
www.saسال پانزدهم  شماره 720  شنبه  2 شهریور 1398  32 صفحه  6000 تومان lamat . i r

گزارشی از تاثیر تحریم های 
آمریکا بر سالمت مردم ایران 

تحریم های آمریکا 
سالمت مردم را 
نشانه گرفته اند

آمریکا در هر دور تحریم ها ادعا می کند که تحریم ها 
شامل دارو و اقالم پزشکی نمی شوند. دکتر عباس 
کبریایی زاده مطلبی در نشریه فارین پالیسی منتشر 

کرده که خالف این ادعا را نشان می دهد. تحریم های 
اقتصادی و بانکی آمریکا علیه ایران دسترسی 

مردم به خصوص کودکان، فقرا، سالمندان، زنان 
و بیماران مبتال به بیماری های مزمن را به داروهای 

موردنیازشان مختل خواهد کرد... صفحه2

نعیمه نظام دوست در گفت وگو با »سالمت«:

چاقی بعد ازجراحی 
معده برگشت پذیر 
است اگر...
صفحه4

درباره بیماری های شایع دست  

دست هایی که 
نادیده گرفته 

می شوند
دستان سالم که اغلب نادیده می مانند و ستایش 

نمی شوند، کارهای کوچک بی شماری برای شما 
انجام می دهند؛ از ریختن چای صبحگاهی در 

فنجان تا مسواک زدن شبانگاهی، اما درد گرفتن 
دست ها باعث می شود انجام حتی ساده ترین 

کارها به شکنجه تبدیل شود... صفحه20

نگاهی به پیامدهای 
مصرف گوشت و بهترین 

جایگزین های آن 

به جای گوشت 
چه بخوریم؟

کاهش مصرف یا حذف گوشت قرمز از برنامه 
غذایی الزاما به دلیل رژیم گیاهخواری نیست، 

بلکه گاهی ابتال به برخی بیماری ها، دغدغه های 
زیست محیطی و شرایط اقتصادی افراد را به 

کاهش مصرف گوشت وامی دارد... صفحه24

به بهانه اول شهریور همزمان با بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک

پزشکانی از جنس دیگر

صفحه  6



شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت2 سالمت در ایران

شهریور؛ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی هر 
سال مربوط به شهریورماه است، به نحوی که در ۱۰ سال گذشته ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر فقط در 

ماه شهریور جان خود را از دست داده اند.
به گزارش  ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، با توجه به 
افزایش حجم سفرها در آخرین ماه فصل تابستان و باال رفتن میزان تردد در جاده های کشور، 

آمار حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن نیز در این ماه افزایش می یابد، آنچنان که در ماه های 
شهریور ۱۰ سال گذشته )۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷( ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود 

را از دست دادند که این رقم ۱۰/۷ درصد از کل تلفات رانندگی این سال ها را دربرمی گیرد.

هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور
آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد فصل تابستان و به ویژه ماه شهریور 
پرتصادف ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال است و این موضوع حداقل در ۱۰ سال 

گذشته ثابت بوده است. این ماه همواره رقم قابل توجهی از تلفات حوادث رانندگی را به 
خود اختصاص می دهد و تعداد تلفات آن بیش از ماه های دیگر سال است.

بر همین اساس، با توجه به نزدیک بودن ماه شهریور و تعطیالت نیمه دوم این ماه، سازمان 
ایمنی و  قانونی به همه هموطنان توصیه می کند در صورت سفر حتما نکات  پزشکی 
توصیه های الزم را حین رانندگی و در طول سفر مورد توجه قرار دهند تا ضمن مدیریت 
با توجه به پیش بینی ترافیک پرحجم در جاده ها، از هرگونه حادثه احتمالی  سفر خود 

پیشگیری کنند.

خبــر

آمریکا در هر دور تحریم ها ادعا می کند که تحریم ها 
شامل دارو و اقالم پزشکی نمی شوند. دکتر عباس 
کبریایی زاده مطلبی در نشریه فارین پالیسی منتشر 
کرده که خالف این ادعا را نشان می دهد. ترجمه 
مطلب را بخوانید.  ایران پس از پیروزی انقالب 
همیشه در معرض تحریم و تهدید آمریکا بوده 
است. در جنگ عراق و ایران، آمریکا نه تنها با 
روش تحریم به ایران آسیب زد، بلکه به طور 
آشکار و علنی از صدام حمایت کرد. آمریکا 
چشم خود را روی کاربرد سالح های شیمیایی 
و بیولوژیک توسط صدام علیه سربازان ایرانی 
و مردم شهرها به خصوص سردشت و حلبچه 
عراق بست. عالوه براین آمریکا مانع دسترسی 
ایران به آنتی دوت های درمان مصدومان شیمیایی 
شد. خود من یکی از آسیب دیدگان با این عوامل 
شیمیایی هستم. در اورژانس های مناطق جنگی 
شاهد صدها مصدوم شیمیایی بودم که در دسترسی 
به امکانات درمانی به خصوص آنتی دوت ها در 
مضیقه بودند. کنوانسیون های بین المللی و قوانین 
مرتبط با منشور ملل متحد نیز در آن زمان کمکی 
به ایرانی ها نکرد. آمریکایی ها بهانه های سیاسی 
مخصوص به خود را برای توجیه حمایت از 
صدام داشتند. به همین دلیل من نمی خواهم با 
زبان قانون و منشور ملل متحد حرف هایم را 
بزنم، بلکه می خواهم با زبان حقوق انسان ها 
صحبت کنم و بنویسم زیرا من شاهد پایمال 
شدن حقوق انسان ها در جنگ نابرابر سیاسی 
بین ایران و آمریکا بوده ام. در این مناقشه سیاسی، 
مردم شامل کودکان، جوانان، زنان و سالمندان 
آسیب های زیادی دیده اند. آنچه مسلم است ریشه 
مشکالت ایران و آمریکا سیاسی است بنابراین به 
طور فیزیکی جنگ با سالح و روش های مرسوم 
آن )به جز موارد کمی( بین ایران و آمریکا رخ نداده 
و آشکار است که ریشه این تقابل ها سیاسی است. 
انتظار می رود در تقابل های سیاسی طوری اقدام 
شود که مردم، به خصوص گروه های آسیب پذیر 
جامعه مانند کودکان، سالمندان، زنان، فقرا و... 
تحریم های اقتصادی آسیب نبینند. اگرچه در 
ظاهر ممکن است طوری برنامه ریزی شود که 
آسیب های آن متوجه دسترسی مردم به غذا و 
دارو نشود، مسلما در عمل این گونه نیست. اگر 
روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی 
حاکم بر دنیای امروز را مورد مالحظه قرار دهیم، 
متوجه خواهیم شد که درهم تنیده و متاثر از 
همدیگر کنش و واکنش دارند. روابط اقتصادی در 
حوزه های بانکی، تجارت بین الملل، گمرک و.... 
را نمی توان از سایر روابط جدا دانست بنابراین 
وقتی تحریم اقتصادی رخ می دهد در دنیای 
یکپارچه و درهم تنیده امروز که نام دهکده جهانی 
بر آن نهاده شده، همه روابط آسیب خواهند دید.
ایران به اقتضای شرایط و سیاست هایی که پس 
از پیروزی انقالب داشته، سرمایه گذاری های 
خوبی را برای دسترسی آحاد جامعه به داروها 

انجام داده است.
 ایران یکی از پیشروترین کشورهای دنیا در تولید 
داروهای ژنریک بوده و نزدیک به 4۰ سال تجربه 

خوبی در تولید داروهای ژنریک و دسترسی مردم 
به داروهای ارزان داشته است. همچنین ایران آن 
بخش از داروهایی که در کشور تولید نمی شود را 
از شرکت های معتبر وارد کرده و در اختیار مردم 
قرار داده است. در حال حاضر نزدیک به ۹۷ درصد 
نیاز دارویی جامعه ایران از طریق ۱۰۰شرکت 
تولید کننده دارو در ایران تامین و تنها ۳ درصد 
وارد می شود. شرکت هایی که تولید و واردات 
دارو را انجام می دهند، شرکت های خصوصی 
و متعلق به مردم در قالب شرکت های سهامی 
خاص و عام هستند. مردم از طریق بازار بورس 
و همچنین سرمایه گذاری های خصوصی در این 
صنعت سرمایه گذاری سنگینی کرده اند، صنعتی 
که به نظر می رسد نباید در مناقشات سیاسی 
و حتی جنگ آسیب ببیند. به عنوان فردی که 
در سندیکای صنایع داروسازی ایران مسوولیت 
دارم و به عنوان شخصی که در صنعت حضور 
فعال دارم، معتقدم دسترسی مردم به دارو در اثر 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران از تمام 
جهات مختل خواهد شد. مهم ترین تاثیرهای 
تحریم های اقتصادی آمریکا بر دسترسی مردم 

به داروها را می توان در موارد زیر بیان کرد:

الف آثاری که تحریم ها بر اقتصاد 

کشور و حوزه سالمت خواهد گذاشت
1. تولید، اشتغال و درآمد ملی کم خواهد شد.

2. بیکاری بیشتر می شود، درآمد سرانه کاهش 
می یابد و توان هزینه کردن مردم برای سالمت 

خود کمتر می شود.
3. کاهش درآمد دولت بر تامین منابع سالمت 
تاثیر منفی خواهد داشت. در حال حاضر حدود 
۷ درصد درآمد ملی در ایران برای حوزه سالمت 
هزینه می شود. با توجه به اینکه بیش از ۹5 درصد 
مردم ایران از بیمه دولتی استفاده می کنند، کاهش 
درآمد دولت باعث آسیب جدی به سالمت 

مردم خواهد شد.
فهرست  در  داروهای موجود  تمام  تقریبا   .4
داروهای ایران تحت پوشش بیمه عمومی هستند 
و کاهش درآمد دولت دسترسی مردم به داروها 
را به شدت کم خواهد کرد. پرداخت از جیب 

مردم به خصوص فقرا نیز بیشتر خواهد شد. 
5. زنجیره تامین مواد را برای شرکت های تولیدی 

و وارداتی کند و طوالنی خواهد کرد.
و  دارو  به  مردم  نیاز  تحریم ها  دلیل  به   .6
خدمات پزشکی بیشتر خواهد شد. )افزایش 
بروز بیماری ها، افزایش مصرف ناشی از تقاضای 

القایی و...(
7. کیفیت داروها و خدمات سالمت کاهش 
خواهد یافت، درنتیجه بیماری ها مزمن تر خواهد 
شد و سالمت مردم آسیب بیشتری خواهد دید.
8. آسیب پذیری فقرا که در شرایط عادی نیز 
آسیب پذیرتر هستند بیشتر خواهد شد. همچنین 
کودکان،  مانند  خطر  معرض  در  گروه های 
سالمندان، زنان و... در معرض خطر بیشتر قرار 

خواهند گرفت.
به واکسن های ضروری کاهش  9. دسترسی 

نگران کننده ای خواهد داشت.

ب تاثیرات بر تولید دارو در ایران

1. در ایران ۱۰۰ شرکت داروسازی در زمینه تولید 
داروهای آماده مصرف و بیش از 5۰ شرکت 
نیز در حوزه تولید مواد اولیه و بسته بندی دارو 

فعالیت می کنند. 
2. این شرکت ها بیش از ۱۰ هزار ماده مختلف را 
در فرایندهای تولید خود به کار می گیرند. این مواد 
از کشورهای گوناگون )بیش از ۲۰ کشور دنیا( وارد 
می شود و ده ها شرکت در این کشورها تامین کننده 
آن هستند. به یقین تحریم های اقتصادی و بانکی 
آمریکا بسیاری از این شرکت ها را برای ادامه 
کار با شرکت های ایرانی منصرف خواهد کرد 
زیرا آمریکا بازار بزرگ تر و جذاب تری برای آنها 
خواهد بود و خطر آسیب در بازار آمریکا را به 

خاطر کار با ایران نخواهند پذیرفت.
3. نیروهای شاغل در این صنایع به طور مستقیم 
حدود ۲5 هزار نفر و به طور غیرمستقیم در 
شرکت های توزیعی، داروخانه ها، شرکت های 

پشتیبان بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر هستند.
4. نزدیک به ۲۰ درصد نیروی شاغل در صنعت 
مدارک  با  تحصیلکرده  نیروهای  داروسازی 

تخصصی هستند.

5. وقتی تحریم اقتصادی آمریکا روابط بانکی 
را مختل می کند، زنجیره تامین کاال توسط این 
شرکت ها نیز مختل می شود. برای تولید یک دارو 
گاهی الزم است بیش از ۱5 ماده از شرکت های 
مختلف واقع در کشورهای گوناگون تهیه شود. 
تحریم بانکی و روابط بانکی سخت و پیچیده 
باعث می شود شرکت های دارویی نتوانند مواد 
مورد نیاز خود را به موقع و همزمان تهیه کنند. 
وقتی برای تولید یک دارو ۱۰ ماده اولیه و جانبی 
مختلف مورد نیاز است، تهیه نشدن تنها یک جزء 
باعث خواهد شد تولید آن دارو متوقف شود.

6. یادآور می شود ۹۷ درصد نیاز دارویی ایران 
توسط شرکت های تولیدی داخل ایران تامین 
می شود. اگر شرکت ها نتوانند تمام اجزای دارو 
را به موقع و همزمان تهیه کنند، زنجیره تولید و 
فروش آنها مختل خواهد شد. حاصل این شرایط 
متوقف شدن تولید دارو، بیکاری کارگران، گران 
شدن داروها ناشی از افزایش هزینه های تولید و... و 
درنهایت کمبود داروهای تولید داخل خواهد بود.

7. در صورتی که زنجیره تولید دارو در ایران مختل 
شود که با تحریم های اقتصادی و بانکی آمریکا 
این اتفاق در حال رخ دادن است، دسترسی مردم 
به داروهای تولید داخل که به طور میانگین 5۰۰ 
درصد ارزان تر از ژنریک های وارداتی هستند، 

مختل خواهد شد. 
8. تحریم ها باعث خواهد شد درآمد عمومی 
جامعه کاهش یابد و مردم توان خرید داروهای 
گران تر را نداشته باشند بنابراین حتی اگر دارویی 
به صورت ساخته شده هم وارد شود مردم توان 

خرید آن را نخواهند داشت.
9. زمینه برای حضور داروهای تقلبی و با کیفیت 
پایین فراهم خواهد شد و مردم آسیب می بینند. 
مرزهای ایران با پاکستان، دوبی، ترکیه و... مهم ترین 
راه های وارد کردن داروهای تقلبی خواهد شد. 
همین اتفاق می تواند در زنجیره تامین مواد اولیه 
و جانبی شرکت های تولیدی رخ دهد و مواد 
تقلبی وارد زنجیره تولید آنها شود که حاصل 
آن وارد شدن داروهای باکیفیت پایین و بلکه 
داروهای بی کیفیت و مضر برای سالمت به چرخه 

توزیع خواهد بود.

ج مختل شدن زنجیره تامین 

داروهای وارداتی
1. در حال حاضر اگرچه تنها ۳ درصد داروهای 
ایران )بر اساس مقدار کمی( وارداتی هستند، 
نزدیک به ۳5 درصد ارزش بازار ایران مربوط به 
داروهای وارداتی است. به همین دلیل داروهایی که 
وارد می شوند داروهای تخصصی و گرانقیمت اند. 
2. داروهای وارداتی اغلب از اروپا و آمریکا 

وارد می شوند.
موقعیت  همچنین  و  بودن  گران  دلیل  به   .3
جغرافیایی ایران امکان اینکه اشکال تقلبی این 
داروها در شرایط تحریم از طریق کشورهای 
همجوار وارد ایران شود، افزایش خواهد یافت. 
4. تحریم ها باعث خواهد شد زنجیره تامین 
بروز  امکان  و  شود  کند  وارداتی  داروهای 
کمبودهای مقطعی افزایش یابد. در کمبودهای 
مقطعی داروهای تقلبی بیشتر شده و آسیب به 

بیماران بیشتر خواهد شد.
5. اصوال داروهای وارداتی که تخصصی هستند 
برای بیماران خاصی که آسیب پذیرترند مصرف 
می شوند. در شرایط تحریم این بیماران بیشتر 
در معرض خطر قرار می گیرند و دوره بیماری 

آنها طوالنی تر می شود.
6. هزینه بیماران وابسته به این داروها به دالیل 
گران تر شدن داروها، طوالنی تر شدن دوره درمان، 
کاهش احتمالی حمایت های دولت به دلیل کاهش 

منابع و... کمتر خواهد شد.

نتیجه گیری
علیه  آمریکا  بانکی  و  اقتصادی  تحریم های 
ایران دسترسی مردم به خصوص کودکان، فقرا، 
سالمندان، زنان و بیماران مبتال به بیماری های 
مختل  موردنیازشان  داروهای  به  را  مزمن 
از  نامطمئن  و  گران تر  داروها  کرد.  خواهد 
نظر کیفیت خواهند شد و زنجیره تامین داروها 
گسسته و استمرار تامین داروها مختل می شود. 
نتیجه آن ناقص شدن دوره درمان بیماری ها، 
مزمن شدن بیماری ها و... می شود. از طرف 
دیگر، با تعطیلی خطوط تولید شرکت های 
موقع  به  تولید  امکان  ایران و عدم  دارویی 
افزایش  دارو  واردات  به  ایران  نیاز  داروها 
منابع  از طرف دیگر، دولت  یافت.  خواهد 
کافی واردات دارو ها با قیمت های باالتر و 

حمایت از مردم را نخواهد داشت.
 اینها همه هشداری انسان دوستانه است که پیش 
از آنکه تحریم های اقتصادی – بانکی آمریکا 
فجایعی مانند مرگ 5۰۰ هزار کودک عراقی یا 
مرگ ده ها مادر کوبایی را رقم بزنند، انسان های 
مسوولیت پذیر در آمریکا و دیگر کشورها مانع 

بروز این فاجعه شوند.
منبع: فارین پالیسی

معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور جزییات اجرای 
طرح غربالگری شنوایی و بینایی سازمان بهزیستی را تشریح کرد.

