کنترل 
واکنش های التهابی پوست کمک کنند بنابراین اگر 
دچار بیماری های التهابی مانند اگزما هستید، روغن 
هسته انگور می تواند یکی از بهترین دوست های 

شما باشد. 

روغن هسته انگور و کاهش 
چین وچروک 

روغن هسته انگور عالوه بر اسیدهای چرب، 
حاوی ترکیبات پلی فنول نیز است که با پیری 
زودرس مبارزه می کند. دکتر جالیمان می گوید: 
»پلی فنول ها نه تنها فرایند پیری را کند می کنند، 
را  چین وچروک ها  مانند  پیری  عالئم  بلکه 
کاهش می دهند. همچنین روغن هسته انگور 
دارای خاصیت سفت کنندگی طبیعی است که 

باعث می شود پوستتان جوان تر از آنچه که واقعا 
هست به نظر برسد.« 

چطور روغن هسته انگور را بشناسیم؟
دکتر شین هاوس توصیه می کند از روغن سرد 
فشرده برای مصارف زیبایی استفاده کنید تا مطمئن 
شوید مواد فعال آن – و خود روغن– از نظر 
شیمیایی دچار تغییر نشده اند. دکتر آنتونی یان، 
نویسنده کتاب »اصالح سن«، توصیه می کند روغن 
هسته انگوری را انتخاب کنید که ارگانیک باشد. به 
این ترتیب مطمئن می شوید روغن تان کامال خالص 
است و آفت کش ها و باقی مانده های علف کش ها 

در آن وجود ندارد. 
از آنجا که روغن هسته انگور به راحتی جذب 
از  بخشی  عنوان  به  آن  از  استفاده  می شود، 
سختی  کار  هم  آنقدرها  پوست  مراقبت های 
نیست. از طرف دیگر، روغن هسته انگور یک 
روغن همه کاره است؛ یعنی شما می توانید از این 
روغن به تنهایی استفاده کنید یا آن را با سرم ها 

و لوسیون هایی که دارید، مخلوط کنید. حتی 
می توانید روغن هسته انگور را روغن پایه قرار 
دهید تا اسانس های غلیظ دیگر رقیق شوند. البته 
یادتان باشد هر کدام از این روش ها را انتخاب 
کردید، پیش از زدن روغن روی همه پوست، 
مقدار کمی از آن را روی بخشی از پوستتان که 
خیلی در معرض دید نیست، امتحان کنید تا 

مطمئن شوید به آن حساسیت ندارید. 
دکتر برد می گوید: »تعداد دفعات مصرف روغن 
هسته انگور در طول هفته به هدف و شدت عالئم 
پوستی تان بستگی دارد.« او توصیه می کند دفعات 
اول از روزی یکبار مصرف این روغن شروع 
کنید و بعد به مرور دفعات را افزایش بدهید. 
در ضمن بهتر است قبل از اینکه از این روغن 
استفاده کنید، پوستتان را از مواد آرایشی پاک کنید 
و بشویید یا روغن را با کرم مرطوب کننده یا کرم 
شب همیشگی تان مخلوط کنید. اگر دچار خارش 

یا سوزش شدید، مصرف آن را قطع کنید.
www.prevention.com :منبع

چرا روغن هسته انگور انتخابی ایده آل برای انواع پوست است؟  
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به  که  است  کاکتوس  شبیه  گیاهی  آلوئه ورا 
گفته دکتر جوئل شلینسینگر، جراح زیبایی، 
پزشک  این  دارد.  فراوانی  درمانی  خواص 
آمریکایی ژل آبکی که در برگ های آلوئه ورا 
مواد  ویتامین ها،  آنتی اکسیدان ها،  انواع  منبع  را  شده  ذخیره 
معدنی و اسیدهای آمینه می داند. این ژل طی قرن ها زندگی 
بشر به عنوان درمانی موثر برای تبخال، سوختگی و سرمازدگی 

می شود.  استفاده 
پس آیا استفاده از ژل آلوئه ورا باید به صورت دائمی وارد 
اقدامات منظم مراقبت از پوست شما شود؟ اگرچه مطالعات 
روی خواص ژل آلوئه ورا همچنان ادامه دارد، تاثیر ویتامین ها 
و مواد معدنی موجود در آن از جمله ویتامینC، E و... بر 

