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: در مورد وضعيت جسمانى و رژيم 
كاهش وزن آقاى طالبى برايمان بگوييد.

زمانى كه آقاى طالبى به من مراجعه كردند، به 
دليل شكستگى پا و استراحت طوالنى و كاهش 
بنابراين  بود  رفته  باال  وزنشان  مصرفى،  انرژى 
رژيمى برايشان تجويز كردم كه به قول بيماران 
اصطالحا «پروپيمان» است اما در عين حال سبب 

كاهش وزن فرد مى شود. 
اصطالح  به  رژيم  يك  با  چطور   :

«پروپيمان» مى توان الغر شد؟
به طور كلى، ورودى و خروجى انرژى در يك 
رژيم كاهش وزن هر دو مهم هستند. بيشتر همكاران 
ورودى  روى  دست  تنها  معموال  كم تجربه تر 
مى گذارند و با كم كردن آن سعى مى كنند وزن 
بياورند، در صورتى كه كم كردن  پايين  فرد را 
دريافت مواد غذايى خود سبب كاهش متابوليسم 
بدن و كاهش خروجى مى شود بنابراين بهتر است 
كار  خروجى ها  به  ورودى ها،  با  بازى  از  بيش 
تعادل را در  تنوع و  بايد  باشيم. در كل،  داشته 
رژيم رعايت كرد و كنار آن با فعاليت فيزيكى 

متابوليسم بدن را باال نگه داشت.  
: آقاى طالبى در مورد رژيم كم خورى 
برايمان گفتند كه پيش از اين برايشان تجويز 
شده بود اما كارايى چندانى نداشت. نظر شما 

در مورد اين رژيم چيست؟
رژيم كم خورى الزاما غلط نيست. اصطالح عامى 
است. اگر تخصصى تعريف كنيم، رژيم مناسب 
رژيمى است كه كالرى فرد در آن محاسبه شده و 
مقدارى از كالرى موردنياز كم شود تا بدن براى 
تامين آن نياز سراغ منابع چربى برود اما در هر 
سن و جنسى و بنا به ميزان فعاليت فيزيكى فرد 
بايد ميزان انرژى پايه محاسبه شود. فرض بگيريد 

فردى انرژى پايه 2000 كيلوكالرى دارد و بنا به 
تشخيص شرايط، متخصص به او 1500 كيلوكالرى 
رژيم روزانه مى دهد. نكته مهم تر اينكه اين ميزان 
كالرى از چه گروه هاى غذايى داده شود و هر 
گروه غذايى چه ميزان در رژيم سهم داشته باشد. 
: آقاى دكتر! ايشان به اين نكته اشاره 
داشتند كه وزنشان بعد از شكستگى پا باال رفت. 
در زمان بيمارى يا پس از يك جراحى الزم 

است رژيم خاصى را دنبال كنيم؟
بله، اين بحث بسيار مهمى است. انواع بيمارى ها 
پايه كالرى  استرس محسوب مى شوند و  عامل 

مصرفى بيمار را تغيير مى دهند. بيمارانى كه دچار 
سوختگى، شكستگى يا سكته مغزى مى شوند و 
در آى سى يو بسترى هستند، هر كدام انرژى پايه 
متفاوتى دارند و بر اساس فرمول، متخصص تغذيه 
مى داند ضريب دريافت كالرى بيمار بايد به چقدر 
برسد. در شكستگى ها نياز به انرژى پايه افزايش 
پيدا مى كند اما به دليل استراحت تعادل انرژى هم 
تغيير مى كند پس الزم است فرد رژيم خاصى را 
زير نظر متخصص دنبال كند تا هم بافت سريع تر 
بهبود يابد، هم فرد به دليل استراحت دچار اضافه 

وزن نشود.

: لطفا بيشتر توضيح دهيد.
 اين نكته را در نظر بگيريد كه بيشتر اطرافيان 
از  برسانند  بيمار  به  بيشترى  انرژى  اينكه  براى 
منابع چربى و قند بيشترى استفاده مى كنند، در 
صورتى كه بايد پروتئين را افزايش داد، مثال براى 
بيمار كمپوت مى برند. شايد 20 سال پيش گفته 
مى شد بيمار نبايد ميوه خام بخورد اما امروزه همه 
چيز براى بيمار آزاد است، مگر آنچه كه بيمار را 
نه تنها  چربى ها  و  قندها  مصرف  مى دهد.  آزار 
بلكه  ندارد،  بافت ها  بهبود سريع تر  در  فايده اى 
مى تواند با افزايش وزن بيمار شرايط را بدتر كند 
و بار بيشترى بر استخوان ها و عضالت وارد شود. 
بايد  نقاهت  دوران  در  شكستگى  دچار  بيمار 
گروه هاى خاص غذايى را بيشتر مصرف كند، نه 

اينكه فقط كالرى دريافتى اش باال برود.