به گزارش »سالمت«، مینو رفیعی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
غربالگری شنوایی نوزادان در سال گذشته، ۸۹ درصد از موالید زنده کشور 
را تحت پوشش قرار داد، گفت: »غربالگری شنوایی برای نوزادان از سوی 
بخش غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند، در بیمارستان ها 
اجرا می شود. با این وجود هزینه انجام غربالگری مذکور معموال با قیمت 
دولتی حدود ۱۶ هزار تومان است که از سوی خانواده ها پرداخت می شود.«
وی افزود: »هر کودکی که متولد می شود، درصورتی که واحد غربالگری در 
بیمارستان مستقر باشد، تحت غربالگری شنوایی قرار می گیرد. البته این اقدام 
اجباری نیست اما تابه حال با خانواده ای روبرو نشده ایم که از انجام این کار 
امتناع کند. با این وجود مواردی بوده که برای استقرار واحد غربالگری در 
بیمارستان مشکالتی ایجاد شده، به طوری که برخی بیمارستان ها به ما این 

اجازه را نداده اند تا در همان محل مستقر شویم.«
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »بعضی از 
بیمارستان های خصوصی یا حتی دولتی موانعی در این خصوص به وجود 
می آوردند و به همین دلیل هم پوشش غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی 

صددرصدی نیست.«
وی درباره طرح جدید غربالگری شنوایی ۳ تا 5 ساله ها توضیح داد: »این 
طرح به تازگی از سوی سازمان بهزیستی کشور آغاز شده چراکه علت 
اختالل شنوایی در کودکان بین این سنین متفاوت از سنین نوزادی است. 
اختالل شنوایی در نوزادی معموال ژنتیکی است اما در سنین باالتر معموال 
اکتسابی است؛ یعنی کودک ممکن است در بدو تولد سالم باشد اما بعدا به 
دلیل عفونت های مکرر دچار مشکل شود و حتی خانواده متوجه آن نشود. 
به همین دلیل نیازمند اجرای غربالگری در سنین ۳ تا 5 سال نیز بودیم که 
سال گذشته غربالگری برای 5۰ تا ۶۰ هزار کودک انجام شد اما این طرح 

را اندک اندک گسترش می دهیم تا مشکالت آن به تدریج استخراج شود.«
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی با اشاره به غربالگری مربوط 
به تنبلی چشم نیز گفت: »این طرح برای ۷5 درصد کودکان ۳ تا ۶ سال؛ 
یعنی حدود ۳ میلیون و ۳5۰ هزار نفر اجرا شده است. سال گذشته حدود 
۱5 هزار کودک دارای تنبلی چشم شناسایی و برای درمان ارجاع داده شدند.«
رفیعی افزود: »بعد از مرحله شناسایی کودکان دچار تنبلی چشم، ویزیت 
چشم پزشکی بعدی این کودکان به شکل رایگان انجام می شود. اگر خانواده 
این کودکان نیازمند باشد، بعد از بررسی مددکاری هزینه عینک یا جراحی 

نیز در صورت لزوم به این افراد پرداخت می شود.«
وی با بیان اینکه این طرح در همه مراکز استان ها در برخی مهدهای کودک 
زیر نظر سازمان بهزیستی اجرا شده، تصریح کرد: »تنبلی چشم ممکن است 
به شکل مادرزادی یا غیر مادرزادی به وجود بیاید. دور بعدی غربالگری 

بینایی در آبان و آذرماه برگزار می شود.«

آغاز غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ ساله 

روابط اقتصادی در حوزه های بانکی، 
تجارت بین الملل، گمرک و.... را 

نمی توان از سایر روابط جدا دانست 
بنابراین وقتی تحریم اقتصادی 
رخ می دهد در دنیای یکپارچه و 

درهم تنیده امروز که نام دهکده 
جهانی بر آن نهاده شده، همه روابط 

آسیب خواهند دید

دکترعباسکبریاییزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

دکتر غالمعلی بسکی که او را به نام »بابا بسکی« 
می شناختند، ۲۳ مرداد در ۸۸ سالگی در تهران چشم 
از دنیا فروبست. او متخصص جراحی زنان از دانشگاه 
تهران بود. ازدواج کرده و 4 فرزند دارد. دکتر بسکی 
را اغلب »پدر طبیعت ایران« می  خواندند. ایشان که 
بیمارستانی را در گنبد کاووس برپا کرده، از اولین فعاالن 
محیط زیست ایران بود؛ کسی که حرف و عملش یکی 
بود. امثال بسکی ها در سرزمین ما کم نیستند. افرادی که 
بی هیچ ادعایی جوانی و ثروت و دانش خود را برای 
احیای ایران صرف کردند ولی متاسفانه کمتر کسی 
آنها را میان غوغا و هیاهوی فضای مجازی می شناسد.
بسکی اگر دغدغه طبیعت را داشت، خودش هم الگوی 
کاملی از این دل سپردگی بود. از شهر برید و ۳5 سال 
در جنگل های گلستان زندگی کرد. اگر می گفت صنایع 
دامپروری یکی از منابع مهم آالیندگی در کره زمین 
است که باعث انتشار گاز متان در جو و تسهیل پدیده 
گرمایش زمین خواهد شد، خودش گوشت نمی خورد 

و سال ها خام خوار و گیاهخوار بود.
 اگر عقیده داشت تردد با خودروهای شخصی باعث 
آلودگی هوا می شود، تا زمانی که بیماری او را از پا 
نینداخته بود، همه جا با دوچرخه رفت وآمد می کرد. 
به گزارش ایرنا،  دکتر بسکی صاحب 5 باب منزل 
مسکونی در تهران، مشهد و یک مزرعه چند هکتاری 
با ۲۰۰ رأس گاو شیری در شهرستان گنبد بود که 
همه آنها را وقف امور خیریه کرد.او را بی جهت 
پدر طبیعت ایران نمی دانستند. دکتر بسکی انگار با 
طبیعت یکی شده بود. گیاهان خود را کشت می کرد 
و با زباله های خود طبیعت را نمی آلود. وی در این 
باره می گوید: »من زباله ندارم، خام خوار هستم و همه 
اجزای میوه و سبزی را اگر فاسد و خراب نباشد، 
می خورم. پوست گردو، بادام زمینی، پیاز و... هم که زباله 
نیست، دفن می کنم تا به خاک تبدیل شود. پالستیک 
هم استفاده نمی کنم. از کیسه پارچه ای استفاده می کنم 
و اگر هم پالستیک باشد، با آب می شویم و دوباره 
استفاده می کنم.« محمد درویش، فعال محیط زیست، 
روزنامه نگار و کویرشناس، در خاطره ای از دکتر بسکی 
در مراسم بزرگداشت او می گوید: » از ویژگی های 
دکتر بسکی شجاعت و صراحت لهجه او در دفاع 
از محیط زیست بود. سال ۱۳۸۹ قرار بود جاده ای را 
که از وسط پارک گلستان می گذرد، تعریض کنند. 
این کار می توانست حیات وحش و پوشش گیاهی 
پارک را به خطر بیندازد. به همین دلیل، من و جمعی 
دیگر از فعاالن محیط زیست از تهران تصمیم گرفتیم 
برای مخالفت با این اقدام به استانداری مراجعه کنیم. 
کهولت سن مانع از این می شد که به دکتر زحمت 
بدهیم اما ایشان بعد از اینکه فهمیدند ما آمده ایم، 
به جمع ما پیوستند. در صحبت های آخر که با هم 
داشتیم، از ایشان خواهش کردیم، متوجه صراحت لهجه 
خود در جلسه رسمی با مسووالن باشند و ایشان هم 
قول دادند  تاحدامکان با نرمش صحبت کنند. جلسه 
شروع شد و آقای دکتر صحبت را با تاکید بر اهمیت 
پارک ملی گلستان شروع کرد و اینکه چرا نباید بر سر 
این پارک معامله کرد اما در پایان باز هم نتوانست از 
صراحت لهجه خود دست بردارد و گفت: »کسی که 
به بهانه یک جاده بر سر این پارک معامله بکند، بویی 
از خرد نبرده و یک احمق مطلق است!« این ویژگی 
یک کنشگر محیط زیست است که هیچ مالحظه ای 
جز محیط زیست ندارد.«  او نه  تنها پالستیک مصرف 
نمی کرد و نه تنها زباله تولید نمی کرد و میزان مصرف 
پروتئین حیوانی در سبد غذایی اش در کمینه خود بود، 
بلکه حتی از پساب و فاضالب بیمارستانش در گنبد، 
پس از فرایند بازچرخانی دوباره برای آبیاری فضای 
سبز محوطه استفاده می کرد و عمیقا پیرو مکتب اقتصاد 
آبی بود. مهربانی های دلسوزانه پدر طبیعت ایران تنها 
به محیط زیست ختم نمی شد. او با دلی مهربان بخش 
زیادی از امالک و دارایی های خود را وقف نیازمندان 
کرد؛  راه اندازی مدرسه تیزهوشان و خانه ریاضیات در 
گنبدکاووس و وقف مکانی به 
نام »سرای گاندی« ویژه 
اقامت دانش آموزان 
این  در  نیازمند 
شهرستان، بخشی از 
اقدامات خیرخواهانه 

دکتر بسکی بود.
وی در سال ۱۳۱۰ 
در سبزوار به 
آمد.  دنیا 

روحش 
شاد.

پدر طبیعت ایران پر کشید

یک بیمار مبتال به سرطان در خانه والدین خود )2013(

گزارشی از تاثیر تحریم های آمریکا بر سالمت مردم ایران 

تحریم های آمریکا سالمت مردم را نشانه گرفته اند



3 سالمت در جهان

 قصابی های ارگانیک، روش دیگری برای مبارزه با آالیندگی؟

گیاهخوارانیکهقصابشدهاند
به تازگی برخی گیاهخواران 
سفت و سخت آمریکایی رو به 
شغل قصابی آورده اند. تعجب 
نکنید! آنها به همان دالیلی که 
گوشت را از برنامه غذایی خود حذف کرده اند، حاال 
قصابی می کنند. آنها که خود را قصابان اخالق مدار 
می خوانند، امیدوارند بتوانند در سیستم فعلی غذایی 
آمریکا تحولی ایجاد کنند و گوشت  دام هایی را 
بفروشند که در چراگاه ها با حفظ اصول سالمت 
دام و محیط زیست و کاهش ضایعات چریده اند.
این هدف با عملکرد صنایع بزرگ دامپروری که 
امروز بخش اعظم گوشت کشور را تولید می کنند و 
به دلیل ضایعات، استفاده زیاد از آنتی بیوتیک  برای 
دام ها و شرایط نامطلوب و آسیب زا در پرورش 
دام مورد کنکاش و نقد قرار گرفته اند، در تضاد 
است. این کنکاش و نقد آنقدر قوی بوده که حاال 
برخی شرکت های تولید گوشت اعالم کرده اند 
تغییراتی در فرایندهای خود انجام خواهند داد اما 
به نظر این نوقصابان، این تغییرات آنقدر آهسته و 
غیرشفاف هستند که نمی شود به آنها اعتماد کرد.
اولین بار موضوع قصابان اخالق مدار 15 سال 
قبل با مقاله مایکل پالون در نیویورک تایمز درباره 
آزار دام های دامپروری ها و 3 سال بعد کتاب او 

با عنوان » معمای همه چیز خواران« آغاز شد.
یکی از سواالت مطرح در این کتاب این بود 
که آیا خود آقای پالون می تواند برای غذای 
خود حیوانی را بکشد؟ او در پاسخ می گوید: 
»برای منی که همواره گوشت خوار بوده و هستم، 
جواب پیچیده نیست. هر گوشت خواری باید 
بپذیرد در کشتن حیوانی که بعدا آن را خورده 
مسوولیتی مستقیم دارد.« همین جمله برای بسیاری 

از مردم ازجمله گیاهخواران و خام خواران نقطه 
شروعی برای تغییر سیستم دامداری های صنعتی 
شد.سیستمی که اغلب این قصابان برای پرورش 
دام قبول دارند، سیستمی مبتنی بر پرورش دام در 
چراگاه هاست که در آن خود حیوانات چرنده 
هم در ثبات محیط اطراف خود نقش دارند. کود 
موردنیاز چراگاه ها را دام هایی تامین می کنند که در 
آنجا می چرند و باعث روییدن انواع مختلفی از 
علف ها می شوند و به کمک تغییراتی که سم های 
آنها در خاک ایجاد می کند، آب بهتر به ریشه 
علف ها می رسد. طرفداران این روش عقیده دارند، 
با این اقدامات می توان از انتشار گاز کربن که 

یکی از عناصر آلوده کننده دامپروری های بزرگ 
است، مقابله کرد اما مخالفان می گویند با این 
اقدامات نمی توان گوشت مورد نیاز کشور را 
تامین کرد.مشکل اصلی در این مورد، گرانی 
گوشت های چراگاه های طبیعی نسبت به گوشت 
دامپروری های صنعتی است. جنی کاوانا گوشت 
خود را کیلویی 42 دالر می فروشد، درصورتی که 
همین گوشت در فروشگاه های زنجیره ای تقریبا 
کیلویی 18 دالر فروخته می شود.جان اپل استون، 
مالک یکی از همین قصابی ها، می گوید: »اوایل 
کار قیمت باالی محصوالت ما مردم را شوکه 
می کرد ولی ما باید برای کنترل کیفیت دام هایمان، 

نحوه تغذیه و رفتار با آنها، حمل ونقل و ذبح 
و قطعه قطعه شدن محصوالت هزینه ای بسیار 
بیشتر از شرکت های بزرگ پرداخت کنیم. وقتی 
مردم این موضوع را فهمیدند، کار ما یکباره 
رونق گرفت.«مدیر یکی دیگر از فروشگاه های 
گوشت ارگانیک نیز معتقد است: »مشتری های 
گوشت  آمریکایی ها  متوسط  از  کمتر  من 
می خورند و من همیشه سعی می کنم بعضی 
قطعات را در قیمتی پایین تر به حراج بگذارم 
تا آدم های بیشتری بتوانند استفاده کنند.«بعضی 
مصرف کنندگان گوشت های ارگانیک هم ادعا 
می کنند، با خوردن گوشت مشکلی نداشته اند، 

فقط نمی خواسته اند آن را از شرکت های بزرگ 
دامپروری تهیه کنند زیرا به نظر آنها عملکرد این 

شرکت ها آلوده کننده محیط زیست بوده است.

دامداری ها چطور محیط زیست را آلوده 
می کنند؟

و  خواروبار  سازمان  فائو،  گزارش  براساس 
راه های  از  دامداری  متحد،  ملل  کشاورزی 
مغذی،  مواد  می کند؛  آلوده  را  آب  گوناگون 
شامل انواع ترکیبات نیتروژن و فسفر موجود 
در کودها یا مدفوع دام ها، آفت کش ها، رسوبات 
مختلف و عناصر ارگانیک نیازمند اکسیژن مانند 
گیاهان و مدفوع دام ها، میکروب های بیماری زا 
و  سلنیوم  مانند  فلزی  عناصر  ای کولی،  مانند 
آلوده کننده های درحال افزایش مانند پس مانده 
داروها و هرمون ها و افزودنی های خوراکی و... 
از عوامل آلوده کننده  هستند که آب ها را آلوده 
می کنند.این تاثیرات گسترده اند. اوتروفیکاسیون، 
پاسخ اکوسیستم به افزایش بیش از حد مواد طبیعی 
یا مصنوعی در یک محیط آبی که می توانند به 
عنوان مواد مغذی برای ارگانیسم ها عمل کنند یا 
مواد شیمیایی مانند نیترات یا فسفات که از طریق 
کود شیمیایی یا پساب وارد آب شده اند، سبب رشد 
بیش از حد جلبک ها و برخی گیاهان می شوند 
و گونه هایی که به این دلیل به شکلی بی رویه 
تکثیر شده اند، با مصرف اکسیژن درون آب برای 
رشد خود زمینه نابودی گونه های دیگر را فراهم 
می آورند. مطالعه ای در سال 2015 میالدی نشان 
داد، 415 منطقه ساحلی گرفتار این پدیده هستند. 
آلودگی آب به آفت کش ها، علف های هرز را از 
میان می برد و حشرات را از زمین های کشاورزی 