به خوبی مشخص شده است.  پوست در گذشته 
و  شده  تشکیل  الیه   3 از  آلوئه ورا  مثلثی شکل  برگ  هر 
99 درصد  آلوئه وراست که  آن حاوی ژل  درونی ترین الیه 
است.  فعال  ماده   75 حاوی  و  می دهد  تشکیل  آب  را  آن 
این ژل چه با دست و چه با استفاده از دستگاه گرفته شده 
و سپس به صورت سرد فشرده می شود تا ترکیباب موجود 

به حالت فعال دربیاید.  در آن 
درمان  به  نوبت  وقتی  »اگرچه  می گوید:  شلینسینگر  دکتر 
مشکالت خاص پوستی می رسد، شواهد زیادی وجود ندارد 
آلوئه ورا و خاصیت درمانی  اثربخشی قطعی  که نشان دهنده 
این گیاه خاصیت ضدقارچی،  بیوشیمیایی  نظر  از  باشد،  آن 

دارد.« سلولی  بازسازی کننده  و  ضدویروسی 

بر کاهش سوزش پوست  اثر آلوئه ورا 
به گفته دکتر جنیفر گوردن، متخصص پوست مرکز درماتولوژی
Westlake در تگزاس، التهاب عامل بسیاری از مشکالت 
ژل  و  است  لینکن پالن  و  پسوریازیس  جمله  از  پوستی 
می کند.  مهار  را  التهاب  که  است  ترکیباتی  آلوئه ورا حاوی 

افزایش رطوبت پوست  بر  آلوئه ورا  اثر 
از آنجا که بیشتر ژل آلوئه ورا را آب تشکیل می دهد، استفاده 
از این ژل به رساندن رطوبت به پوست کمک می کند. دکتر 
شلینسینگر می گوید: »آلوئه ورا به حفظ رطوبت پوست کمک 
و مانند نوعی چسب عمل می کند که الیه های باالیی پوست 
را کنار هم نگه می دارد و باعث نرم شدن پوست می شود.« 

اثر آلوئه ورا در مبارزه با آکنه 
کنار داشتن تاثیرات ضدباکتریایی، آلوئه ورا حاوی سالیسیلیک 
منافذ  کردن  باز  به  و  است  الیه بردار  که  است  نیز  اسید 
جوش های  درمان  در  درنتیجه  می کند،  کمک  مسدودشده 
پوست  مارک، جراح سرطان  کنث  دکتر  دارد.  تاثیر  سرسیاه 
امتیاز اضافه هم برای دوستدارانش  می گوید: »آلوئه ورا یک 
دارد و آن هم خاصیت ضدالتهابی روی غده های چربی است 

آکنه می شوند.«  بروز  باعث  که 

اثر آلوئه ورا در درمان تبخال 
دیوید لورتشر، متخصص پوست می گوید: »آلوئه ورا یک ترکیب 
ضدعفونی کننده و شامل 6 نوع ماده  از جمله سالیسیلیک اسید، 
قارچ ها،  فعالیت  جلوی  می توانند  که  است  سولفور  و  فنول 
باکتری ها و ویروس ها را بگیرند. آلوئه ورا فرایند درمان تخبال 
را با ایجاد آنتی بادی های موثر در از بین بردن ویروس تبخال، 

می کند.  تسریع 

اثر آلوئه ورا در کاهش روند پیری پوست 
به گفته دکتر مارک، آلوئه ورا فعالیت فیبروبالست ها را تحریک 
می کند که در افزایش تولید فیبرهای کالژن و االستین نقش دارند 
و باعث می شوند پوست خاصیت کشسانی بیشتری داشته باشد 
و کمتر دچار چین وچروک شود. در عین حال زینک یا روی به 
عنوان یک عنصر سفت کننده عمل می کند و آنتی اکسیدان هایی 
مانند ویتامینC و E نیز مانع تشکیل رادیکال های آزادی می شوند 

که می توانند پوست را تخریب کنند. 