نگاه متخصص تغذيه

: چطور شد كه دچار اضافه وزن شديد؟
سال 94 بعد از شكستگى استخوان پايم، ورزش و تحرك بدنى ام را 
كنار گذاشتم و همين موضوع دليل اصلى چاق شدنم شد. از طرفى، 

ميلم به مواد غذايى بيشتر شد و وزنم روزبه روز باالتر رفت. 
: چقدر اضافه وزن داشتيد؟

وقتى به آقاى دكتر مراجعه كردم، 98 كيلوگرم بودم اما در عرض 7 ماه 
به 82 كيلوگرم رسيدم. البته بين آن رژيم تثبيت وزن گرفتم و به بدنم 
استراحت دادم. پيش از اين هم بعد از ازدواجم يك مرتبه وزنم باال 
رفته بود و نزد متخصص تغذيه وزن كم كرده بودم. البته رژيم ايشان 
از نوع كم خورى بود و به محض رها كردن رژيم، وزنم برگشت. رژيم 
را رعايت مى كردم، تا اينكه دوباره با شكستگى پا وزنم باال رفت و 

دوست داشتم دوباره آن را پايين بياورم. 

: چرا؟
درد شديد در ناحيه پايم داشتم و زمان تحرك، نفس كم مى آوردم. 

چربى، فشارخون و سوزش معده هم داشتم. 
: از رژيم غذايى قبلى تان برايمان بگوييد.

صبح ها 5-4 كف دست نان و پنير و چاى مى خوردم. ميان وعده بيسكويت 
و براى ظهر پرس كامل برنج و خورش داشتم. ميان وعده عصر باز هم 
چاى و بيسكويت يا كيك و شير و براى شب مجدد پرس كامل برنج. 

: در حال حاضر چه رژيمى داريد؟
صبحانه 2 كف دست نان مى خورم. 6 عدد سفيد تخم مرغ به صورت 
نيمرو با روغن كم، يك عدد خيار و گوجه فرنگى. ميان وعده شير و 
بيسكويت دارم. براى ظهر 12 قاشق غذاخورى برنج و يك واحد 
گوشت مى خورم. براى عصر، ميوه يا شير و بيسكويت و شام هم 

8-6 قاشق غذاخورى برنج و يك واحد گوشت دارم. 
: فكر مى كنيد در اين رژيم چه عاملى باعث شده وزنتان 

كم شود؟
حجم غذايم به نسبت كم شده است و البته معده ام كوچك شده و 
تحمل دريافت ميزان غذاى قبل را ندارد زيرا ابتدا ساالد مى خورم و 
بعد ماست و سبوس و همين موضوع كمك كرده اشتهايم به خوردن 

كم شود. سرعت غذا خوردنم را هم پايين آورده ام. 
: كاهش وزن چه تاثيرى در زندگى تان داشت؟

در كل، دردهايم كمتر شده است. چربى  خونم پايين آمده و در كل 
راحت تر هستم. 

: ورزش هم مى كنيد؟
 بله، 3-2 روز در هفته، 2 ساعت بدمينتون و فوتبال بازى مى كنم.

شما هم مى توانيد سوژه «ميزگرد تغذيه» باشيد. كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان «سالمت» در ميان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي «ميزگرد تغذيه» براي كاهش يا افزايش وزن خود 
ارائه مي دهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

آقاى طالبى كه طى 7 ماه وزنش را از 98 كيلوگرم به 82 كيلوگرم رسانده، مى گويد:
 حجم غذايم كم شده و سرعت غذا خوردنم پايين آمده!

شكستگى در اندام ها مخصوصا در پا هم در ورزشكاران 
و هم افراد عادى ديده مى شود. وقتى فردى دچار 
پا  به دنبال گچ گرفتن  عالئم حاد شكستگى شد، 
بايد 4-3 روز استراحت داشته باشد تا ورم ناحيه 
اين  در  بخورد.  استخوانى جوش  بافت  و  بخوابد 
فاصله تا زمانى كه گچ باز شود انجام ورزش هاى 
اندام فوقانى مانعى ندارد و فرد مى تواند فعاليت هاى 

مربوط به  اندام هاى فوقانى را انجام دهد.
 بعد از باز شدن گچ نيز مى تواند فعاليت اندام تحتانى 
را آرام و به تدريج با ورزش هايى مانند پياده روى 
آرام يا پياده روى در آب آغاز كند و بعد روند سابق 
را ادامه دهد و تمام ورزش ها را برحسب شرايط و 

مشورت با متخصص انجام دهد. 
در مورد افرادى كه در پايشان پالتين دارند، توجه 
به يك نكته الزم است و آن اينكه اين گروه از افراد 
نبايد ورزش هاى برخوردى مثل ورزش هاى رزمى 
و فوتسال انجام دهند زيرا چگالى پالتين با چگالى 
استخوان يكى نيست و هر ضربه اى سبب ترك و 
ساير  البته  مى شود.  استخوان  دوباره  شكستگى 
ورزش ها مشكلى ايجاد نمى كنند ولى به هر حال 
الزم است پيش از انجام هر ورزشى بيمار با متخصص 

ارتوپدى مشورت كند.