فراری می دهد و زنجیره غذا را دچار مشکل می کند. 
عالوه بر آن، آنتی بیوتیک ها بعد از عبور از بدن 
دام و ورود به منابع آبی همچنان به زندگی فعال 
خود ادامه می دهند و اگرچه دانشمندان هنوز 
درباره ارتباط بین آنتی بیوتیک مصرفی حیوانات 
و افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک یافته های کافی 
پیدا نکرده اند، احتمال آن را از نظر دور نداشته اند.
به گزارش این سازمان، دامپروری ها با اختصاص 
چراگاه های پهناور و زمین های صنایع غذایی دام، 
80درصد از زمین های کشاورزی را اشغال کرده و 
بیشترین منابع زمین را مصرف می کنند. مشکل بتوان 
گفت صنایع دامی مسوول چه مقدار از گازهای 
گلخانه ای رهاشده در جو زمین هستند، هنوز 
مطالعه ای که بتواند سهم کربن رها شده در جو 
را در بخش های مختلف نشان دهد، انجام نگرفته 
اما بر اساس میزگرد بین دولت ها درباره تغییرات 
اقلیمی که سازمان ملل متولی برپایی آن بود، 
کشاورزی، جنگلداری و سایر استفاده ها از زمین 
مسوول انتشار 24درصد از گازهای گلخانه ای 
دامداری  مختلف  مدل های  است.  جو  درون 
باعث افزایش یا کاهش انتشار این گازهاست و 
همین تفاوت بحث های زیادی را درباره مزارع 
گسترده یا متمرکز یا احیای دوباره مزارع پیش 
آورده اما نقش شرکت های بزرگی که بیشترین 
سهم را از بازار مواد دامی و لبنی دارند، جالب 
توجه است. به گفته کارشناسان، میزان گازهای 
گلخانه ای که 3 شرکت بزرگ دامی جی بی اس، 
کارجیل و تایسون در انگلستان در سال 2016 
میالدی انتشار داده اند، از گازهای گلخانه ای کشور 

فرانسه بیشتر بوده است..
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سازمانجهانیبهداشت:بیتحرکیجان1/5میلیاردنفرراتهدیدمیکند
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که کمبود فعالیت و تحرک بدنی در سطح جهان سالمت  1/5میلیارد 
نفر را به خطر انداخته و جانشان را تهدید می کند. ایران از کشورهای نسبتا کم تحرک جهان است و 
به خصوص بین تحرک بدنی زنان و مردان در این کشور تفاوت زیادی دیده می شود. گزارشی تحت 
عنوان »روند جهانی کمبود فعالیت بدنی در سطح جهانی از 2001 تا 2016«  هشدار می دهد طی 15 
سال مورد پژوهش، فعالیت بدنی در سراسر جهان روندی نزولی داشته و در سال 2016 میالدی بیش از 
یک چهارم جمعیت بالغ جهان؛ یعنی یک میلیارد و400 میلیون نفر تحرک بدنی الزم را نداشته اند. در این 
گزارش آمده بی تحرکی در کشورهای با درآمد باالتر نزدیک به 2برابر سطح آن در کشورهای کم درآمد 

است که نشان می دهد افزایش درآمد می تواند باعث کاهش تمایل به فعالیت بدنی شود.      منبع: رویترز
سازمان جهانی 

بهداشت

50درصدافغانهابدونمراجعهبهپزشکدارومصرفمیکنند
 وزارت صحت عامه/ بهداشت افغانستان اعالم کرده نزدیک به 50 درصد بیماران این کشور بدون مراجعه به پزشک، 
دارو مصرف می کنند که بیشتر این داروها انواع آنتی بیوتیک هستند. به گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، در 
حال حاضر بیش از 8 هزار و 400 نوع دارو توسط این وزارت ثبت شده که داروفروشان می توانند تنها حدود 
80 نوع آن  را بدون نسخه پزشک بفروشند اما در افغانستان انواع مختلف داروها را می شود بدون نسخه تهیه کرد.
شفیق ا... نوری، متخصص بیماری های داخلی در کابل می گوید: »شمار زیادی از بیماران در افغانستان 
بدون مشورت با پزشک دارو مصرف می کنند.« تعداد بیمارانی که بدون نسخه و مشورت دکتر دارو 
استفاده می کنند، کم نیست. یکی از آنها می گوید: »دلیل این کار فقر است چراکه مردم قادر به پرداخت 

 هزینه  معاینات نیستند و از این طریق به خوددرمانی رو می آورند.«       منبع: گاردین
افغانستان

بنا به گزارش بازرسان سازمان غذا و داروی آمریکا، کارخانه 
صاحب نام داروسازی Novartis )اولین کارخانه سازنده انسولین(، 
با پنهان کاری اطالعات مربوط به داروهای گرانقیمت ژن درمانی 
را تغییر داده و گزارش آن را هم با تاخیر در اختیار این سازمان 

قرار داده است.
نادرست  داده های  »ارائه  می گوید:  سازمان  اعضای  از  یکی 
در مورد نتیجه آزمایش های انجام شده روی دو نوع موش به 
سازمان غذا و دارو هیچ گونه تاثیری بر ایمنی و تاثیر این دارو 
ندارد. داروی zolgensma ساخت این کارخانه برای درمان 
استفاده  مورد  نوزادان  نخاعی  آتروفی عضالت  نادر  بیماری 

قرار می گیرد.«
این دارو که در ماه »می« از سوی این سازمان تایید شد، با قیمت 
یک میلیون دالر در دسترس بیماران است. البته قیمت بسیار 
باالی این دارو موجب نگرانی فزاینده والدین این بیماران شده  

زیرا بیمه این دارو را تحت پوشش قرار نمی دهد.
سازمان غذا و دارو ادعا می کند پنهان کاری این کارخانه به هیچ وجه 
بیماران را در معرض خطر قرار نمی دهد زیرا آنها می توانند به 
دارو دسترسی داشته باشند اما این خبر که یک کارخانه داروسازی 
اطالعات را دستکاری کرده برای صنایع داروسازی و سازمان 

غذا قابل پذیرش نیست. 
بسیاری از کارخانه های داروسازی بر سر تولید داروهای ژن درمانی 
جدید سخت در تالش هستند  گوی سبقت را از  رقیبان خود بربایند.
این  برای  تاییدیه  بی سابقه صدور  اقدامی  سازمان غذا هم در 
گروه از داروها را سرعت بخشیده و داروی zolgensma یکی 

از همین داروهاست.
یکی از مقامات سازمان می گوید: »صدور تاییدیه برای این دارو 
به حالت تعلیق درمی آید تا بتوانیم اطالعات کامل و دقیقی از 
این کارخانه بگیریم. مردم انتظار دارند ما زمانی یک دارو را تایید 

کنیم که اطالعاتمان راجع به آن درست باشد.«
ارزش سهام این کارخانه داروسازی سوئیسی که هم اکنون داروی 
بیماری مالتیپل اسکلروزیس را تولید می کند، 2/77 درصد کاهش 

یافت.
یکی از مدیران این کارخانه اعالم کرد: »ما به شدت از محصول 
خودمان حمایت می کنیم. تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر عدم 
ایمنی، نداشتن کیفیت و موثر نبودن دارو طی تحقیقات انجام شده 
به دست نیامده است. ما کامال توانایی داریم که این دارو را با 

کیفیت باال تولید کنیم.«
در حال حاضر zolgensma دومین داروی مورد تایید سازمان غذا 

و دارو است که برای درمان ژنتیکی ساخته شده است. 

اولین دارو از این نوع داروی luxturna بود که برای درمان نابینایی 
تولید شد. در حال حاضر تعداد دیگری از این داروها در مسیر 
گرفتن تاییدیه این سازمان قرار دارند. سازمان پیش بینی می کند 
تا سال 2025 میالدی ساالنه 10 تا 20 دارو از این نوع به بوته 

آزمایش و تایید سپرده شود.
ساالنه حدود 400 نوزاد با این نقص ژنتیکی به دنیا می آیند که در 
صورت درمان نشدن قبل از 2 سالگی می میرند. داروی دیگری 
در سال 2016 میالدی برای درمان این بیماری وارد بازار شد 
اما این دارو باید برای تمام عمر مورد استفاده بیمار قرار بگیرد. 
آزمایش های کلینیکی نشان داده فقط مصرف یک بار این دارو 

توانسته از پیشرفت بیماری جلوگیری کند.
اختالف بین کارخانه مذکور و سازمان غذا بر سر آزمایش هایی 
است که روی موش ها در مراحل اولیه تحقیق انجام شده است. 
ارائه شده در ماه های  بازرسان سازمان معتقدند بین اطالعات 
جوالی و آگوست 2019 شفافیت وجود دارند و جمع آوری 
داده های آزمایش های انجام شده روی موش ها به خوبی مدیریت 

نشده است. 
به عنوان مثال در چند گزارش چند عدد متفاوت برای زمان زنده 
ماندن موش ها پس از آزمایش ذکر شده است. )این تفاوت بین 2 

تا 19 روز است( که با زمان واقعی کمی تفاوت دارد.
سازمان غذا و دارو مدعی است علت این اختالف سوء مدیریت 

بوده و هیچ گونه عمدی در کار نبوده است. 
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کارخانهداروسازینوارتیسزیرذرهبینبازرسانسازمانغذاودارو  کارخانه نوارتیس و مشکل کمبود غذا
سازمانملل:غذاکمتر،گرانتروغیرمغذیترخواهدشد

بر اساس گزارش بخش تحقیقات تغییرات آب و هوایی سازمان ملل 
متحد، غذا کمیاب تر خواهد شد، قیمت سبزیجات باال خواهد رفت 
و محصوالت کشاورزی ارزش غذایی خود را از دست خواهند داد.

بحران تغییرات آب و هوا همچنین نوع محصوالتی را که کشاورزان 
تولید خواهند کرد، تغییر خواهد داد. در برخی مناطق دمای هوا آنقدر 
باال خواهد رفت که دیگر نمی توان محصوالت قبلی را در آنجا کاشت. 
در مناطق دیگر سیل، برف سنگین و رطوبت زیاد هوا مانع کشاورزی 
خواهد شد. یکی از محققان مطالعات فضایی ناسا در همین گزارش 
می گوید: »فرصت به سرعت از دست می رود، تنها راه نجات کاهش 

2 درجه ای دمای زمین و کاستن از میزان گازهای آالینده است.«
در همین گزارش پیش بینی شده، کیفیت مواد غذایی هم کاهش خواهد 
یافت. گندم در هوایی رشد خواهد کرد که سطح دی اکسیدکربن بسیار 
باالست و همین عامل موجب می شود گندم با 13-6درصد پروتئین 
کمتر، 7-4درصد عنصر زینک کمتر و 8-5درصد عنصر آهن کمتر به 
دست بیاید.«  وی می افزاید: »ما سرگرم بررسی این موضوع هستیم که 
این تغییرات چه تاثیری روی آنچه که ما می خوریم، خواهد گذاشت. 
موضوع گرسنگی همواره یکی از دغدغه های بشر بوده است. با پیشرفتی 
که طی دهه های اخیر در کشاورزی حاصل شده، تعداد افراد گرسنه 
دنیا از 1/1 میلیارد نفر در دهه 1990 به 80 میلیون نفر در سال 2015 
میالدی رسیده اما با بحران جدید آب و هوایی ممکن است چشم انداز 
آینده خیلی زیبا نباشد.« نتایج مطالعه ای که ماه »می«  گذشته منتشر شد، 
نشان می دهد تولید 10 محصول کشاورزی از جمله جو، ذرت، روغن 

پالم، برنج، گندم، سویا، نیشکر و چند محصول دیگر به شدت کاهش 
خواهد یافت. این موضوع به این معناست که جهان شاهد کاهش 35 
تریلیون کالری در سال خواهد بود. این رقم برابر با 1درصد کالری 

مواد غذایی است که اکنون سالیانه از دست می دهیم. 
به عبارت دیگر، اگر میزان تولید گاز دی اکسیدکربن را کنترل نکنیم، در 
آینده نزدیک حتی ممکن است شاهد کمبود محصوالت کشاورزی به 
میزانی بیشتر از آنچه پیش بینی شده، باشیم. همین محقق ناسا توضیح 
می دهد: »تغییرات آب و هوایی در همه جای زمین تاثیر یکسان ندارد. 
اروپا، جنوب آفریقا، جنوب آسیا و استرالیا بیشترین آسیب را از این 
تغییر تجربه خواهند کرد. در کشور آمریکا هم برخی ایالت ها هم اکنون 
شاهد کاهش 8درصد محصوالت ذرت هستند اما در ایالت های دیگر 
وضعیت کشاورزی مطلوب است. کشورهای ثروتمند توانایی مدیریت 
این بحران را خواهند داشت اما کشورهایی مانند هند و بخش هایی از 

آسیا و آفریقا از این آزمون سربلند بیرون نخواهند آمد.«
افزایش گاز دی اکسیدکربن هم تاثیر منفی روی ارزش غذایی محصوالت 
کشاورزی مانند برنج خواهد داشت و هم موجودیت حشراتی مانند 
پروانه ها و زنبورها را که نقش مهمی در گرده  افشانی گیاهان دارند به 
خطر خواهد انداخت. زنبورها به خصوص نقش مهمی در چرخه رشد 

و تولید گیاهان بازی می کنند.
دانشمندان باید راه های مبتکرانه ای برای کاهش گازهای گلخانه ای بیابند 
و گیاهانی را پرورش دهند که با این شرایط آب و هوایی سازگار باشند. 
CNN:منبع



هنر و سالمت 4
نعیمه نظام دوست در گفت وگو با »سالمت«:

چاقی بعد از جراحی معده برگشت پذیر است اگر...

شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت

: تغییر وزن فاحشی پیدا کرده اید، 
چگونه توانستید به این وزن ایده آل برسید؟

بعد از جراحی اسلیو معده که حدود سه چهارم 
از معده من را برداشتند، وزن من کم کم کاهش 
پیدا کرد و در حال حاضر 52کیلوگرم وزن کم 
کرده ام و مدام در حال ورزش و رژیم هستم. در 
کل هر فردی که قصد الغری دارد باید ورزش 
کند و رژیم بگیرد. من در شرایط قبلی به دلیل 
وزن زیادی که داشتم )حدود 145 کیلوگرم( 
قادر به ورزش کردن نبودم و زانوهایم توان 
بودم   دلیل مجبور  به همین  نداشت.  حرکت 

عمل اسلیو معده را انجام بدهم.
: آیا بعد از اسلیو معده امکان برگشت 

به وزن قبلی وجود دارد؟
بعد از انجام عمل اسلیو برای اینکه معده دوباره 
گشاد نشود و به وزن قبلی برنگردید نباید رژیم 
و ورزش را فراموش کنید تا به وزن ایده آل خود 
برسید. این گونه نیست که کسی که عمل اسلیو 
معده انجام می دهد برای الغری تالش نکند. 
فرد از لحاظ روانی درگیر می شود و هنوز با 
یک ذهن گرسنه درگیر است. درواقع، ذهن آدم 
گرسنه است و تنها معده است که برای خوردن 

غذا جوابگو نیست. 
زمانی که با ذهن گرسنه سر میز غذا می روید 
خیلي اذیت می شوید. نمی توانید مواد غذایی 
بخورید و این حالت آزاردهنده است. مردم 
فکر می کنند الغری با این روش زحمتی ندارد 
اما اینطور نیست چراکه وقتی وزن کم می کنید 
باید مراقب باشید که این وزن برنگردد چون 

امکان برگشت وجود دارد. 
: کاهش یکباره وزن به سالمت پوست 

و موی شما آسیب نرساند؟
مصرف ویتامین یکی از مواردی است که بعد از 
انجام کاهش وزن های این چنینی ضرورت دارد، 
به این دلیل که بعد از این عمل ریزش مو و افت 
پوست اتفاق می افتد و درواقع عوارض زیادی 

دارد. خوشبختانه پوست من مثل 
خیلی از افراد که بعد از الغری افت 

پیدا می کند، دچار مشکل نشد ولی به 
هرحال کاهش 52 کیلوگرم وزن افت نسبی 

در پوست ایجاد می کند. من با مراجعاتی که به 
یکی از بیمارستان ها داشتم و کمک گرفتن از 
پزشکان متخصص این حوزه درمان های اولیه ای 
برای پوستم انجام دادم. البته هیچ گونه عمل 
زیبایی انجام ندادم و تنها با روش های ساده ای 
مثل تزریق ویتامین به پوست و سایر روش های 
ساده درمانی از پوستم محافظت می کنم. توصیه 
می کنم افرادی که قصد انجام روش های مراقبت 
از پوست دارند فقط به متخصصان این حوزه 
مراجعه کنند. در حال حاضر ورزش می کنم 
و رژیم می گیرم و خیلی از خوراکی هایی که 
سابق مصرف می کردم، ترک کرده ام. البته گاهی 
به خودم استراحت می دهم و خوراکی هایی که 
دوست دارم می خورم ولی در حد خیلی کم تا 

فقط نیاز ذهنی خود را ارضا کنم. 
: مدت ها پیش تحت جراحی بالون 
معده قرار گرفتید. چرا نتیجه مطلوبی از آن 

نگرفتید؟
من 10 سال پیش این عمل را انجام دادم و اصال 
از آن راضی نبودم و به هیچ کس توصیه نمی کنم 
زیرا بعد از انجام این جراحی زمانی که بر این 
بالون غلبه پیدا می کنید معده 2برابر می شود. در 
واقع معده از طرف دیگری گشاد می شود و 
وقتی بالون را برمی دارند، معده 2برابر می شود. 
همین موضوع باعث شد من 45 کیلوگرم اضافه 
وزن پیدا کنم؛ یعنی من 90 کیلوگرم بودم. زمانی 
که این عمل را انجام دادم و بعد از آن 145 
کیلوگرم شدم. به همین دلیل مجبور شدم عمل 
اسلیو معده را انجام بدهم. این عمل کامال جنبه 

درمانی داشت و برای زیبایی نبود.
: دلیل افزایش وزن شما چه بود؟ 

اوایل خیلی الغر بودم اما طی 3 سال، 3 بار پشت 

سر هم عصب 
شد  فلج  صورتم 

شد  باعث  قضیه  این  و 
آمپول های کورتون استفاده 

کنم، فیزیوتراپی بروم و برای 
عصب  تا  بگذارند  برق  صورتم 

صورتم برگردد. همین اتفاقات منجر 
به چاقی بیشتر من شد. سابق ورزش بدنسازی 

می کردم، حتی به همین دلیل مجبور شدم ورزش 
را کنار بگذارم و کم کم چاق شدم. بعد از این 
مسائل بالون معده گذاشتم و نتیجه این شد 
که 3برابر چاق تر شوم. از طرفی، چاقی باعث 
می شود معده گشادتر و وعده های غذایی بیشتر 

شود، درنتیجه شرایط بدتر شد.
: شیوه زندگی شما در غذاخوردن 
چطور بود؟ آیا اهل مصرف فست فودها بودید؟
من خیلی پرخور بودم و همه چیز می خوردم؛ 
فست فود، تنقالت، انواع غذا و... اصال احساس 
سیری نمی کردم اما حاال حتی اگر هوس فست فود 
هم کنم با مقدار کم سیر می شوم و نمی توانم 
زیاد بخورم. گاهی حتی بستنی هم می خورم اما 
خیلی کم. همه چیز می خورم اما به میزان کم. اگر 
رژیم بگیرید پزشک می گوید حتی تا 5 قاشق 
برنج هم می توانید بخورید. درواقع همه چیز 
در رژیم غذایی هست. سابق من نمی توانستم 
از رژیم پیروی کنم اما حاال با کمک پزشک 
تغذیه و مربی ورزشی ام خیلی از این اتفاقات 

را کنترل می کنم.