اثر آلوئه ورا در جلوگیری از ایجاد لک های تیره پوست 
دکتر گوردن جلوگیری از ایجاد لک های تیره پوست را یکی 
دیگر از خواص کمنظیر آلوئه ورا می داند و می گوید: »آلوئه ورا 
اجازه فعالیت تیروزیناز را در بدن نمی دهد. این آنزیم مسوول 
از  ناشی  به خصوص  هایپرپیگمانتاسیون  پوست  رنگ  تغییر 
اشعه فرابنفش و آسیب های پوستی ناشی از تماس سوختگی 
باعث  می تواند  مکانیسم  این  است.  خورشید  نور  با  پوست 
عالوه  شود.  پوست  روی  تیره  لک های  ایجاد  از  پیشگیری 
پراکسید  مانند  آلوئه ورا  در  موجود  آنتی اکسیدان های  این  بر 
به  قبال  که  لک هایی  شدن  کمرنگ  به  می توانند  گلوتاتیون 

وجود آمده کمک کنند.« 

الیه برداری مالیم پوست با آلوئه ورا
اسید سالیسیلیکی که در آلوئه ورا وجود دارد می تواند به عنوان 
نیز عمل کند و درنتیجه سلول های مرده  یک الیه بردار مالیم 
روی پوست را از بین ببرد. دکتر مارک می گوید: »ژل آلوئه ورا 
حاوی لیگنین است که اثر نفوذکنندگی سایر ترکیبات موجود 

در آلوئه ورا را بیشتر می کند.« 

چطور بهترین ژل آلوئه ورا را انتخاب کنیم؟
دکتر گری گولدنبرگ، متخصص پوست آمریکایی، به همه آنهایی 
که می خواهند از ژل آلوئه ورا استفاده  کنند توصیه می کند سراغ 
ژل های خالص آلوئه ورا بروند زیرا هرچه ماده افزودنی کمتر، بهتر! 
او می گوید: »اگر درصد آلوئه ورا پایین باشد، معنی اش این است که 
میزان مواد افزودنی در آن از جمله عطردهنده ها، نگهدارنده ها و... 
زیاد است. این افزودنی ها باعث می شوند اثربخشی ژل آلوئه ورا کمتر 
شود. اگرچه وجود بعضی نگهدارنده ها ضروری است، سعی کنید 

برای استفاده روزانه، خالص ترین ژل های آلوئه ورا را انتخاب کنید.« 
سراغ ژل هایی که روی آنها برچسب »صددرصد ژل« زده شده 
نروید چون معنایش این است که این محصول صددرصد ژل 
است، نه آلوئه ورای خالص. همچنین هنگام انتخاب محصول 
مورد نظرتان دقت کنید که نام آلوئه ورا در باالی فهرست ترکیبات 
تشکیل دهنده نوشته نشده باشد زیرا هرچه نام های بیشتری زیر نام 
آلوئه ورا آمده باشد، معنایش این است که این محصول افزودنی 
بیشتری دارد. در ضمن بهتر است محصوالتی را انتخاب کنید 

که مدت ماندگاری کمتری داشته باشند.

7دلیلیکهبایدژلآلوئهورابهپوستتانبزنید
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شماره هفتصدویازده بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

دنیای مادربزرگ
مادربزرگ دنیای دیگری داشت. انگار نه 
انگار دهه ها در همین دنیایی که ما هم 
در آن هستیم، زندگی می کند. دنیایش 
شبیه آرمان شهری بود که همه آرزویش 
را داریم. همه آدم ها را خوب و مهربان 
می دید و هیچ وقت باورش نمی شد یا 
شاید هم نمی خواست باور کند در کنه 
و خفای حرف و عمل کسی می تواند 
نیت بدی نهفته باشد. زالل بود و اصال 
در ذهنش هم نمی گنجید کسی با او 
غیر از این باشد. می گفت همه آدم ها 
زاللند، ممکن است َگرد و ِگلی بر دامن 
دلشان بنشیند اما زود ته نشین می شود 

و باز هم زالل می شوند. 
مادربزرگ با این نگاه، دنیا و آدم هایش 
را دوست داشت و هیچ وقت گله ای 
از آنها نداشت. نه معتقد بود دنیا غدار 
از  نه  و  است  داماد  و عروس هزار 
بی وفایی روزگار شکوه می کرد اما عمیقا 
معتقد بود این دنیا محل گذر است، 
باید دوستش داشت اما نباید به آن 
دل بست. شاید با همین نگاه بود که 
دستی بخشنده داشت و اگر کسی را 
غیر از این می دید، دلش تاب نمی آورد.
 مادربزرگ دنبال بهانه بود تا مهربانی کند 
و به قول پدربزرگ، روزهای ماه رمضان 
انگار دنیا به کام بخشندگی اش می شد. 
انگار جان تازه ای در پاهای فرتوتش 
می دمیدند و هر روز به ذوق تدارک آش، 
حلوا و شله زردی که بتواند دم افطار 
به خانه ها ببرد، از خواب برمی خاست. 
هدف اصلی، آنهایی بودند که می دانست 
وسع رنگین کردن سفره افطارشان را 
با خوراکی های معمول این ماه ندارند 
پیدا  همیشه  را  مهربانی اش  بهانه  و 
ممکن  که  بارداری  خانم  می کرد؛ 
بود دلش بخواهد، جایزه بچه ای که 
روزه بود، خانم کارمندی که وقتی 
برای پختن این خوراکی ها نداشت و 
خوابی که هرگز ندیده بود. ماه رمضان 
است. اگر یادمان بیفتد بهانه مهربانی  
دم دستمان است، دنیای مادربزرگ 

می تواند واقعی باشد. 