دچار  كه  افرادى  در  كم تحركى  و  خوردن  اضافه 
شكستگى در اندام هاى فوقانى يا تحتانى مى شوند،  

سبب چاقى و اضافه وزن خواهد شد. 
متاسفانه زمانى كه فردى دچار شكستگى مى شود، 
اغلب اطرافيان مرتب قلم مى جوشانند و آب آن را 
به صورت سوپ و آش به او مى دهند، در حالى 
كه اضافه دريافت كالرى در بهبود بافت استخوانى 

بى تاثير است. 
استخوان درنهايت جوش مى خورد اما اضافه وزن 
ناشى از پرخورى در آينده براى بيمار مشكل ايجاد 

خواهد كرد. 
از سوى ديگر، بسيارى از افراد بر اين باورند كه 
اگر استراحت كنند و بخوابند استخوان شان سريع تر 
جوش مى خورد، در حالى كه اين باور كامال اشتباه 
است و تحرك به گردش خون، تسريع ترميم بافت 

و جوش خوردن استخوان كمك مى كند.
از اين رو، به محض اينكه محل شكستگى جراحى 
و گچ گرفته شد، به بيمار توصيه مى كنيم حركت 

را با عصا آغاز كند. 
در روزهاى ابتدايى بعد از بهبود نيز بيمار بهتر است 
تا  و  كند  آغاز  آب  در  را  فيزيكى اش  فعاليت هاى 
جاى ممكن به سمت ورزش هاى ضربتى در خشكى 

مثل فوتبال و واليبال نرود.

علت سوزش معده، سردى و خشكى يا گرمى و 
خشكى مزاج است. افراد مبتال بايد از خوردن مواد 
غذايى با مزاج خشك خوددارى كنند. از غذاهاى سرد 
و خشك مى توان به غذاهاى ترش، چاى و برخى 
ميوه ها و از غذاها با مزاج  گرم و خشك مى توان به 

فلفل، قهوه و ادويه جات اشاره كرد. 
افراد براى درمان اين مشكل و پيشگيرى بايد ابتدا 
مزاجشان را شناسايى كنند. در صورتى كه فرد مزاج 
خود را بداند، ديگر لزومى به منع تمام مواد غذايى 
نيست اما اگر مزاجش را نشناسد، تمام مواد غذايى 
با مزاج خشك بايد حذف شود. در مقابل مصرف 
مواد غذايى با مزاج  تر مثل عسل، زيتون و كنجد 
درمان  عنوان  به  و  راهگشاست  مشكل  اين  براى 
دارويى، زيره و زنيان و نعناع را بعد از هر وعده 

غذايى همراه عسل توصيه مى كنيم.

اگر در پايتان پالتين داريد
فوتبال بازى نكنيد

تحرك موجب تسريع 
جوش خوردن استخوان 
مى شود

عسل، زيتون و كنجد 
براى سوزش معده 
راهگشاست

  دكتر شاهين صالحى
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

  دكتر عليرضا رحيم نيا
عضو هيات علمى دانشگاه بقيه ا...(عج) 

  دكتر محمد فصيحى دستجردى
محقق طب سنتى 

نگاه متخصص پزشكى ورزشى

نگاه فوق تخصص ارتوپدى

نگاه متخصص عفونى

تاكيد دكتر ابوالحسنى به سوژه «ميزگرد تغذيه» 

براى بيمارتان كمپوت نبريد!

بسيارى از افرادى كه دچار چاقى مى شوند، دليل اضافه وزنشان باردارى، 
شكستگى، جراحى يا بيمارى هايى است كه پس از آن ناچار به استراحت 
شده اند. استراحت با افزايش ميل مصرف غذاهاى پركالرى و كاهش 
تحرك بدنى همراه مى شود و وزن باال مى رود. مهمان اين هفته «ميزگرد 
تغذيه» آقاى فيروز طالبى هستند كه تصميم گرفته اند اضافه وزن ناشى از عدم فعاليت بعد از 
شكستگى پايشان را پايين بياورند. با ما همراه شويد و موضوع را از زبان خودشان بخوانيد. 

 سميه 
مقصودعلى

«ميزگرد تغذيه» درباره روند كاهش وزن فيروز طالبى 
با حضور دكتر محمدحسن ابوالحسنى متخصص 

تغذيه، دكتر شاهين صالحى متخصص پزشكى 
ورزشى، دكتر عليرضا رحيم نيا فوق تخصص ارتوپدى 

و دكتر محمد فصيحى محقق طب سنتى 

 16 كيلوگرم 
كاهش وزن 

در 7 ماه

بيشتر اطرافيان براى اينكه 
انرژى بيشترى به بيمار 
برسانند از منابع چربى و قند 
بيشترى استفاده مى كنند، 
در صورتى كه بايد پروتئين 
را افزايش داد، مثال براى بيمار كمپوت 
مى برند. شايد 20 سال پيش گفته مى شد 
بيمار نبايد ميوه خام بخورد اما امروزه 
همه چيز براى بيمار آزاد است، مگر آنچه 
كه بيمار را آزار مى دهد. مصرف قندها و 
چربى ها نه تنها فايده اى در بهبود سريع تر 
بافت ها ندارد، بلكه مى تواند با افزايش 
وزن بيمار شرايط را بدتر كند و بار بيشترى 
بر استخوان ها و عضالت وارد شود 