به  آیا   :
استعداد  ارثی  طور 

چاقی دارید؟
بله، اما نه به شکل جدی! خانواده مادرم چاق 
نیستند و خانواده پدرم کم و بیش این استعداد 

را دارند اما مثل من اصال وجود نداشت.
بر  تاثیری  افزایش وزن چه  این   :
زندگی شخصی و حرفه ای شما گذاشته بود؟
شرایط خوبی نبود. راحت زندگی نمی کردم، 
حتی نمی توانستم راحت راه بروم، نفس بکشم 
و بخوابم. در کل زندگی بدی داشتم. براي نمونه 
وقتی سرکار بودم حتما کسی باید با صندلی کنار 
من می ماند تا لحظاتی بنشینم و استراحت کنم 
چون با کمردردی که داشتم باید مرتب استراحت 
می کردم و می نشستم. زانوهایم دچار آرتروز 
شده بود و قفل می  کرد، طوری که نمی توانستم 
راه بروم. من با شرایط سختی کار می کردم، در 
حالی که یک بازیگر هم از لحاظ بدنی و هم 
چهره باید آماده باشد تا بتواند حرکت کند 

و بازی مناسب داشته باشد اما من واقعا 

توان نداشتم و تنها صورتم بازی می کرد. بازی 
برایم خیلی سخت بود، به طوری که اگر به من 
می گفتند دوبار از پله ای باال و پایین بروم، اذیت 
می شدم. چاقی همه زندگی ام را تحت تاثیر قرار 
داده بود. در محیط بیرون هم متلک های مختلف 
و کامنت های بدی دریافت می کردم. همه راجع 
به چاقی من صحبت می کردند و این مسائل 
بیشتر من را عصبی می کرد و به پرخوری عصبی 
می کشاند. در مهمانی های فامیلی حتما راجع 
به چاقی من صحبت می شد و این موضوعات 

روح من را آزار مي داد. 
: آیا قبل از کاهش وزن به بیماری 

خاصی مبتال بودید؟ 
بله، پیش از جراحی کمردرد و آرتروز زانو 
داشتم. خدا را شکر بعد از جراحی این مشکالت 

از بین رفته اند.
و  واقعا کالفه شدید  زمانی  چه   :

تصمیم نهایی را برای الغری گرفتید؟
بعد از فیلم هزارپا برای یک پروژه به مشهد 
با سعید  رفتم. کاری برای شب عید بود که 
آقاخانی همکاری داشتم و بسیار اذیت شدم. 
این آخرین کاری بود که با فیزیک قبلی بازی 
کردم. 3-2 بار باید از ماشین ون باال و پایین 
می رفتم که برایم کار سختی بود؛ سعید آقاخانی 
به من گفت: »چرا نمی تونی بازی کنی و فقط 
صورتت بازی می کنه و بدنت اکت نداره؟!« 
این صحبت ها خیلی اذیتم کرد و درواقع من 
را تکان سختی داد که به فکر خودم باشم، دیدم 
این حرف ها درست است و من واقعا آدم سابق 
نیستم. خودم را فراموش کرده و به انتظار مرگ 
نشسته ام. واقعا در آن وضعیت ممکن بود خیلی 
زود سکته کنم و این اتفاق بیفتد. بعد از مشهد 

به تهران آمدم و به دکتر فرهمند مراجعه کردم 
و گفتم دکتر به دادم برس.

: در حال حاضر حس خوبي دارید؟
خدا را شکر االن می توانم راه بروم، نفس بکشم 
و زندگی کنم. تمام زندگی من تغییر کرد و باعث 
شد خیلی ها به فکر الغری بیفتند و خود را نجات 
بدهند و متوجه سالمت خود بشوند و بفهمند  
چقدر خوب است که می توان شکل دیگری 
هم بود. کامنت های زیادی از مردم می گیرم که 
خانم نظام دوست شما باعث شدید ما هم تولد 
دوباره داشته باشیم. احساس می کنم توانسته ام 
روی یک نفر تاثیر خوب داشته باشم و این 

برای من خیلی خوب است.
: برخورد مردم و دوستانتان در محیط  

بیرون و محل کار چگونه است؟
انرژی خوب زیادی از مردم، خانواده و همکارها 
می گیرم. همه وقتی من را می بینند می گویند  
چقدر الغرتر شدی! چقدر خوب شدی! خیلی 
خوشحال می شوم از اینکه همه طور دیگری به 
من نگاه می کنند و حس دیگری به من دارند. از 
اینکه زحمت من را برای اینکه آدم دیگری بشوم، 
می بینند، حس خیلی خوب دارم و مطمئن هستم 
برای خیلی از آدم ها انگیزه ای می شود تا به فکر 
خودشان و سالمت شان باشند.  االن می توانم 
بایستم و راه بروم. واقعا خدا را شکر می کنم.

: چه پیامی برای خوانندگان هفته نامه 
»سالمت« دارید؟

توصیه می کنم راه های درست درمانی را دنبال 
کنند و اگر قصد الغر شدن دارند هر روشی 
را امتحان نکنند و پیش هر کسی نروند. از 
قرص های الغری استفاده نکنند، به این دلیل 
امکان  و  نیست  مشخص  آنها  ترکیبات  که 
انجام  از  قبل  حتما  باشد.  مضر  بسیار  دارد 
هر جراحی ای تحقیق کنند و بهترین پزشک 
و مجهزترین بیمارستان را انتخاب کنند زیرا 

این عمل خطرناک است.

اضافه وزن و چاقی نه تنها عاملی برای ابتال به انواع بیماری 
است، بلکه یکی از عوامل بازدارنده در کسب موفقیت های 
اجتماعی و شغلی هم هست چرا که افراد با اضافه وزن باال 
توان کمتری برای  تحرک دارند و قادر به صرف انرژی برای 
کسب موفقیت های اجتماعی نیستند. یکی از مشاغلی که موفقیت در آن ارتباط 
نزدیکی با آمادگی جسمی و روانی فرد دارد، »بازیگری« است؛ سالمت بدن 
بازیگر کمک زیادی به بازی او می کند و اگر این آمادگی بدنی به دالیلی مختل 

شود قطعا بازی او را تحت تاثیر قرار می دهد.
هرچند بازیگران زیادی هم داخل کشور و هم خارج از آن با اضافه وزن باال 
فعالیت می کنند، این بازیگران برای بازی در هر نقشی مناسب نیستند و فقط 
برخی نقش ها که نیاز به فعالیت جسمانی زیادی ندارد به آنها پیشنهاد می شود 

که این موضوع وسعت کاری آنها را محدود می کند. 
»نعیمه نظام دوست« یکی از بازیگرانی است که با افزایش وزن باالیی که 
بعد از یک دوره سخت بیماری پیدا کرد، مدت ها درگیر بود. چاقی زیاد 
به حدی برای او مشکل ساز شده بود که توان بازیگری را از دست داده و 
زندگی اجتماعی اش مختل شده بود. به همین دلیل خانم بازیگر تصمیم گرفت 
برای مداوا اقدام کند و اولین قدم او برای رسیدن به وزن مناسب انجام عمل 
»بالون معده« بود؛ روشی که نه تنها او را الغر نکرد، بلکه چاق تر هم کرد. 
نظام دوست بالفاصله جراحی »اسلیو معده« را انجام داد اما این بار تالش 

او برای الغری جواب داد و توانست حدود 52 کیلوگرم از وزنش را 
کاهش دهد، به طوری که این روزها هر کس نعیمه نظام دوست را 

می بیند متوجه تغییر خوب ظاهری اش می شود و تایید مي کند 
که او چه تغییر خوبی کرده! جمله ای که برای نظام دوست 

انرژی مثبت زیادی همراه دارد.
با این بازیگر درباره کاهش وزن معجزه آسا و تمام کارهایی 

که برای حفظ الغری انجام می دهد، گفت وگو کرده ایم. 

 اعظم 
صفایی

پرخورها با اسلیو معده بهتر جواب می گیرند

شایع ترین عملی که امروزه برای کاهش وزن 
بیماران دچار افزایش وزن باال، انجام می شود، 
»بای پس معده« است که با استفاده از این روش 
حدود 70 تا 80 درصد از وزن بیمار توسط این 
این روش های  می شود.  کم  عمل  طی 1سال 
جراحی در دنیا طرفداران زیادی دارد و موارد 

انجام آن باالست. 
این جراحی ها حتی با توده بدنی باالی 30، اگر 
چربی  خون  دیابت،  مانند  بیماری  عوارض  با 
باال و سابقه سکته های قلبی و مغزی همراه شود، ضرورت انجام 
دارد. درواقع، جراحی چاقی در این افراد بسیار موثرتر از رژیم 
غذایی و ورزش جواب می دهد و سریع تر به کاهش وزن منجر 
می شود. بیشترین موارد کاهش وزن از طریق عمل »بای پس معده« 
و بعد از آن »اسلیو معده« وجود دارد و کمترین تاثیر را »باندیگ 
نمی شود،  توصیه  دیگر  اکنون  که  روشی  دارد.  معده«  حلقه  یا 

»بالون معده« است.

عوارض هرکدام از این روش ها متفاوت است؛ زمانی که روی معده 
جراحی انجام شود، بیمار در روزهای بعد از عمل احساس نفخ و 
پری معده می کند. به طور نمونه در عمل اسلیو حجم معده خیلی کم 
می شود، به طوری که 85 درصد از معده را کامال برمی دارند و فقط 15 
درصد را حفظ می کنند. به همین دلیل بیمار تنها قادر است به اندازه 
نصف لیوان مایعات و خوراکی مصرف کند و اگر بیشتر از این حد 
مصرف کند، استفراغ می  کند و احساس تهوع و سنگینی خواهد  کرد. 
همچنین اگر بیمار از لحاظ سیستم پروتئینی بدن ضعیف باشد، حین 
عمل ممکن است قسمتی از که معده بخیه شده دچار نشت شود. 
البته این عوارض جزو موارد نادر جراحی است و امکان زیادی ندارد. 
استفاده  روش  این  از  که  بیمارانی  به  مهم  توصیه های  از  یکی 
زیرا  نکنند  زیاد  را  که حجم خوراکی خود  است  این  کرده اند، 
افراد  بیاید و بزرگ تر شود. این  ممکن است معده دوباره کش 
مایع،  پروتئین های  پرکالری مثل شربت ها و  مایعات  بهتر است 
غذای پرچرب با حجم کم و بستنی های خیلی شیرین استفاده 
نکنند چون این مواد حجم زیادی نمی گیرند و مایع هستند، در 
نتیجه در این بیماران به راحتی با مقدار زیاد  قابل مصرف هستند 

و کالری زیادی به بدن آنها می رسانند. 

مانند  معمولی  غذاهای  مصرف 
انواع  و  سیب زمینی  نان،  برنج، 
ندارد  مانعی  تازه  میوه  و  سبزی 
و توصیه می شود حتما در رژیم 

این  کنار  بگیرد.  قرار  افراد  غذایی 
رژیم، ورزش نیز کمک زیادی به تسریع 

کاهش وزن می کند چون ورزش همیشه 
باعث می شود متابولیسم بدن باالتر برود؛ 

اگر افراد رژیم داشته باشند اما ورزش نکنند، 
کاهش وزن نخواهند داشت چون سوخت و ساز به حداقل 

این موضوع در حیوانات هم دیده می شود؛ حیواناتی  می رسد. 
که به خواب زمستانی می روند و فعالیت ندارند، سوخت و ساز 
بدنی شان به صفر می رسد. انسان ها هم در صورتی که فعالیت نکنند 
سوخت و ساز بدنشان به صفر می رسد زیرا بدن مکانیسمی دارد که 
انرژی را ذخیره می کند اما وقتی فرد فعالیت کند، سوخت و ساز 

بدنش باال می رود و  باعث کاهش وزنش می شود.
یکی از نکاتی که باید در این عمل مورد توجه قرار بگیرد این 
است که این جراحی در همه افراد به یک صورت جواب نمی دهد 

و در افراد مختلف فرق می کند؛ 
به بافت بدنی و ژنتیک افراد 

بستگی دارد. 
است  ارثی  چاقی ها  برخی 
غذا خوردن  به  زیادی  ربط  و 
کل  در  آدم ها  برخی  ندارد؛  فرد 
این  در  که  دارند  پایینی  متابولیسم 
صورت کاهش وزن کمتری برای آنها 
اتفاق می افتد اما افرادی که به دلیل پرخوری 
چاق هستند، سریع تر وزن کم می کنند و وقتی معده 
کوچک شود، کالری دریافتی آنها کم می شود اما در برخی دیگر 
این مراحل به کندی انجام می گیرد، درنتیجه کاهش وزن کمتری 
دارند.  به هر صورت این عمل ها موفق هستند، خصوصا برای 
دنبال  به  که  افرادی  چاقی شده اند؛  عوارض  دچار  که  بیمارانی 
چاقی دچار دیابت نوع 2، چربی خون باال، کبد چرب، آرتروز و 
بیماری های قلبی-عروقی می شوند با جراحی های چاقی نجات 
پیدا می کنند و به نسبت عوارض کمی که ممکن است برایشان 

ایجاد شود، مزایای بیشتری به دست می آورند.

یادداشت

 دکتر حمید 
عارف

فوق تخصص 
جراحی های 

زیبایی 

جراحی  از  بعد 
که حدود  اسلیو معده 

را  من  معده  از  سه چهارم 
کاهش  کم کم  من  وزن  برداشتند، 

پیدا کرد و در حال حاضر 52کیلوگرم وزن کم 
کرده ام و مدام در حال ورزش و رژیم هستم. 

در کل هر فردی که قصد الغری دارد 
باید ورزش کند و رژیم بگیرد

نماییازفیلم»هزارپا«بابازینعیمهنظامدوست
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: باز هم شمشیربازی ایران با اسم شما 

بر سر زبان ها افتاد. 
اولین سهمیه المپیک را بعد از 37 سال برای 
شمشیربازی ایران گرفتم. االن هم مدالی ارزشمند 
را در قهرمانی جهان برای اولین بار گرفتم. در 
مسابقات قهرماني جهان كه در مجارستان برگزار 
شد، همه حریفان آمده بودند كه سهمیه المپیک 
بگیرند. من هم توانستم حریفان قدرتمندی را 
شکست بدهم و مدال قهرمانی جهان را بگیرم. 
با این مدال سهمیه المپیک 2020 توكیو برایم 

قطعی است. 
: حریفان قدرتمندی داشتید، فکرش را 

می کردید مدالی به این مهمي بگیرید؟
مسابقات قهرمانی جهان سالی یک بار برگزار 
می شود. امسال هم همه آمده بودند سهمیه بگیرند. 
من حریفان بزرگی را شکست دادم. حریف تونسی 
سال گذشته هشتم شده بود. شمشیرباز روس در 
2 سال گذشته در همین مسابقات مدال برنز گرفته 
بود. حریف آلمانی هم در 6 ماه گذشته دو مدال 
طال و نقره گرفته بود. من خیلی وقت بود به فکر 
این مدال بودم. وقتی در تهران بودیم و قرار بود 
به مسابقات قهرمانی جهان برویم روی این مدال 

تمركز كرده بودم. خدا را شکر موفق هم شدم.
شمشیربازي  از  همیشه  براي   :
خداحافظي کرده بودید، اگر برنمی  گشتید شاید 
این افتخار نصیب خودتان و ایران نمي شد. 
بازگشتی رویایی داشتید و شاید بیشتر از همه 
مدیون سرمربی تیم، پیمان فخري هستید که 

باعث شد برگردید.
جای این مدال در كلکسیون افتخارتم خالی بود. 
آقای فخری گفت مدال جهانی نداری. درست 
است مدال آسیایی و جام جهانی گرفتی اما هنوز 
كاری نکرده ای. االن سال المپیک است، برگرد 

و من هم برگشتم.
: سرمربی تیم می گوید قبل از قهرمانی 
جهان در مسابقات درون اردویی بین 6 نفر، 
پنجم شدید و به هم تیمی هایتان باختید. چه 
اتفاقی افتاد که در مجارستان آن مدال تاریخی 

را برای شمشیربازی گرفتید؟
در مسابقات بین المللی من نماینده 80 میلیون 
ایرانی هستم و مردم توقع زیادی از من دارند. به 
همین دلیل باید همه توانم را بگذارم تا نماینده 
شایسته ای برای مردم كشورم باشم. همه تمركزم 
این است كه در مسابقات خارجی و بین المللی 