حرف آخر

جوان است، خانمی جوان که می گویند 
نوجوانی  و  کودکی  دوران  همان  از 
بازیگوش و رویاپرداز بود، با آرزوهای 
خیلی بزرگ و رویاهای قشنگ اما خیلی 
زود سقف آرزوهایش فروریخت و 
حاال بزرگ ترین آرزویش این است که 
سالمتش را به دست بیاورد و روزهای 

درد و بیماری تمام شوند. 
در این سال ها که با بیماری می جنگد 
و دردهایش را به دوش می کشد، پدر 
مهربانش  همسر  و  خواهر  مادر،  و 
همراهش بوده اند تا تحمل سختی ها 
برایش راحت تر شود اما حاال در شرایطی 
قرار گرفته اند که به کمک من و تو 
هم نیاز دارند. هزینه های درمان بیماری 
باالست. همسرش برای تامین معاش 
ساعت های زیادی در روز کار می کند 
اما فقط 2 میلیون تومان درآمد دارد، 
در حالی که هزینه داروها، ماهی 4 
میلیون تومان می شود. این خانم جوان 
هنوز هم آرزوهای زیبایی دارد و دلش 
می خواست می توانست مسافر کربال 
شود. آنقدر که می گوید سفارش کرده 
بر مزارش فقط نوشته شود »عاشق کربال« 
من و تو می توانیم او را به آرزویش 
برسانیم، بذر امید را بار دیگر در دلش 
بکاریم و خانواده ای را جان تازه بدهیم. 
کافی است که همت کنیم و وجه نقد را 
به کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنیم و 
با شماره تلفن 26301054 یا شماره 
همراه 09198012677تماس بگیریم. 
این بیمار با کد 17129 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
در  را  خود  آثار  مي توانيد  شما 
داستان،  نقاشی،  عکس،  قالب 
شعر، خاطره و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
اينترنتي: نشاني  به  كلمه   500 

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
آخر ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

بودند.  آمده  تمام شد. همه  نیز  پدر  مراسم  باالخره 
هیچ چیز کم و کسر نبود. خوشبختانه آن مرحوم از 
مال دنیا بی بهره نبود و این باعث شد ما آن طوری که 
می خواستیم با دست باز مراسم تشییع، شب هفت و 
چهلم را برگزار کنیم. همه ناراحت بودند و از صمیم 
قلب به من تسلیت می گفتند. فامیل که جای خود دارد، 
همکاران، دوستان، آشنایان و حتی همسایه ها نیز در 
مراسم شب هفت گریه می کردند اما لحظات سنگین 
بود. با اینکه می دیدم هیچ کس خوشحال نیست و 
همه به کرات اظهار همدردی می کنند باز هم گویی 
راحت نمی شدم. در این 40 روز فشار سنگینی بر خانه 
ما حکمفرما بود. هیچ کس نمی دانست چه باید بکند. 
همه منتظر گشایشی بودیم. همه خوب می دانستند که 
چگونه ناراحتی شان را بروز دهند و ما را به یاد آن 
مرحوم بیندازند اما خیلی زود می رفتند و ما را در خانه 
سیاه مان تنها می گذاشتند. با گذشت مراسم چهلم، شرایط 
به رغم توقع من بهتر نشد. هیچ کس دوست نداشت 
سیاهی را از تن ما بیرون بیاورد. البته تلخکامی ما نیز 
به کسی اجازه چنین کاری را نمی داد. تلفن دیگر کمتر 
زنگ می خورد و اگر هم می خورد، مصادف می شد 
با اجرای مراسم چهلم چون همه به خودشان واجب 
می دانستند قبل از شروع صحبت، ماتم ما را تازه کنند. 
البته این احساس وظیفه ابتدا برای ما خوشایند بود 
چون هم چشمی تر می کردیم و هم با شنید محاسن 
پدر، از داشتن او احساس غرور می کردیم اما جمالت 