بدرخشم و پرچم كشورم را باال ببرم. درست است 
در مسابقات داخلی شاید به حریفانم ببازم. البته 
این موضوع قدرت شمشیربازان سابر ایران را 
نشان می دهد و اینکه چه حمایت و پشتیبانی ای 

از بچه ها می شود. 
: پس قبول دارید در ایران رقیب دارید. 
فکر می کنید چه کسی می تواند پا جای پای 

شما بگذارد؟
همه بچه ها خوب هستند. علی پاكدامن، رهبری 
و... در این مورد نمی توانم حرفي بزنم. همین 
بچه ها در مسابقات قبلی درخشیدند و كار بزرگی 

كردند. ان شاا... كه این راه ادامه پیدا كند.
: وقتی از ملی پوشان ایرانی شکست 
می خورید اما حریفان خارجی قدری را می برید 

و مدال می گیرید، آنها هم روحیه مي گیرند؟
بله، همین طور است. شمشیربازی ورزشی است 
كه تمركز زیادی می خواهد. من در همین مسابقات 
نقاط قوت و ضعفی داشتم كه در مورد آنها به 
هم تیمی هایم می گویم تا كمک  شان كنم  اشتباه مرا 
نکنند. به هر حال شرایط مسابقات دادن خاص 
است. با حریفانی باید مبارزه كنی كه با كلی 
امکانات می آیند و این كار خیلی سخت است. 
: از امکانات حریفان گفتید؛ هنوز هم 

فاصله مان با آنها زیاد است؟
ما هنوز یک سالن استاندارد نداریم. پیمانه بودجه مان 
خیلی كوچک است. نداشتن لیگ، نداشتن پزشک 
و ماساژور و... مشکالتی است كه ما داریم اما 

حریفان مان ندارند.
: همیشه از نبود امکانات و مشکالت 
و توجه نکردن ویژه گفته اید، حاال بعد از گرفتن 

این مدال نظرتان عوض نشده؟
االن انتقادی نمی كنم. نمی خواهم شیرینی مدالم از 
بین برود. این شرایط وجود دارد؛ چه من كاری 
بکنم، چه نکنم. ترجیح می دهم چیزی نگویم و 

فعال از این مدال ارزشمند لذت ببرم.
: از شمشیربازی باید خاطرات تلخ و 

شیرین زیادی داشته باشید.
22 سال است شمشیربازی می كنم. برد و باخت های 
تلخ و شیرین زیادی را تجربه كرده ام. در همین 
مسابقات قهرمانی جهان به خاطر اینکه نتوانستم 
به فینال برسم و مدال طال یا نقره بگیرم، شکست 

تلخی خوردم اما به خاطر اینکه مدال برنز گرفتم، 
خوشحالم. این مسابقه برایم دو سر برد بود.

: با امکاناتی که ما داریم کار 

خیلی بزرگی کرده اید. حریفانتان چه برخوردی 
می کنند وقتی از شما می بازند؟

همه تعجب می كنند. آنها خیلی دنبال این هستند 
كه ببینند چطور به اینجا رسیدیم و مدال می گیریم 

اما از شرایط ما چیزی نمی دانند.
: فخري می گوید بیشتر از خودت از 

گرفتن برنز قهرمانی جهان لذت برده است.
آقای فخری نقش خیلی موثری داشت. باید بگویم 
او یکی از بهترین مربیان شمشیربازی دنیاست كه 
توانست قدرت ایران را به جهان نشان دهد. من و 
او بعد از گرفتن این برنز قهرمانی جهان »كیف« 
كردیم. حدود 18-17سال است كه با هم كار 
می كنیم. سوای مربیگری هم تیمی هم بوده ایم و 
رابطه برادرانه با هم داریم. او قدرت جنگندگی 

به ما می دهد.
: چطور؟

قبل از هر مسابقه بازیکنان تیم حریف را آنالیز 
می كند و بازیکن ایرانی را همیشه باال می بیند. او 
می گوید شما بهترین هستید. این حرف ها به من 
و هم تیمی هایم انگیزه و روحیه می دهد و قدرت 

جنگندگی مان را باال می برد. 
: حاال همه توقعات بیشتری از شما 
دارند؛ اینکه مدال المپیک بگیرید. از پس  این 

کار برمی آیید؟
االن انگیزه ام دو برابر بیشتر شده است. به دلیل 
اینکه در المپیک ریو2016 حق من مدال بود اما 

ناداوری باعث شد به آن نرسم. 
انگیزه  به  ورزشکاری  هر 

كردن  حمایت  و  دادن 
بتواند  اینکه  دارد.  نیاز 
با تمام قدرتش تمرین 
كند و مدال بگیرد. من 
االن مدال المپیک را در 
افتخاراتم كم دارم و برای 
برنامه ریزی  گرفتنش 

كرده ام.
 :

مبارزه تان در المپیک ریو خیلی به چشم آمد. 
آنجایی که با حریف آمریکایی جنگیدید. اتفاقا 
به خاطر همان ناداوری در ذهن مردم ماندید.
اتفاقات و مسابقات سال 2016 موارد زیادی 
را نشان داد. مردم خیلی مسائل را فهمیدند و 
نگاهشان به شمشیربازی تغییر كرد. دیده بودم 
ورزشکاری كه عنوان می گیرد و به جایگاه خوبی 
می رسد، حمایت می شود. همیشه دوست داشتم 
به این جایگاه برسم. خدا را شکر نگاه مردم را 

عوض كردم. 
: حریفان با برنامه به المپیک توکیو 

می آیند، از آنها نمی ترسید؟
روی هیچ حریفی و تیمی فکر نمی كنم. ما رقیب 
آنها هستیم و حاال واجب شده آنها از ما بترسند. 
اتفاقا حساب ویژه ای روی ما باز كرده اند. رقیب 
اصلی شان شده ایم. می دانم كره، روسیه، آمریکا، 
آلمان و مجارستان با همه امکاناتشان به المپیک 
با همه قدرت و آمادگی  باید  می آیند. ما هم 

شركت كنیم.
: از خانواده تان برایمان بگویید.

14 سال است ازدواج كرده ام. دو دختر دارم؛ 
پارمیس 8 سال دارد و پرنیا 9 ماهه است. 

: زمان زیادی برای تمرین و مسابقه 
می گذارید، دلتنگ خانواده نمي شوید؟ 

در تمام این سال ها روزی دو نوبت صبح و 
عصر 2/5 ساعت تمرین كرده ام. در این مدت 
همسرم تنهایي زندگی و مشکالتش را 
كمکم  همیشه  كشیده.  دوش  به 
كرده و سهم بزرگی در گرفتن 
مدال هایم داشته. زماني كه در 
اردو هستم همه تالش می كند 
آرامش داشته باشم و تمركز كنم. 
در همین مسابقات مجارستان 
وقتی به یاد آنهاد افتادم، انگیزه 
گرفتم كه بهترین مبارزه ام را به 
خاطر آنها به نمایش بگذارم. 
دیدید كه مدال هم 

گرفتم. 

گفت وگو با مجتبی عابدینی که اولين مدال جهاني 
شمشيربازی را برای ایران به دست آورد

بازگشت 
به موقع 

مجتبي عابديني كه از شمشيربازي خداحافظي كرده بود، 
قبل از مسابقات قهرماني جهان به تيم ملي برگشت. او اولين 
مدال جهاني اين رشته را گرفته و حاال نويد مي دهد كه در 

المپيك هم مي تواند مدال بگيرد. 
هميشه پيشرو بوده، اولين  مدال ها به نامش ثبت شده و حاال بهترين مدال هم 
به نام او است. مجتبي عابديني نزديك 20سال است كه در شمشميربازي 
ايران حضور دارد و مدال مي گيرد اما 3 سال پيش بود كه اسم او سر زبان ها 
افتاد، همان نيمه شبي كه همه منتظر بودند در المپيك ريودوژانيرو اولين مدال 
المپيك را براي شمشيربازي ايران بگيرد. مدال نگرفت اما خيلي  از ايراني ها 
تازه متوجه اين رشته، مجتبي و مهارت او شدند. شايد تا قبل از آن كسي 
خبر نداشت كه ايران شمشيربازي و شمشيرباز هم دارد. مجتبي بعد از آن 
شب خيلي ديده نشد اما به تازگي اتفاق بزرگی در شمشيربازي و زندگي 
ورزشي او افتاده. او در مسابقات قهرماني جهان به مدال رسيده؛ به مدال 
برنز، برنزي كه اولين مدال جهاني شمشيربازي ايران است. اين مدال براي 
خود مجتبي انگيزه شده تا يك بار ديگر به مدال المپيك فكر كند، به ديگران 
هم اين انگيزه را داده كه مي شود ايراني بود و امكانات نداشت ولي جنگيد 
و مدال جهاني گرفت. »سالمت« با عابديني گفت وگو كرده تا وی بيشتر از 

اين مدال و راهي كه براي رسيدن به اين مدال رفته، بگويد. 

 مريم 
عالي زاده 

مدال المپيك را هم مي خواهم 
مجتبی عابدینی 13 ساله بود كه شمشیربازی را شروع كرد. 
رفیع صفت كار و پاشا پاشاپور اولین مربیانی بودند كه مجتبی 
با آنها كار كرد. فکرش را نمی كرد روزی اسمش در ورزش 
ایران بر سر زبان ها بیفتد و نامش در تیم ملی سابر ماندگار 
شود. سال 79 اولین مدال طال را برای تیم نوجوانان در 
آسیا گرفت. شاید این مدال اولین جرقه ای بود كه زده شد 
و تداوم هم پیدا كرد. اولین سهمیه المپیک شمشیربازی 
هم به نام او زده شد. 32 مدال طال، نقره و برنز آسیایی در 

كارنامه دارد. 8 مدال هم در دیگر جام های جهانی و گرندپری. 
حاال هم مدال تاریخی برنز را برای اولین بار در قهرمانی جهان 

برای ایران گرفت. اینها ماحصل 22 سال تمرین و مبارزه كردن او با 
حریفان بزرگی است كه حاال خودش می گوید واجب است از ایران 
مدال دیگري  با  را  افتخاراتش  ایران می خواهد همه  كاپیتان  بترسند. 

تکمیل كند؛ »مدال المپیک را هم مي خواهم.«

پیمان فخری، سرمربی تیم ملی سابر معتقد است این مدال خیلي 
زودتر از این باید به دست مي آمد. با این حال خوشحال است، حتي 
بیشتر از خود عابدیني. او به »سالمت« مي گوید: »این مدال نتیجه 7-8 
سال تالش در شمشیربازی بود. از روزی كه شروع كردم، دوست 
داشتم در مسابقات قهرمانی جهان مدال بگیریم. در این چند سال 
شمشیربازی رشد خیلی خوبی كرده است. زودتر از اینها باید به 
این مدال در جهان می رسیدیم. متاسفانه هر بار تا كسب مدال پیش 
می رفتیم اما از دستمان می پرید. در تیمی جهان چهارم شده بودیم. 
علی پاكدامن به 8 نفر برتر جهان رسید اما باخت. سال گذشته بین 
16 نفر آمدیم. بین 200 نفر باید كلی زحمت بکشی و مسابقه بدهی 
كه باال بیایی. امسال مجتبی به جمع 8 نفر برتر جهان آمد. المپیک 
رفته بود. گفتم خدایا بس است دیگر. او دو روز سنگین مسابقه داد. 
اگر این دفعه می برد، مدال می گرفتیم. خدا را شکر این اتفاق افتاد 
و توانستیم مدال قهرمانی جهان را بگیریم. خیلی ارزشمند بود. حق 

ما زودتر از اینها بود.«
 گرفتن این مدال تاریخی در قهرمانی جهان برای اولین بار افتخار 
بزرگی را نصیب تیم ملی سابر كرده است. پیمان فخری حق دارد كه 
بگوید با برنز قهرمانی جهان خستگی سال ها سختی در شمشیربازی 
را به دست فراموشی سپرده: »ما مدال زیاد گرفته بودیم. همین 
حریفانی كه به مجارستان آمده بودند از بچه های ما شکست خورده 
بودند. مسابقات قهرمانی جهان، تک مسابقه برتر سال است. همین 
االن شما جستجو كنید كه قهرمان جهان در پاریس چه كسی بوده، 

معلوم می شود. این مدال آوری در تاریخ ثبت می شود. خدا را شکر 
مدال ارزشمندی گرفتیم و خستگی از تنمان بیرون رفت.«

او اعتراف می كند كه بیشتر از شاگردش برای این مدال انتظار كشیده و 
لذت برده است: »این مدال برنز بیشتر از مجتبی عابدینی برای من لذت 
داشت چون من سال هاست اهمیت این مسابقات و مدال آوری اش را 
می دانستم اما او و بقیه بچه ها قبل از این نمی دانستند ارزش این مدال 
چقدر باالست. هر چه می گفتم، نمی فهمیدند اما االن كه مجتبی مدال 
گرفته همه چیز را فهمیده است. با دست خالی و با این امکانات كم 

به این مدال رسیده ایم و این خیلی مهم تر است.«
فخري درباره فاصله امکانات ایراني ها با حریفانش مي گوید: »ما از 
نظر امکانات فرسنگ ها از رقیبان دور هستیم. اصال امکانات ما با آنها 
قابل مقایسه نیست. پروژه ای در دنیا هست كه ارزش گذاری می كند 
چقدر باید برای مدال جهانی هزینه شود. برای اینکه به سطح اول 
جهانی برسیم و مدال بگیریم، باید 2 میلیون دالر هزینه شود. المپیک 
4 میلیون دالر می خواهد. در این پروژه هزینه ها بررسی می شود. اگر 
بفهمند ما با چقدر هزینه به مدال برنز در قهرمانی جهان رسیده ایم، 
اعتبار این رشته زیر سوال می رود. با امکاناتی كه ما داریم، غیرممکن 
است كسي به این مدال برسد. ما االن در دنیا تیم ششم هستیم. شاید 

از تیم 21 به بعد دنیا امکانات برابری با ما داشته باشند.«
از نظر سرمربی تیم ملی سابر، عابدینی ویژگی های یک قهرمان را دارد 
و به خاطر همین ویژگي است كه توانسته اولین مدال قهرمانی جهان 

را به نام خودش بزند. او می گوید: »مجتبی ویژگی یک قهرمان را دارد. 
قهرمان خاصی است. روحیات فوق العاده خاصی دارد. 10 روز قبل از 
مسابقات قهرمانی جهان مجارستان، در مسابقات درون اردویی بین 
6 نفر، پنجم شد. این نتیجه نشان دهنده آن است كه در شمشیربازی 
ایران این پتانسیل وجود دارد. مجتبی در مسابقات قهرمانی كشور 
می داند حریفانش او را می زنند و شکست می دهند اما روحیاتش 
جوری است كه در مسابقات خارجی روبروی حریفان می ایستد. 
او الگوي خوبی برای بچه های من شده است. بچه ها می گویند ما 
كه در ایران او را می زنیم، آن وقت او می رود و رقبایش را شکست 

می دهد. او به تیم و ملی پوشان روحیه و انگیزه می دهد.« 
حاال با این اتفاقات خوب، جای خالی مدال المپیک بیشتر به چشم 
می آید. فخری در این باره هم توضیح می دهد: »چند سال پیش كه 
عابدینی می گفت مدال المپیک و جهان را می خواهم، كسی باورش 
نمی شد اما االن از او مدال مطالبه می كنند. اولین هدف مان گرفتن 
سهمیه تیمی شمشیربازی برای المپیک توكیو است. اگر تیمی سهمیه 
بگیریم، می توانیم 4 ورزشکار اعزام كنیم. 3نفر هم می توانند در 
انفرادی در المپیک توكیو مبارزه كنند. االن رنک 6 دنیا هستیم. 8تیم 
اول می توانند به المپیک بروند. تقریبا 70-60 درصد راه را رفته ایم. 
2بار پشت سر هم تیم قدرتمند چین را شکست داده ایم. 3مسابقه 

انتخابی المپیک هم داریم.«
در المپیک ریودوژانیرو كمتر كسي انتظار داشت كه عابدیني تا پاي 
مدال هم پیش برود و با ناداوري دستش از مدال كوتاه شود اما حاال 
همه از عابدیني و شمشیربازي توقع دارند، توقع این كه در توكیو 
مدال بگیرد. این را حتي وزیر ورزش هم گفته و از شمشیربازي 

خواسته است. شاید توقع شمشیربازان هم توجه ویژه به آنها باشد.

پيمان فخري: خستگي از تنمان بيرون رفت 

شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت



تقویم سالمت شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت6

روزیچندتوماندرآمدکمتربهجاییبرنمیخورد...

در روزگاری که شاید کسب ثروت و تقالی درآمد بیشتر اولویت 
بسیاری از افراد شده، یکی از متخصصان متعهد کشور به دور از 
شهرت طلبی و پس از سال های سال طبابت، در یکی از شهرهای 
جنوبی به درمان مردم می پردازد. دکتر »محمدصادق پورمهدی«، 
متخصص اطفال، مشکالت مالی مردم چنین مناطقی را جدی می داند 
که به این دلیل اصال فرزندشان را نزد پزشک نمی برند و درنتیجه بیماری 
کودکشان تشدید خواهد شد. به گفته دکتر پورمهدی، روزی چند تومان درآمد 
کمتر به جایی برنمی خورد، حتی اگر فردی تظاهر به عدم توان مالی کند، مگر چه 
می شود؟ از خدایشان گرفته ام یا بعدا عطا می کند. این موضوعات را برای خودم 

حل کرده ام. کار دکتر پورمهدی اما فقط به  این ماجرا ختم نمی شود. او مدتی هم 
با انجمن پزشکان صلح و دوستی، بدون هیچ چشمداشت مادی، سفری آموزشی 
و درمانی به آفریقا در قالب پزشکان بدون مرز داشته است. این گروه  شامل 16 
پزشک در تخصص های مختلف  بود و دکتر پورمهدی در دپارتمان کودکان این گروه 
طبابت می کرده است. وی این سفر را برای خود تجربه خوبی می داند و معتقد است 
نیازمند در هر کجا که باشد، انسان است و باید برای کمک به او تالش کرد اما این 
شمعی است که به خانه رواست! وی محرومیت های مناطق مختلف کشور از جمله 
سیستان و بلوچستان را دغدغه جدی در همه زمینه ها از جمله بهداشت و درمان 
می داند و گرچه نسبت به سفرهای برون مرزی و خدمت در چنین سرزمین هایی 

بی میل نیست، فعال خدمت رسانی در ایران را ترجیح می دهد زیرا کمک کردن 
به این افراد باید در اولویت باشد.

ازپشتکوههایبویراحمدتاقلههایافتخارجهانی

اردیبهشت سال 72 نخستین پیوند کبد در ایران و خاورمیانه توسط 
دکتر »سیدعلی ملک حسینی« انجام شد و وی لقب »پدر پیوند کبد 
در ایران« را از آن خود کرد. وی اهل منطقه سردسیر بویراحمد و 
یکی از محروم ترین مناطق کشور است که با لطف خدا، کار، تالش 
و عشق به کار به این جایگاه رسید. ملک حسینی به توصیه مادر 
هرگز تحصیل را رها نکرد و پس از دریافت مدرک دیپلم و معلمی 
در دوران خدمت سربازی، در اولین فرصت در کنکور سراسری شرکت 
کرد و پس از یک بار انصراف از رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بار دیگر در این 
دانشگاه در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد. دوران طرح خود را در یاسوج گذراند 
و پس از یک سال به عنوان شاگرد اول در رشته جراحی دانشگاه شیراز پذیرفته شد. 
وی به توصیه دکتر فاضل، برای گذراندن دوره فوق تخصص در رشته پیوند کلیه 
راهی بیمارستان  هاشمی نژاد تهران شد. دکتر ملک حسینی به آنچه به دست آورده 
بود، بسنده نکرد و عطش کسب دانش او را بر آن داشت تا همراه یکی از استادان 

راهی بزرگ ترین مرکز پیوند کبد جهان در آمریکا شود. او پس از مدت کوتاهی 
بازگشت. این پزشک که به خوبی می دانست پیوند کبد نه یک جراحی ساده، بلکه  
فرایند پیچیده تیمی است، همراه یک تیم پزشکی به آمریکا رفت و  سال ها بعد با 
آمادگی کامل به کشور بازگشت. دکتر ملک حسینی اولین پیوند را در تیرماه 1372 
در بیمارستان نمازی انجام داد. خوشبختانه کار تیمی بسیار خوب انجام شد که 
اولین مورد در ایران و آسیا )به جز یک مورد در ترکیه( بود. هرچند به دلیل پذیرش 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی توسط دکتر ملک حسینی، اندکی وقفه در پیوند کبد 
ایجاد شد، پس از مدتی دکتر توانست از مسوولیت اجرایی رهایی پیدا کند. او 
بالفاصله برای گذراندن دوره ای 6ماهه، راهی انگلستان شد و پس از بازگشت به 
ایران بخش پیوند بیمارستان نمازی را آنچنان فعال کرد که سرآمد کشورهای منطقه 
شد. دکتر ملک حسینی تقاضای پول برای انجام عمل جراحی را دون  شأن پزشک 
می داند و هیچ گاه با پول پیوند زندگی نکرده است. وی طی 30 سال خیلی کم 
به مرخصی رفته زیرا معتقد است عمل پیوند شب و روز نمی شناسد. انجام 638 
پیوند کبد در سال 2017 میالدی در مقایسه با 561 پیوند کبد در آمریکا، رکورد 

افتخارآمیزی است که پدر پیوند کبد ایران به آن اشاره می کند.

باحجاببهکار،تحصیلوورزشمیپردازم
دختر 28 ساله ایرانی که از بچگی به دلیل شغل پدر؛ فوق تخصص قلب و عروق، عالقه مند به ادامه این رشته 
بود، زمانی که از طرف پروفسور سمیعی پذیرش دریافت کرد، به مطالعه این رشته پرداخت و تصمیم گرفت 
دوره تخصص مغز واعصاب را ادامه دهد. دکتر » سهیال سامی« حدود 3/5 سال است که در مرکز مغز و 
اعصاب  هانوفر )International Neuroscience Institut( زیر نظر پروفسور سمیعی رزیدنتی جراحی 
مغز و اعصاب را شروع کرده است. تعداد جراحی هایی که این بانوی جوان به تنهایی انجام داده به بیش 
از 500 عمل می رسد ولی تعداد جراحی هایی که به عنوان دستیار و کمک جراح بوده و به صورت مشترک 
انجام داده است شاید به بیش از 3هزار جراحی برسد. وی از طریق فضای مجازی و صفحات اجتماعی خود به 
افرادی که نیازمند راهنمایی و مشاوره هستند کمک می کند و در سفرهایی که به ایران دارد حتما افرادی که نیاز به مشاوره 
داشته باشند،  راهنمایی می کند. البته برخی بیماران نیز به آلمان سفر کرده و در مرکز جراحی مغز و اعصاب  هانوفر مورد 
عمل جراحی قرار گرفته اند. این دکتر بسیار عالقه  مند به فعالیت پزشکی در ایران است، حتی اگر شرایط برای حضور مستمر 
او در ایران ایجاد نشود، قصد دارد چند ماهی از سال را در ایران به فعالیت پزشکی اختصاص بدهد. دکتر سهیال سامی که 
در تمام تصاویر و جراحی ها با حجاب کامل دیده می شود، حجاب را با آگاهی و انتخاب برگزیده و حجاب او در ایران و 
خارج از کشور تفاوتی ندارد. وی معتقد است حجاب در زمینه جراحی برای وی محدودیتی ایجاد نکرده؛ حتی در اتاق 
عمل که یک محیط کامال استریل است و مدام باید دست های خود را شست و کنار همکاران آقا و خانم کار کرد. وی با 

حجاب خود عالوه بر کار و درس در کشور خارجی به فعالیت های ورزشی نیز ادامه می دهد.

اجرنقدخیرخواهیهاییکهبزرگترینشآرامشقلباست
سال های بعد از پایان جنگ، فرشته نجات جانبازانی می شد که صورتشان در جنگ آسیب  دیده بود و اکنون این 
جراح پالستیک معروف ایرانی، رایگان در خدمت همه بیماران محروم این مرزوبوم است. از نگاه دکتر »جلیل 

و کالنتر هرمز«، درمان رایگان بیماران بی پناه و فقیری که در دوردست ترین روستاهای ایران زندگی می کنند 
بیماری های همراه تولد صورت هایشان را نشانه گرفته و زندگی عادی شان را مختل کرده است، 

می ارزد به دستمزد 20 میلیونی یک عمل زیبایی! وی از دوران جوانی برای ترمیم صورت 
جانبازان، رشته جراحی پالستیک را انتخاب کرد تا بتواند التیام بخش درد جسمی و روانی 

مجروحانی باشد که در زمان جنگ دچار سوختگی یا آسیب های مختلف سر و صورت شده بودند. 
بعد از چند سال تالش و تمرین، رتبه اول جراحی پالستیک در ایران نصیب دکتر کالنتر شد و مزد این برتری، 
گرفتن بورسیه انگلستان برای گذراندن دوره فوق تخصص جراحی پالستیک بود. وی جزو معدود پزشکانی بود که 
در دوران تحصیل در دانشگاه از او دعوت کردند در یکی از بیمارستان های چلسی مشغول به فعالیت و جراحی 
شود. تبحر پزشک ایرانی، آنقدر انگلیسی ها را متعجب کرد که از دکتر کالنتر دعوت کردند با بهترین شرایط و 
تسهیالت در انگلستان بماند و شهروند این کشور شود اما او خدمت به وطن را به شهروند شدن در قلب اروپا 
ترجیح داد و به ایران برگشت. در حال حاضر نیز دکتر با روی گشاده مرهم درد بیمارانی با ناهنجاری های مختلف 
سر و صورت است که از شهرهای مختلف به مطب ایشان مراجعه می کنند. دکتر کالنتر آرامش بیماران بی پناه و 
محروم را مایه آرامش و احساس بی نیازی خود می داند. وی به وصیت مادر در خدمت به خلق به جای کسب 

ثروت از طریق پزشکی پایبند بوده و به نیکویی این عهد را برآورده کرده است. 
دکتر کالنتر سند بهشت دنیا و آخرت خود را لبخند بیماران بهبودیافته روستای گاودانه در 300 کیلومتری شهر یاسوج، 
کودکان زهک و رامهرمز و بیماران شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان می داند. وی از سال 86 تصمیم گرفت 
چند بار در سال به مناطق دورافتاده سفر کند و بیماران مبتال به ناهنجاری های صورت که از عهده تامین هزینه ها 
برنمی آمدند و همیشه از این درد روحی رنج می بردند را شناسایی و با هزینه شخصی خود بستری و جراحی  کند اما به 
دلیل تعداد زیاد این افراد از پزشکانی که زمانی شاگرد وی بودند خواست گروهی از جراحان پالستیک خیر را تشکیل 
دهند. پس از یکی- دو سال، پزشکان متخصص دیگری نیز به گروه داوطلبانه جراحان پالستیک خیر پیوستند و اکنون 
دکتر کالنتر بانی راه اندازی بزرگ ترین گروه پزشکی داوطلبانه در دنیا شده است. به عنوان مثال در یکی از سفرها طی 

3روز، 157 بیمار که شکاف لب و کام داشتند، رایگان عمل شدند که آماری بی نظیر است.

مراشایدانگشتریبینگیننشایددلخلقیاندوهگین
500 تومان؛ االن دیگر حتی با این مبلغ نمی توان بستنی یا آبمیوه خرید! اما این مبلغ حق 
ویزیت پزشکی اهل میبد یزد است که حتی اگر بیماری توان پرداخت آن را هم نداشته 

باشد، مشکلی نیست؛ به همین سادگی!
دکتر »محمد آقایی میبدی« که در سال 1327 در میبد به دنیا آمد، در حال حاضر 
نیز در این شهر زندگی می کند و بازگشت به موطن خود پس از پزشک شدن را 
افتخار می داند. وی به دلیل عالقه به این رشته در دانشکده علوم تندرستی که بعد 
از انقالب به دانشگاه شهید بهشتی ملحق شد، تحصیل کرد و از سال 58 در درمانگاهی 
در اردکان مشغول به کار شد و بعد از سال 67 نیز مطب داشت. این دکتر سال ها عالوه بر مطب، 
در بیمارستان نیز به طبابت پرداخت. پس از بازنشستگی نیز صبح و عصر در مطب و در واقع، 
منزل پدری به مداوای بیماران می پردازد. ویزیت پایین دکتر آقایی مختص دیروز و امروز نیست، 
بلکه او از ابتدای کار طبابت همواره سعی کرده با دریافت ویزیت پایین تر نسبت به تعرفه ها، 
به مردم کمک کند تا هیچ بیماری به دلیل عدم توان مالی دچار مشکل نشود. وی همین میزان 
درآمد را کنار حق فرانشیز دفترچه بیمه  برای معیشت زندگی کافی می داند، حتی اگر بیمار توان 
مالی داشته باشد باز هم همین مقدار هزینه را دریافت می کند و پدر را الگوی خود در نیکوکاری 

می داند که هیچ گاه هم از این رویه ضرر نکرده است.

ایرانراکشتینوحمیدانم
چندی پیش فیلمی از خانم دکتر جوانی که بزرگ شده کشور هلند است در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد و سخنان او هنگام ورود به ایران بازتاب گسترده ای داشت. دکتر »طناز بحری«، 
فوق تخصص خون و سرطان بالغان که ریاست کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس 
روتردام هلند را برعهده داشت، تصمیم گرفت با خواسته قلبی خود تمام امکانات رفاهی 
در هلند را رها کند و به ایران بازگردد. هلند جزو کشورهایی است که باالترین سطح 
حقوق پزشکان را دارد. دکتر بحری از حقوق حدود 10 هزار یورویی در این کشور چشم 
پوشید و اکنون در بیمارستانی در ایران مشغول به طبابت است. وی که در دوران دانشجویی 
پس از سال ها به ایران سفر کرد، تبلیغات رسانه های غرب در مورد ایران را کامال منفی دانست که 
حتی اخبار مربوط به موفقیت ها و پیشرفت های ایران نیز با چنین جبهه گیری های مسمومی همپوشانی 
می شود. از آن پس بازگشت به ایران و خدمت در وطن برای او ارزش واالیی پیدا کرد و درنهایت نیز 
به تصمیم خود جامه پوشاند. دکتر بحری در صحبت های خود، ایران را مانند کشتی نوح می داند که 
هر فردی سوار بر این کشتی شود، برده و اگر از آن دوری کند، فرصت را از دست داده است. وی به 
تازگی همراه گروه های جهادی به زابل سفر کرده و گرچه از اقصی نقاط ایران بیمار دارد و احساس 
رضایتمندی خاصی می کند، دیدن همین مردم را در محل زندگی شان تجربه متفاوتی می داند. دکتر طناز 

بحری سال گذشته به عنوان یکی از چهره های مردمی شناخته شد.

ازهیچیکازمجروحانانقالبوجنگریالیدریافتنکردم
جراح مغز و اعصابی که امروز در همه جای دنیا او را به عنوان »پروفسور« می شناسند، تا 
دوران جوانی در ایران زندگی کرد و سپس برای ادامه تحصیل به آلمان رفت.  پروفسور 
»محسن مهاجر« از دوران جوانی تا امروز که 78 سال دارد، هرگز مردان دلیر سرزمینش 

که برای دفاع از میهن جانباز شدند، فراموش نکرد. 
وی متولد مراغه است اما زندگی و دوران دبستان و دبیرستان را در تبریز سپری کرد. 
سپس برای ادامه تحصیل به آلمان سفر کرد و رشته جراحی و آناتومی را با بهترین نمرات 
به پایان رساند. با اتمام تحصیل به ایران بازگشت و عالوه بر مداوای جدی مجروحان در 
زمان انقالب، به عنوان اولین گروه پزشکی به جبهه ها اعزام شد. پس از جنگ به آلمان بازگشت و 
در بیمارستان فرایبورگ آلمان به مداوای رایگان بسیاری از مجروحان جنگ پرداخت. او با خود عهد 
کرد  حتی یک ریال از مجروحان انقالب و جنگ دریافت نکند و صادقانه به این خدمات ادامه داد.
به پروفسور پیشنهاد شد به جای انتقال مجروحان، بخشی از بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( دراختیار 
ایشان قرار گیرد. وی با کمال میل پذیرفت و به تدریج با تکمیل تیم همراه و تجهیزات الزم هم اکنون 

حدود 15-10 روز در ایران به مداوای رایگان مجروحان می پردازد.
پروفسور مهاجر همواره از گذشته تاکنون هرگز برای اقدامات درمانی از بیمارانش تقاضای پول نکرد 

زیرا دغدغه داشت که شاید بیمار به دلیل عدم توان مالی شرمنده شود.

کارخیرراازمادرمآموختم
متخصص جراحی عمومی بیمارستان سینا، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران که همه 
او را به عنوان »جراح نیازمندان« می شناسند؛ 54 هزار ویزیت و بیش از 1500 جراحی 
رایگان را در کارنامه کاری خود دارد. دکتر »لعبت گرانپایه« یکی از اعضای تیم مدد )مجمع 
داوطلبان درمانگر( و رئیس انجمن سبا )انجمن سالمت بانوان( است که از این طریق 
بیش از 78 کارگاه پیشگیری از سرطان پستان در تهران و شهرهای مختلف برگزار شده 
است. وی در سال 97 به عنوان سومین چهره شناخته شده مردمی انتخاب شد و همچنین در 
سال 95 عنوان بانوی برگزیده جایزه گوهرشاد را از آن خود کرد. سرطان پستان یکی از شایع ترین 
سرطان های بانوان در ایران است. بر این اساس، کارگاه های آموزشی به همت دکتر گرانپایه و 12 تن از 
همکاران ایشان در رشته های مختلف از سال 86 تشکیل شده و در هر کارگاه حدود 2 تا 3 بیمار کشف 

می شود. این کارگاه ها حتی در سفرهای مدد به دورافتاده ترین نقاط کشور نیز برگزار می شود.