دوستان همیشه با کلمه »حیف« تمام می شد. آنها تلفن 
را قطع می کردند و ما را با غبطه تنها می گذاشتند. یادم 
است این آخری ها، حتی دیگر دوست نداشتم کسی 
در مورد پدرم با من صحبت کند چون می دانستم تا 
یکی- دو ساعت نخواهم توانست به کارهایم برسم. 
گاهی اوقات با خودم می گفتم مگر پدر ما به سوی حق 
نشتافت؟ مگر همه بندگانش از سر شوق به بارگاه او 
پا نمی گذارند؟ پس چرا ما اینقدر غمزده و پریشانیم؟ 
نکند نمی توانیم به خواست او گردن نهیم و تسلیم 
شویم؟ این افکار زمانی شروع شد که یکی از اقوام با 
دیدن من گله گذاری را شروع کرد. او که چند ماهی 
است پدرش را از دست داده، رو به من گفت فقط 
من درک می کنم شما چه مصیبتی را تحمل می کنید. 
البته کاری از دست ما ساخته نیست. او بهترین ها را 

می برد. این حرف او گویی ادامه هم داشت. 
با خودم گفتم تقدیر عجب بی رحم است. پدر مرا که 
از من گرفت. گیرم که او برای رسیدن به بارگاه باری 
تعالی مشتاق بود، تکلیف من و مادرم چیست؟ بهتر 
نبود حداقل او اراده می کرد که مهر پدر را از دل ما 
می برد و آنگاه او را به سوی خود فرامی خواند؟ یا 
اینکه او خوبان را زودتر فرا می خواند، بدین معناست 
که هر که مانده بد است؟ دست خودم نبود. هرقدر با 
خودم کلنجار می رفتم نمی توانستم از شر این افکار 
ناراحت کننده خالص شوم. بدتر از همه عذاب وجدانی 

بود که چند روزی به آن اضافه شده بود... 

برای بررسی هر چه بیشتر این داستان کوتاه باید گفت 
که همدردی همان هم احساسی است، به این معنا که 
دوستان و دلسوزان ما وقتی می بینند ما از درد و غصه ای 
به ستوه آمده ایم، سعی می کنند همان درد و غصه را 
برای خود مجسم کنند تا ما با دیدن درد کشیدن ایشان 
کمی تسکین پیدا کنیم اما روان شناسی شناختی این 
روش را اصال برای تسکین درد ما توصیه نمی کند. 
همان گونه که مالحظه کردید، همدردی ممکن است 
در ظاهر احساس خوبی برای فرد غصه دار ایجاد کند 
اما در ادامه حال او را از آنچه هست، بدتر می کند. 
توصیه روان شناسان »همدلی« است، به این معنا که 
شما سعی می کنید احساس فرد داغدار را درک کنید، 
شما  منطق  بکشید.  را  او  درد  خودتان  اینکه  بدون 
همچنان بیدار بوده و عالوه بر احساس درد دوست 
صمیمی تان تالش می کنید راه حلی برای تسکین درد 

او نیز جستجو کنید. 
بدیهی است زمان ارائه این راه حل نیز باید مناسب 
باشد، پس یکی دیگر از موضوعات مهمی که فرد 
همدل باید به آن فکر کند این است که چگونه و در 
چه زمانی راه حل مناسبی برای برون رفت از شرایط 
ناراحت کننده فعلی ارائه کند. در واقع، شما هر وقت 
با کسی همدردی می کنید، احساس غم و درد بر شما 
مستولی می شود اما با هر بار همدلی کردن با دیگران 
نه تنها به فرد داغدار بیشترین کمک را می کنید، بلکه 

خودتان نیز احساس مثبتی پیدا خواهید کرد.

همدلی کنید، نه همدردی!

خسارت آتش در بازار تبریز

 زهراسادات صفوی 

گاهی اوقات اراده مانند کنترل تلویزیون است؛ زمانی که 
خیلی به آن نیاز داریم، پیدایش نمی کنیم. تفاوتی نمی کند 
را  اینکه سیگار  یا  باشید  داشته  کم کردن وزن  به  تصمیم 
ترک کنید یا حتی دنبال شروع فعالیت ورزشی منظم باشید، 
از فرایند  اراده بخش بسیار مهمی  در هر صورت تقویت 
تغییر رفتارتان خواهد بود. بی شک ترک یک عادت ناپسند 
بروز مشکالتی  باعث  رفتار سالم، می تواند  یا شروع یک 
اما قطعا استقامت در این کار موثر خواهد بود. این  شود 
کار اصال آسان نخواهد بود اما راه هایی برای تقویت اراده، 

مصمم ماندن و رسیدن به اهداف وجود دارد.
نخستين گام: انتظار نداشته باشید یک شبه به وزن ایده آل خود 
برسید یا دست از سیگار کشیدن بردارید. ابتدا هدفی مشخص 
و شفاف برای خود تعیین کنید و راهکاری واقع گرایانه برای 

رسیدن به این هدف داشته باشید.
گام دوم: اراده قوی نیازمند انرژی زیاد است بنابراین بیش از 
حد از خودتان کار نکشید و روی یک هدف متمرکز باشید.
گام سوم: آهسته شروع کنید. انرژی جنبشی به تدریج شکل 
می گیرد بنابراین انتظار نداشته باشید  یک شبه به هر آنچه 
هدف شماست، دست یابید. موفقیت حقیقی زمانبر است، 
مثال اگر قصد دارید نوشیدن قهوه را کنار بگذارید، به جای 
ابتدا  اینکه قسم بخورید که دیگر هرگز قهوه نمی نوشید، 
فنجان قهوه صبح خود را با یک لیوان آب جایگزین کنید.
گام چهارم: به دستاوردهای کوچکی که در راستای رسیدن 
داشته  یاد  به  بدهید.  پاداش  هستند،  بزرگ تان  اهداف  به 
باشید این موفقیت های کوچک باعث تقویت نیروی اراده 

شما می شود.
با استفاده از یک  گام پنجم: شبکه پشتیبانی داشته باشید. 
دوستان،  از  کنید.  تقویت  را  خود  اراده  پشتیبانی  شبکه 
مثال  کنند،  کمک  شما  به  بخواهید  همکارانتان  و  خانواده 
اگر صورت حساب ها و برداشت از کارت اعتباری تان در 
حال افزایش است، به جای رفتن به رستوران های لوکس 
و گرانقیمت می توانید به دوستانتان بگویید که می خواهید 
هزینه هایتان را کاهش بدهید و به آنها یک وعده حاضری 
پیشنهاد دهید. حتی می توانید یک سازمان یا گروه پشتیبانی 
بیابید که با اهداف شما مرتبط باشد و در گردهمایی های آن 
شرکت کنید. در این جلسات می توانید توصیه ها و اطالعات 
ارزشمندی به دست بیاورید که باعث تقویت اراده و افزایش 

تعهد شما برای دستیابی به اهداف تان خواهد شد.
گام ششم: محیط تان را تغییر دهید. اگر برایتان امکان پذیر 
است، محیط خود را برای کاهش وسوسه ها یا تقویت رفتار 
مثبت تغییر دهید. می خواهید بدنتان روی فرم باشد؟ یک 
دست لباس ورزشی در محل کار خود همراه داشته باشید تا 
به شما یادآوری کند قبل از رفتن به خانه جلوی ورزشگاه یا 
باشگاه توقف کنید یا اگر می خواهید سیگار کشیدن را کنار 

بگذارید، از محیط های وسوسه کننده دوری کنید.
گام هفتم: فراتر از اراده داشته باشید. گاهی تغییر یک رفتار 
نیازمند چیزی فراتر از اراده است، مثال اگر درصدد ترک 
عادت نادرستی مانند مصرف مواد مخدر هستید باید بدانید 
برای موفق شدن در چنین تغییر بزرگی به کمک متخصص 
نیاز دارید. فرد متخصص می تواند منبع حمایتی قوی باشد 
که روند تغییر را پیگیری کند و با تجویز دارو باعث کاهش 
عالئم جسمانی شود، مثال فقط 5 درصد افراد سیگاری بدون 
کمک گرفتن می توانند سیگار را ترک کنند، در حالی که با 
کمک گرفتن از مشاوره و دارو، تعداد افراد موفق در ترک 

به 30 درصد افزایش پیدا می کند.