به بهانه اول شهریور همزمان با بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک

پزشکانی از جنس دیگر
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زمانی که قیمت مواد غذایی باال می رود، طبیعتا برخی افراد 
سودجو با تقلب در تولید مواد غذایی، غذاهای ناسالم تولید 
می کنند و مردم هم بدون اینکه مطلع باشند، مواد غذایی 
ناسالم را می خرند که تاثیرش به مرور زمان در آینده مشخص 
می شود. در این زمینه مثال ساده ای بیان می کنم؛ چند روز 
پیش فرزندم از یک بستنی فروشی معروف بستنی خرید و 
ما متوجه شدیم دانه های ریز پسته که روی بستنی وجود 
دارد، پسته نیست و باقالی است. از دوام و رنگ بستنی 
کامال مشخص بود که باقالی در آن استفاده شده و هیچ 
پسته ای داخل بستنی وجود نداشت. چرا چنین تخلفاتی 
رخ می دهد؟ چون پسته گران است و برای تولید کننده 

نمی صرفد که پسته در بستنی بریزد. البته من با مدیریت 
مجموعه تماس گرفتم و مدیر بستنی فروشی گفت ما 
این بستنی را از یک کارخانه معروف تهیه می کنیم. این 
صحبت ها نشان می دهد هر کس، تخلف را گردن دیگری 
می اندازد تا خود را تبرئه کند. تصور کنید اگر کودک یا 
حتی فرد بزرگسالی بیماری فاویسم داشته باشد و این 
بستنی را مصرف کند، چه اتفاقی برایش می افتد! یا اگر 
کودکی بیماری »جی6 پی دی«داشته باشد، ممکن است 
در اثر مصرف این بستنی بمیرد. عالوه بر این، در بسیاری 
از آجیل فروشی های غیرمعروف که فروش باالیی ندارند و 
آجیل هایشان کهنه می شود، به دلیل گرانی، آجیل و پسته   
در مغازه می ماند و برای اینکه تا سال آینده آجیل را نگه 
دارند، بین پسته ها قرص برنج می گذارند، در صورتی که 
وقتی در برنج، قرص برنج گذاشته می شود، هنگام شستن 
آن اثرش از بین رفته و سمیت بعد از شستشو و پختن 

برنج از بین می رود. اگر در پسته قرص برنج نگه داریم و 
بعد قرص را برداریم و پسته را بخوریم، تاثیر وحشتناکی 

روی سالمت خواهد گذاشت. 
در گوشت ها هم وضعیت مشابه است. تصور کنید، کباب 
کوبیده ای که 15 هزار تومان قیمت دارد، اگر یک دهم نیز 
در آن گوشت باشد، این قیمت درنمی آید. مشخص است 
که در آن نان خشک و چربی زده اند ولی چه نوع چربی 

و نان خشکی، معلوم نیست!
بنابراین وقتی مواد غذایی گران می شوند، طبیعتا این 
سودجویی ها زیاد می شود. حتی در گوشت های چرخ کرده 
هم تقلب می شود و وقتی آنها را می خوریم، مزه جگر 
و سنگدان می دهد. با این تخلف ها هم مزه غذا عوض 
می شود و هم از نظر ساختاری ادعایی که روی محصول 
درج می شود، تغییر می کند. بحث »ادعا« بحث خیلی مهمی 
در مواد غذایی است و در کشور ما مغفول مانده است. 
ادعا در مورد یک محصول بیان می شود و باید صادقانه 
باشد، مثال ما همیشه از سوپرمارکت محل مرغ می خریم 
و مصرف می کنیم. اگر یک روز صاحب مغازه بگوید من 
به جای مرغ به شما بلدرچین می دادم، ما از این موضوع 

ناراحت می شویم، در صورتی که صاحب مغازه می گوید 
بلدرچین گران تر است ولی از آنجا که »ادعا« نادرست 
بوده، ما ناراضی هستیم. در مورد پالم هم همان بحث 
»ادعا« سر و صدا ایجاد کرد و با وجود آنکه پالم چربی 
خطرناکی نیست، ادعایی که کارخانه های شیر در مورد 
محصوالت شان داشتند، اشکال داشت. همین قضیه باعث 
شد مردم بترسند و مصرف شیر کم شد و در ذهن مردم 

هنوز مطرح است که شیرها پالم دارند.
ارزانی و  به مردم توصیه می کنم، هیچ  درنتیجه من 
گرانی ای دلیل بر کیفیت و عدم کیفیت نیست و نباید 
در دام غذاهای بی نام و نشان و خیابانی افتاد. همچنین 
توصیه اکید دارم محصوالت فله ای یا غذاهایی که پشت 
ماشین و در مکان نامشخص تهیه می شوند را نخرند. 
در چنین شرایطی باید غذای سالم خانه )از نان و پنیر و 
خیار گرفته تا ساندویچ های خانگی( حتی اگر مختصر 
باشند را به غذاهای فله ای و خیابانی ترجیح دهند. از 
طرفی، مواد غذایی کهنه و فله ای استفاده نکنند و از 
برند های معروف خرید کنند. به عالوه، باید تاکید کنم 
در غذاهای فراوری شده تقلب بیشتر است به ویژه در 

سوسیس و کالباس، کوکو، کتلت، همبرگر و کباب 
کوبیده آماده بنابراین حتما این مواد غذایی را از مراکز 
معتبر بخرید زیرا بسیاری از ویروس های خطرناک که 
نه تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای منطقه وجود 
دارند به راحتی از طریق غذا منتقل می شوند. باز هم 
تاکید می کنم در انتخاب مواد غذایی خطر نکنید، به این 
دلیل که غذای ناسالم سالمتتان را به خطر می اندازد و 

عوارض آن قابل جبران نیست.

نگاه متخصص تغذیه

در انتخاب مواد غذایی خطر نکنید 

پرسشی از دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 

این روزها، امکان تقلب در تولید مواد غذایی بیشتر شده؟!
بی ثبات بودن شرایط اقتصادی که مدتی است بر کشور ما حکمفرماست، 
تولیدکنندگان مواد غذایی را با مشکالت زیادی مواجه کرده است. 
کارخانه های تولیدی از یک سو باید کیفیت محصولشان را حفظ کنند 
تا مشتری شان را از دست ندهند و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه، 
بسته بندی و... آنقدر افزایش پیدا کرده که دیگر نمی توان قیمت تمام شده را باالتر نبرد. از 
طرف دیگر، به دلیل باال رفتن هزینه های زندگی، مردم هم مانند قبل توان خرید مایحتاج 

ضروری زندگی شان را نخواهند داشت و همین موضوع بر چرخه تولید هم تاثیر می گذارد. 
تخلفاتی  است  ممکن  تولیدشان،  خط  حفظ  برای  تولیدکنندگان  برخی  بین،  این  در 
انجام دهند که برای مشتری قابل تشخیص نباشد. اگر حجم و اندازه ماده غذایی کم 
شود ولی قیمت آن باالتر برود، با وجود آنکه تخلف است، سالمت مردم را به خطر 
نمی اندازد ولی برخی از تخلف هایی که در صنایع غذایی رخ می دهد، دقیقا به امنیت 

غذایی مربوط می شود. 

مواردی مثل نگهداری سیلوها در شرایط نامناسب و رشد سم آفالتوکسین در آن یا 
استفاده از پارافین صنعتی به جای خوراکی برای نگهداری مغزدانه ها، حتی استفاده از 
کنسانتره های تاریخ گذشته در تهیه آبمیوه ها، هر کدام به تنهایی یک فاجعه است که 
تاثیر آن در بروز بیماری ها خودش را نشان می دهد. از این رو، در صفحه »دیده بان 
تغذیه« این هفته برای روشن شدن بیشتر این موضوع با دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی 

سازمان غذا و دارو گفت وگو کرده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

: آقای دکتر! گفته می شود پیش از این 
خوراکی  پارافین  از  مغزدانه ها  نگهداری  برای 
استفاده می شده اما اکنون برخی تولید کنندگان 
از پارافین صنعتی استفاده می کنند یا در نوشابه 
ترکیب  وارداتی،  فسفریک  اسید  جای  به  سیاه 
دیگری استفاده می شود که خیلی مضر است و 
مواردی از این قبیل، تخلفات بزرگی هستند که 
گهگاه یا در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود یا  بین مردم شنیده می شود. به نظر شما، 
آیا امکان شکل گیری این تخلفات وجود دارد؟
میان افرادی که سودجو هستند و یک شبه می خواهند 
ره صدساله بروند، چنین تخلفاتی وجود دارد اما 
باید به این نکته اشاره کنم اگر فراورده های غذایی 
خام باشند، وزارت جهاد کشاورزی هم در تهران 
و هم در کل کشور متولی نظارت بر آن است و 
بازرسان آن به شدت مواد غذایی را کنترل می کنند. 
در مورد مواد غذایی فراوری شده هم که متولی آن 
سازمان غذا و داروست، مرتب مواد غذایی تحت 
نظارت و بازرسی و آزمایش ادواری قرار می گیرند. 
غذایی  ماده  به حساسیت  توجه  با  مثال،  طور  به 
می شود.  بررسی  تولید  خط  روز  هر  شیر،  مثال 
ماه   1 تا  روز   15 هر  باشد،  غله ای  محصول  اگر 

این  که  است  بعید  بازرسی می شود. خیلی  یکبار 
تخلفات باشد زیرا هم خود کارخانه موظف است 
محصوالتش را »بچ به بچ« کنترل کند و هم بازرسان 

از محصول نمونه برداری می کنند. 
همچنین در سطح بازار نیز محصوالت نمونه برداری 
می شوند تا اگر تخلفی در کارخانه بوده، مشخص 
ولی  نیست  احتمالش  نمی گویم  بنابراین  شود 

محصوالت غذایی تحت کنترل هستند.
: آیا با وجود اینکه زمینه برای تخلف 
در شرایط کنونی بیشتر است، نظارت های شما 
کنترل  برای  جدیدی  برنامه  یا  شده  بیشتر  هم 

مواد غذایی در دست دارید؟

ما متولی هستیم و  ایمنی فراورده غذایی  در مورد 
کنترل های ما برحسب حساسیت ماده غذایی است، 
مثال شیر زیرا هم بحث آلودگی و هم تقلب در آن 
مطرح است بنابراین تواتر کنترل ما در آن زیاد است 
ولی در مورد مواد غذایی دیگر کمتر است. در کل، 
ما در این برهه اقتصادی، فشارمان را برای کنترل مواد 

غذایی بیشتر نکردیم.
: خیلی از مواد غذایی در شبکه های اجتماعی 
به ویژه در اینستاگرام تبلیغ می شوند و معلوم نیست  
مجوز دارند یا نه یا نحوه تولید و مواد اولیه شان 
زمینه  این  در  دارو  و  غذا  سازمان  چرا  چیست. 

ورود نمی کند؟
 این مواد غذایی که برخی در خانه تهیه می شوند، 
تحت نظارت ما نیستند و توصیه نمی کنیم مردم از آن 
استفاده کنند زیرا اگر مشکلی داشته باشند نمی توان به 
جایی شکایت کرد. البته در اینستاگرام محصوالتی هم 
هستند که پروانه ساخت و تولید دارد و مشکلی ندارند 

زیرا تحت نظارت معاونت بهداشتی اند.
: به تازگی یکی از کارخانه  های تولید شربت 
و آبمیوه، به دلیل آنکه عصاره تاریخ گذشته استفاده 
را  موضوع  این  آیا  است.  تعطیل شده  می کرده، 

تایید می کنید؟

 من در مورد این کارخانه حضور ذهن ندارم 
نیست. کامل  اطالعاتم  و 

می دهید  اطمینان  مردم  به  شما   :
از  مجوز  و  ساخت  پروانه  که  محصوالتی 
سازمان غذا و دارو دارند چون تحت کنترل 

است؟ کمتر  آنها  در  تخلف  هستند،  شما 
من نگفتم که امکان هیچ تخلفی نیست، من گفتم 
نظارت  تحت  کارخانه ای  غذایی  محصوالت 
هزار   12 که  زمانی  طبیعتا  هستند.  کنترل  و 
قلم   150 و  هست  وارداتی  و  تولیدی  واحد 
با کفایت و  را  ماده غذایی، مگر می شود همه 
هم  تخلف  است  ممکن  کرد؟  کنترل  ایده آل 
باشد ولی نظارت ما کامل است؛ چه در تولید، 
بر  اولیه  انبارداری، توزیع و چه در تهیه مواد 
شرایط  این  در  ولی  داریم  نظارت  کارخانه ها 
است  ممکن  و  هست  تخلف  امکان  اقتصادی 

بشود.  هم  بیشتر 
2 هفته یکبار نام  البته ما به صورت هفتگی یا 
محصوالتی که در آنها تقلب مشاهده شده، در 
سایت سازمان یا از طریق کانال مان اطالع رسانی 
می کنیم و مردم می توانند از این طریق محصوالت 

کنند. شناسایی  را  تقلبی 

ما به صورت هفتگی یا 2 
هفته یکبار نام محصوالتی 
که در آنها تقلب مشاهده 
شده، در سایت سازمان یا از 
طریق کانال مان اطالع رسانی 
می کنیم و مردم می توانند از این طریق 
محصوالت تقلبی را شناسایی کنند

با توجه به شرایط اقتصادی و نابسامانی ارزی در کشور و اینکه از 
مواد اولیه گرفته تا سایر هزینه های تولید، به قیمت ارز وابسته هستند، 
کارخانه های تولید مواد غذایی با مشکالتی مواجه شده اند. البته این 
به معنای تخلف در تولید مواد غذایی نیست زیرا برخی تخلفات 
غیرممکن است، مثل اینکه به جای کوال در نوشابه ها ماده دیگری 
استفاده شود. همین جا الزم است یادآور شویم فرمول تولید برخی 
مواد غذایی، قابل تغییر نیست و عالوه بر آن، شرکت های بزرگ 
هرگز نام برندشان را خراب نمی کنند زیرا در این کارخانه ها چند 
مسوول فنی وجود دارد و محصول نیز دارای  »آر اند دی« است 
و از چند طریق بررسی می شود. در مورد نوشابه نیز باید بگویم، 
فرمول تهیه آن به گونه ای است که به راحتی قابل تغییر نیست و 
امکان ندارد تولیدکننده کوال را حذف  و ماده دیگری را اضافه 
کند. در مورد بقیه کارخانه های مشهور هم اگر کیفیت تغییر کند، 
مشتری های کارخانه مانند قبل محصول تولیدی را نمی خرند و همین 
موضوع باعث می شود، کارخانه مشتری هایش را از دست بدهد. 
نکته دیگر اینکه در کارگاه های تولید مواد غذایی و کارخانه هایی که 
مجوز ندارند  یا به اصطالح زیرپله ای مواد غذایی تولید می کنند، 
امکان تخلف وجود دارد زیرا محصولشان به هیچ طریقی کنترل 
نمی شود و حتی فرمول تهیه آن نیز مشخص نیست، در صورتی 
که کارخانه های تحت نظارت سازمان غذا و دارو و استاندارد، مدام 
مورد بررسی قرار می گیرند و محصوالت شان هم در سطح تولید و 
هم عرضه نمونه برداری می شوند بنابراین با توجه به اینکه قیمت 
تولید مواد غذایی باال رفته نمی توان گفت تخلف بیشتر شده زیرا 
قیمت مواد غذایی هم افزایش یافته است. به طور مثال، نوشابه 
گران شده و قیمتش به 6 تا 7 هزار تومان رسیده، در صورتی که 
قبال هزار تومان بود. در مورد پسته نیز ممکن است در کارگاه ها 
برای نگهداری آن به جای پارافین خوراکی، پارافین صنعتی بزنند 
ولی در کارخانه های بزرگ این کار انجام نمی شود زیرا هم سازمان 

استاندارد از محصول نمونه می گیرد و هم سازمان غذا و دارو. 
موضوع دیگر گرانی مواد غذایی است که طبیعتا به دلیل باال رفتن 
قیمت مواد اولیه و باال رفتن هزینه های تولید قیمت شان افزایش 
یافته است اما در مورد اینکه باز هم قیمت مواد غذایی زیاد شده و 
برخی هم به صورت ذره ذره قیمتشان را باال می برند، باید بگویم 
دلیل این است که همه هزینه های تولید دوباره باال می رود. به طور 
مثال خوراک دام گران می شود و دامدار شیر را گران می کند. طبیعتا 
کارخانه دار هم گران تر می خرد و مجبور است محصول نهایی اش 
را گران کند. هزینه کارگر و آب و برق هم باال رفته بنابراین 
تولیدکننده مجبور است قیمت محصولش را دوباره افزایش دهد 
زیرا اگر کارخانه دار سود مختصری نداشته باشد باید تولیدش را 
تعطیل کند و در کارخانه را ببندد. متاسفانه هنوز گرانی متوقف 
نشده است. به همین دلیل دوباره قیمت ها باال می رود. البته یک 
مقدار ثبات در ارز ایجاد شده ولی این ثبات باید دائمی باشد. 
اگر ثبات در قیمت ارز ایجاد شود در عرض 5 تا 6 ماه ثبات در 
قیمت ها هم ایجاد خواهد شد. بسیاری از مواد اولیه مثل علوفه، 
ذرت، سویا و... وارداتی هستند و قیمت شان به قیمت دالر وابسته 
است. به طور مثال، گوشت با دالر 4200 وارد می شد ولی وقتی 
شرایط تغییر کرد، قیمت آن باال رفت بنابراین ثبات در قیمت مواد 

غذایی وابسته به ثبات در قیمت ارز است.

گرانی هنوز متوقف نشده است! 

 دکتر محمدحسین عزیزی
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران 

 

نگاه متخصص صنایع غذایی

 دکتر احمد ساعدی
مدیر گروه تغذیه سلولی و مولکولی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران



سن  آنها  در  که  آمریکا  از  بخش هایی 
قانونی خرید دخانیات از ۱۸ سال به ۲۱ 
سال افزایش یافته، شاهد کاهش عمده ای 
در مصرف سیگار میان جوانان بوده اند.
به نوشته هلث دی نیوز، نتایج یک بررسی 
جدید در آمریکا نشان داد اعتیاد به سیگار 
در مناطقی که قانون منع فروش دخانیات 
به افراد زیر ۲۱ سال در آنها اجرا می شود، 
منظم  مصرف  که  مناطقی  با  مقایسه  در 
)قبال  سال   ۲۰ تا   ۱۸ افراد  میان  سیگار 
وجود  داشتند(،  کشیدن  سیگار  تجربه 

۳۹ درصد کاهش یافته است. دارد، 
بر اساس نتایج این بررسی که در مجله 

»اعتیاد« منتشر شده، میزان کاهش اعتیاد 
این گروه سنی  از  افرادی  در  به سیگار 
سالگی   ۱۶ در  نزدیکشان  دوستان  که 

در  و  بیشتر  حتی  بودند،  کشیده  سیگار 
حد ۵۰ درصد بود.