اراده خود را تقویت کنید

زندگی سالم

کالم نو

داستان زندگی

 دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشک و متخصص علوم اعصاب  شناختی

 دکتر نینا سالمتبخش
روان پزشک، زوج درمانگر، روان درمانگر

هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
حتما شما هم بارها به این فکر کرده اید که در زندگي دنبال 
چه هستید و فهرستي کلي و مبهم یا شاید جزیي از آنها 
تهیه کرده اید اما بهتر است بدانید براي رسیدن به اهدافتان، 
مورد  در  رسید.  نخواهند  نتیجه  به  کلي  و  مبهم  آرزوهاي 
آرزوها و اهداف دقیق و جزیي هم ناچار به حذف برخي 
دیگر از اهداف هستیم و به زبان عامیانه باید بي خیال آنها 
و  فرصت  آنقدر  ما  زیرا  کنیم  رها  را  دغدغه ها  و  شویم 
قدرت و انرژی نداریم که به همه چیز اهمیت بدهیم. باید 
ذهن  و  فکر  تمام  بتوانیم  تا  شویم  مسائل  خیلی  بی خیال 
انتخاب ها و تصمیم های خود را روی گزینه  محدود و  و 

مشخص، متمرکز کنیم.
در این کتاب که از پرفروش ترین کتاب هاي نیویورک تایمز 
است، مي آموزیم که فقط به مواردی که واقعا الزم است، 
اهمیت دهیم و بی خیال موارد بی اهمیت و غیرضروری شویم 
بنابراین کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها درباره  بی خیالی 
بر  اتفاقا درباره  توجه جدي و متمرکز شدن  بلکه  نیست، 
اهداف و ارزش های کلیدی و بی  توجهي به حاشیه هاست. 
معروف  نویس  وبالگ  و  نویسنده  منسون،  مارک  گفته  به 
آمریکایي، این کتاب به شما 
کمک خواهد کرد درباره  
آنچه انتخاب می کنید تا در 
زندگی به آن اهمیت دهید 
و آنچه تصمیم می گیرید 
ندهید،  اهمیت  آن  به 
کمی شفاف تر بیندیشید. 
مارک  نوشته  کتاب  این 
میالد  ترجمه  منسن، 
نشر  توسط  و  بشیري 
میلکان در 186 صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

در این ماه که حال و روز دل بیشتر ما با ماه های دیگر 
فرق دارد، تصمیم دارم در این ستون زندگی ای را روایت 
کنم که قهرمانش جلوه ای از خلوص و آرامش و ایمان 
است. شیرزنی شمالی که از نزدیک او را می شناسم و 
سال هاست عاشقانه دوستش دارم؛ آنقدر که دلتنگش 
می شوم، آنقدر که ترافیک عید جاده شمال نتوانست 
مرا از دیدارش منصرف کند و مانعم شود. دل را به 

دریا زدم و اواخر عید به دیدنش رفتم.
 شیرینی خانگی و ماهی خوردیم و صدای خنده هایمان 
فضا را پر کرد. دختران حاج خانم زحمت درست کردن 
شیرینی ها و غذا را کشیده بودند و من را به تجربه 
لذتی عمیق دعوت کردند. داستان زندگی  حاج خانم، 
داستان غمناک ولی دلنشینی است که در دل تصاویر 

زنده است.
تقریبا اوایل انقالب بود که همسر حاج خانم در یک 
غروب زمستانی برای خرید دارو بیرون  رفت و هیچ 
وقت بازنگشت. حاج خانم فقط صدای شلیک گلوله 
به خدا  را  احترامش  و  عشق  مورد  مرد  و  شنید  را 
سپرد. از حاج خانم خواستند زمان اعدام بی رحمانی 
که همسرش را به شهادت رساندند، حضور داشته 
باشد ولی نرفت، نمی خواست خشونت را با خشونت 
پاسخ دهد اما بازی روزگار با او ادامه داشت؛ چند 
روز بعد دختر جوانش که عزیزدردانه پدر بود و پیش 
از همه بر بالین او حاضر شده بود، شهادتش را تاب 

نیاورد و مادرش را تنها گذاشت. 
و حقوق  قد  نیم  و  قد  فرزندان  و  ماند  خانم  حاج 
ماهیانه محدود. آن زمان زنی روستایی و خانه دار بود 
که در 40سالگی یکباره دنیایش تغییر کرد. چند سالی 
گذشت و بازی های روزگار تمامی نداشت؛ پسر اولش 
که دانشجوی پزشکی بود، دچار بیماری سرطان خون 

شد و حاج خانم را بار دیگر سوگوار کرد. 

فرد  هر  حتی  و  روان پزشک  روان شناس،  هر 
غیرمتخصصی می داند همین سوگ ها کافی است تا 
دردی عمیق و ابدی بر وجود انسان به جا بماند و 
باعث بروز عالئم افسردگی و اضطراب شود ولی حاج 
خانم قصه ما محکم ایستاد و آنقدر استقامت به خرج 

داد تا فرزندان دیگرش را به ثمر برساند.
دو پسر او پزشک شدند. پسر دومش که در آزمون های 
پزشکی همیشه رتبه برتر داشت و شاگرد اول دانشکده 
پزشکی بود، حاال از استادان نخبه پزشکی و جزو معدود 
پزشکان فوق تخصص است که چند مدرک فلوشیپ 
دارد. این پزشک گرانقدر ساعت ها به درمان بیماران 
نیازمند می پردازد و مال دنیا برایش جلوه ای ندارد. 
پسر آخر حاج خانم هم که زمان شهادت پدر 6 سال 
داشت، حاال پزشک موفقی است. دختران حاج خانم 

هم همه تحصیل کرده اند.
لحظه  از  تا  بروید  دریایی شان  منزل  به  است  کافی 
اول، نور و آرامش خانه زیبای شان را احساس کنید. 
خانه ای دور از تجمالت امروزی. لبخندها و آرامش 
حاج خانم حس عمیقی در وجود انسان پدید می آورد 
و شما را به باور می رساند که دردها او را قوی تر و 
به زنی هوشمند با نظرات جالب، شنیدنی و به روز 

تبدیل کرده است.
من به عنوان یک روان شناس کنار ایشان که حدود 
77 ساله است و فقط سواد خواندن و نوشتن دارد، 
احساس کردم شعارهای فمینیستی و زن قوی را فقط 
زمزمه می کنم. دستم خالی بود و مهر ایشان در قلبم. 

حاج خانم نماد هستند؛ نمادی از اعجاب معنویت.
کدام دارو، روان درمانی و روان پزشک می تواند چنین 
قدرت و آرامشی در یک زن ایجاد کند که در این سن 
خودش امورش را بگذراند و این چنین فرزندانش 
را سر و سامان بدهد؟ آن هم بدون اینکه کمکی از 

پسران پزشکش بخواهد. تازه مدت ها به آنها کمک 
کند تا سر و سامان بگیرند.

او سال ها یک تنه و با تدبیر و همان حقوق محدود، 
منزل، ملک ییالقی و زندگی خودش را سامان داده، به 
دختران جهیزیه داده و پسرانش را به اینجا رسانده است.
من فکر می کنم اعتقادات و باورها این خانم را قوی 
و مقاوم کرد و باعث شد داغ همسر و دو فرزند در 

طول چند سال او را از پا درنیاورد. 
معتقدم دیدن ایشان می تواند یادمان دهد چگونه می توان 
با واقعیت های زندگی کنار آمد و غریزه زندگی را 
ولی  است  مذهبی  او  کرد.  غالب  مرگش  غریزه  بر 
مهم تر از آن، به معنویت و حقیقت زندگی و اختگی 
نمادین اعتقاد دارد. اختگی نمادین همان همه توان 
نبودن بشر است. همان بندگی که معتقدان واقعی با 

باور آن رشد می کنند.
ما در جلسات روان درمانی به مراجعانمان کمک می کنیم 
با نداشتن اختیار مطلق و جبرها کنار بیایند و برای 
اختیارها بکوشند و برای حاج خانم این مفهوم چیزی 

جز بندگی خدایش نیست. 
او هم مادر است و هنوز وقتی عکس همسر، پسر 
اشک  از  پر  چشمانش  می کند،  نگاه  را  دخترش  و 
می شود ولی از رفتن به ییالق در فصل گرما می گوید 
و محصول درختان و بوته هایی که کنار خانه اش کاشته 
است. او هم رژیم غذایی می گیرد و میزان غذایش را 

برای سالمت ماندن تنظیم می کند. 
آوردن  تاب  برای  نوشیدنی  و  دود  هیچ  به  زن  این 
غم هایش نیاز ندارد و وقتی صدای اذان را می شنود، 
با لبخند زیبایی بلند می شود و وضو می گیرد. نمی دانم 
بعد از نماز به خدا چه می گوید و چه می شنود ولی 
کاش  ماست.  درمانی  گفت وگوهای  از  وراتر  حتما 

می توانستم گفت وگوی او را با خدایش گوش کنم...

کاش می توانستم گفت وگوی او را با خدایش گوش کنم
 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر
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