نشان  یافته ها  پژوهشگران،  این  گفته  به 
می دهد اثر »تکثیر اجتماعی« ممکن است 
به  سیگار  فروش  ممنوعیت  قوانین  اثر 

۲۱ سال را تشدید کند. افراد زیر 
دانشکده  استادیار  فریدمن،  آبیجیل 
این  سرپرست  و  ییل  عمومی  بهداشت 
پژوهش می گوید: »از آنجایی که سیگار 
کشیدن هم ردیفان و دوستان عامل اصلی 
جوانان  کشیدن  سیگار  پیش بینی کننده 
است، یافته های این بررسی نشان می دهد 
قوانین ممنوعیت فروش سیگار به افراد 

زیر ۲۱ سال ممکن است در کاهش سیگار 
کشیدن میان گروهی از جوانان که بیش 
از همه در معرض خطر اعتیاد به سیگار 

باشد.« موثر  هستند، 
به گفته وی، نتایج این بررسی از افزایش 
سال   ۲۱ به  سیگار  فروش  قانونی  سن 
میان  کشیدن  سیگار  کاهش  منظور  به 
بهداشت  ارتقای  و  جوانان  و  نوجوانان 

می کند. حمایت  عمومی 
از  بیش  و  ایالت   ۱۶ حاضر  حال  در 
۴۰۰ دولت محلی در آمریکا قوانین منع 
را  سال   ۲۱ زیر  افراد  به  سیگار  فروش 

می کنند. اجرا 

نقشه سالمت

مرگ بازیکن 
خشک بیجاری در زمین 

فوتبال به علت ایست 
قلبی/ ایسنا

گیرکردن مدادتراش درگلوی 
کودک یک ساله یاسوجی/ ایلنا

دوربين سالمت

آیا واقعیت مجازی 
می تواند درد زایمان را 

کاهش دهد؟
در  زایمان  درد  دچار  زنان 
بیمارستانی در بریتانیا از هدست 
واقعیت مجازی استفاده می کنند تا 
معلوم شود آیا می توانند به کمک 
کنترل  را  دردشان  وسیله  این 
کنند یا نه. به گزارش بی بی سی، 
بیمارستان دانشگاهی ویلز در شهر 
کاردیف این کارآزمایی بالینی را 
صورت  در  و  می دهد  انجام 
موفقیت ممکن است این شیوه 
در تمام ویلز به کار گرفته شود.
سوزان هاردکر، ماما می گوید: »این 
فناوری شیوه جایگزینی را برای 
مهار درد در اختیار مادران در حال 

زایمان قرار می دهد.«
هانا للی، تازه مادری که پیش از 
زایمان نخستین نوزادش در این 
ماه از هدست واقعیت مجازی 
استفاده کرد، تجربه خود را به بودن 
درون یک شبیه ساز یا سیموالتور 
تشبیه می کند. او توضیح می دهد: 
»معموال این واقعیت مجازی ۳۶۰ 
درجه است بنابراین نمای پشت 
سرم و پهلویم را هم می دیدم. 
این وسیله به من کمک کرد به 

حالت آرامش برسم.«

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.

دو داروی ضدبیماری ابوال در آزمایش های 
بالینی چنان موثر بوده اند که پژوهشگران 
تصمیم گرفته اند این داروها را برای درمان 
هر کسی که در کشور آفریقایی جمهوری 
این  با  عفونت  دچار  کنگو  دموکراتیک 

ویروس شده، به کار ببرند.
به نوشته سایت نیچر، میزان زنده ماندن 
افرادی که مدت کوتاهی پس از عفونت 
خونشان  در  ویروس  مقدار  که  هنگامی 
را  داروها  این  از  یک  هر  و  بوده  پایین 
دریافت کرده اند، ۹۰ درصد بوده است.

داشتن  دست  در  با  معتقدند  کارشناسان 
این دو دارو می توان بیماران را در منطقه 
دموکراتیک  جمهوری  در  بیماری  شیوع 

به  زودتر  هرچه  که  کرد  تشویق  کنگو 
تا بخت  کنند  واحدهای درمانی مراجعه 
زنده ماندن در بیش از ۹۰ درصد موارد 

را داشته باشند.
 REGN-EB۳ یکی از این داروها به نام
ترکیبی از ۳ پادتن تک دودمانی )آنتی بادی 
مونوکلونال( بر ضد ویروس ابوالست که 
شرکت داروسازی رجنرون در آمریکا آن 

را ساخته است. 
یک  از   mAB۱۱۴ نام  با  دوم  داروی 
یک  خون  از  استخراج شده  منفرد  پادتن 
فرد زنده  مانده از شیوع ابوال در کنگو در 
سال ۱۹۹۵ میالدی استخراج شده و بعد 
به وسیله موسسه ملی آلرژی و بیماری های 

عفونی آمریکا توسعه پیدا کرده است.
کارآزمایی  در یک  داروها  این  هر دوی 
جمهوری  در  چنددارویی  بالینی 
دموکراتیک کنگو نسبت به سایر داروها 

داشته اند. بهتری  بسیار  درمانی  نتایج 

به گفته سازمان جهانی بهداشت، بیماران 
معموال ۵ تا ۶ روز پس از بروز نخستین 
عالئم عفونت ابوال به مراکز درمانی مراجعه 
انتشار  با  امیدوارند  کارشناسان  می کنند. 
به  زودتر  را  بیمارانشان  مردم  نتایج  این 

بیاورند. ابوال  درمانگاه های 
شیوع ابوال در شرق جمهوری دموکراتیک 
کنگو که دومین مورد در سال های اخیر 
نفر  بیماری ۲۸۰۰  باعث  تابه حال  است، 
و مرگ تقریبا ۱۹۰۰ نفر از این بیماران 

شده است.
بی اعتمادی مردم و جنگ داخلی تالش ها 
را برای مهار انتشار ویروس ابوال  با مانع 

روبرو کرده است.

افزایش سن قانونی فروش سیگار اعتیاد به دخانیات را کاهش می دهد

نتایج امیدوارکننده دو دارو در درمان ابوال

»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 ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵7

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۵7۲۵7۴۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

تفریح خانوادگی کنار دریاچه ارومیه
  مهر

ساحل دریای خزر
  ایسنا

اردوی آمادگی بسکتبال بانوان ایران
    ایرنا



يادداشت مهمان

صفحات 9 تا 16

بــا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگـی بـهتــر
ز نـــــــــا ن
بهـداشت کـار
دیـن و سالمـت
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 720  شنبه 2 شهریور 1398

لنز دوربین را با همسرتان 
کوک کنید

همه ما با دوربین های مخصوص به خودمان دنیا را 
نظاره می کنیم. لنزهایمان زمین تا آسمان با یکدیگر 
متفاوت است، از انواع طیف رنگی گرفته تا اشکالی 
که از دوران آن افراد، موقعیت و شرایط را می بینیم، 
متفاوت هستند. لنز کسی ممکن است مدام نشان 
دهد چقدر دنیا ناامن است، لنز دیگری مدام تصویر 
اینکه در موقعیت های مختلف افراد به او بی احترامی 
می کنند یا همسرش قصد رها کردن او را دارد، 
شکار کند. حال سوال و دغدغه بسیاری این است 
که با این همه تفاوت چطور به همسرم بفهمانم که 
مثل من بنگرد تا دنیا به کام مان شود. بد نیست ابتدا 
بدانید  دیده احساس ، با گیره هایی با دنیای کودکی 
گذشته و نیازهایی برآورده نشده  در زمان های دور 
چفت شده اند. تالش برای دیدن زاویه های مختلف 
لنز شخصی، همان بصیرتی است که به شناخت 
دنیای درونی  کمک می کند. شناخت دنیای درونی 
و درک اینکه این احساسات ناخوشایند از کجای 
گذشته تاریک  سر برآورده، قدم اول و مهمی است. 
بعد از دیدن نسبی خود حاال نوبت آن رسیده تا از 
موهبت وجود همسرتان استفاده کنید؛ برای داشتن 
ارتباطی شیرین در دنیای پر رمز و راز زناشویی الزم 
نیست لنز دوربین  یکی باشد تا زندگی به کام شود. 
کافی است کنار همسرتان بنشینید و دوربین خود 
را بی هیچ توقعی از پذیرش برتری زاویه انتخابی 
خودتان در مقابل چشمان او بگذارید. اجازه دهید 
نگرانی ها، ترس ها و ناراحتی های شما را ببیند، کم کم 
با او درباره تجربیات و اتفاقات تلخ گذشته که 
باعث آسیب پذیری در شما شده صحبت کنید، 
بگویید که چرا احساس های ناامنی در وجودتان 
هک شده یا چرا همیشه از احساس دوست نداشته 
شدن توسط او مضطرب بودید. منظورمان این است 
تالش کنید خودتان را با افکارتان تنها نگذارید تا 
طعم شیرین به اشتراک گذاری احساسات را بچشید. 
البته یادآور می شوم همیشه بیان مواجهه با اتفاقات 
بسیار دردناک گذشته با همسر به سادگی رخ 
نمی دهد و در موارد بسیار گفت وگو با کارشناس 

ضروری است.

زباله های پالستیکی 
دغدغه مهم 
محیط زيست دريايی)16(

 کارمند را هم 
بیت المال بدانیم 

)15(

12 کیلويی 
که بايد کم کنید
)13(

ورزش 
در پشت میز
)11(

       روزی برای تجلیل از کارگزاران بخش دولتی و خصوصی

سالمت کارمندان 
قربانی پیچ و خم اداری

هر سال در هفته دولت، چهارم شهریور به عنوان »روز کارمند« نامگذاری شده است تا فرصتی  برای تجلیل از کارگزاران 
دولت جمهوری اسالمی ایران و ارج نهادن به خدمات آنها باشد. کارمند به فردی گفته می شود که به ازای انجام کار فکری 

در دستگاهی اداری، حقوق دریافت می کند و اساسا شغل او طوالنی مدت است. کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی و بخش 
خصوصی تقسیم می شوند که حقوق و مزایای آنها متفاوت است...صفحه 14

نیلوفرجامهبزرگی
کارشناسارشدروانشناسی

niloofar.jbz@gmail.com



پرسش: آیا مصرف مکمل کلسیم از 40 
سالگی به بعد از ایجاد پوکی استخوان در 
سنین باالتر پیشگیری می کند؟ خانمی 40 
ساله ام و نگران پوک شدن استخوان هایم 

هستم. 221****0919

پاسخ

دکترسیدمحسنخوشنیت
فوق تخصص بیماری های غدد 
و متابولیسم و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: خوردن یا نخوردن مکمل کلسیم 
به این موضوع بستگی دارد که افراد چه 
مقدار کلسیم از راه غذا دریافت می کنند. 
هر خانم بالغی تا قبل از سن یائسگی به 
حدود 1000 میلی گرم کلسیم در روز نیاز 
دارد. بعد از سن یائسگی نیاز خانم ها به 
کلسیم به 1200 تا 1500 میلی گرم در روز 
افزایش می یابد. یک لیوان شیر یا یک لیوان 
ماست حدود 300 میلی گرم کلسیم دارد. 
منبع اصلی کلسیم هم فقط لبنیات است. 
و  سبزیجات  از جمله  غذایی  مواد  سایر 
مغزها، هم کلسیم کمتری نسبت به لبنیات 
دارند و هم کمتر استفاده می شوند بنابراین 
عمده کلسیم باید از راه شیر، ماست و پنیر 

تامین شود. 
مصرف زیاد کشک توصیه نمی شود زیرا 
مساله  همین  و  باالست  آن  نمک  میزان 
می شود  ادرار  راه  از  کلسیم  دفع  باعث 
بنابراین کشک منبع خوبی برای دریافت 

کلسیم نیست. 
اگر فردی به اندازه کافی شیر، ماست و 
میلی گرم   1000 و  بخورد  روز  طی  پنیر 
کلسیم مورد نیاز بدنش تامین شود، نیازی 
به مصرف قرص کلسیم نخواهد داشت اما 
اگر فردی این مقدار شیر و لبنیات مصرف 

نمی کند باید قرص کلسیم بخورد. 
حال با توجه به اینکه فرد ناراحتی گوارشی 
یا سابقه سنگ کلیه مکرر داشته باشد، نوع 
مکمل کلسیمی که می خورد ممکن است 
افرادی که  مثال  به عنوان  باشد.  متفاوت 
سنگ کلیه یا سابقه سنگ کلیه یا ناراحتی 
کلسیم  از مکمل  است  بهتر  دارند،  معده 
این  که  افرادی  اما  کنند  استفاده  سیترات 
مشکالت را ندارند کلسیم+د معمولی یا 

کلسیم کربنات را هم می توانند بخورند.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت10

پرسش اول: برخی می گویند سیر زیاد مصرف کنید تا به 
بسیاری از بیماری ها مبتال نشوید. این گفته تا چه اندازه 

درست است؟ 428****0938

پرسش دوم: برای پیشگیری از یائسگی زودرس در خانم ها 
مصرف چه گیاهانی می تواند مفید باشد؟ 530****0918

پرسش سوم: آیا برای درمان میگرن می توان از داروهای 
گیاهی کمک گرفت؟ 009****0914

پاسخ 
دکترمحمدحسینصالحیسورمقی

داروساز، متخصص گیاهان دارویی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: سیر یک گیاه خوراکی بسیار خوب با آثار چندگانه 
است که برخی از این آثار ده ها بار به تایید مراکز علمی رسیده 
و در کتاب های پزشکی ثبت شده است. از مهم ترین این آثار 
می توان به کاهش کلسترول، کاهش تری گلیسرید، تا حدودی 
کاهش قندخون و کاهش فشارخون اشاره کرد اما درباره فواید 
سیر نباید اغراق و زیاده روی کرد. اگر می گوییم مصرف سیر 
موجب کاهش فشارخون می شود، این میزان کاهش در حد 
یکی- دو واحد است و  اصال به این معنا نیست که افراد مبتال 
به پرفشاری خون باالی 180 میلی متر جیوه نزد پزشک نروند 
و دارو مصرف نکنند و فقط به خوردن سیر روبیاورند. این کار 
کامال نادرست و اشتباه است و بیمار جانش را با این کار به خطر 
می اندازد. این مساله در مورد افراد مبتال به چربی خون باال هم 
صدق می کند و مقادیر باالی چربی خون به درمان های دارویی 
و رژیم غذایی مناسب نیاز دارد و نمی توان فقط با خوردن سیر، 
چربی خون باال را به حد طبیعی رساند. نتیجه آنکه سیر گیاه 
پرخاصیتی است که به سالمت کمک می کند و مصرفش در 
رژیم غذایی روزانه توصیه می شود اما درمان همه دردها نیست.

پاسخ دوم: به طور کلی برای بهبود اختالالت هورمونی خانم ها، 
هم در زمان پیش یائسگی و هم بعد از آن می توان از قطره 
صددرصد گیاهی »ویتاگنوس« استفاده کرد. این دارو که از 
گیاه »پنج انگشت« استخراج می شود در تمام دنیا شناخته شده 
و هم اکنون بیش از 100 کارخانه داروسازی در دنیا آن را تولید 
می کنند. این دارو می تواند اختالالت هورمونی و مشکالت یائسگی 
را بهبود ببخشد و از پیشرفت فیبروم های رحمی جلوگیری کند.

پاسخ سوم: میگرن درمان قطعی ندارد و شدت آن بین سنین 
25 تا 45 سال افزایش می یابد. برای کنترل میگرن می توان از 
قطره گیاهی »هایپیران« کمک گرفت. این دارو از عصاره گیاه 
»علف چای« تهیه می شود و مصرف طوالنی مدت آن برای 
کنترل و درمان میگرن، افسردگی، استرس و اضطراب، بی خوابی 

و... مفید است.

پرسش اول: آیا درست است که مصرف 
زیاد گوشت و مواد پروتئینی باعث ابتالی 
افراد به بیماری نقرس می شود یا عوامل 
دارند؟  نقش  زمینه  این  در  هم  دیگری 

0903****652

پرسش دوم: آنتی اکسیدان ها چه نقشی در 
بدن دارند و چه میوه هایی حاوی بیشترین 
خواندم  جایی  هستند؟  آنتی اکسیدان 
مصرف مواد حاوی آنتی اکسیدان جلوی 
ابتال به بسیای از بیماری ها را می گیرد. آیا 
این گفته درست است؟ 887****0936

پاسخ 
دکتراحمداسماعیلزاده

متخصص تغذیه و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: مصرف زیاد و مرتب موادی به 
پروتئین های  در  عمدتا  که  »پورین ها«  نام 
به مقدار  انواع گوشت ها و  حیوانی؛ یعنی 
کمتر در حبوبات، اسفناج و.... وجود دارند، 
می تواند خطر ابتال به نقرس را افزایش دهد. 
باال  بیماری نقرس  مهم ترین راه تشخیص 
بودن اسیداوریک در آزمایش است. عالمت 

بالینی این بیماری هم دردهای مفصلی است. 
تیر کشیدن مفصل انگشتان دست و پا هم 
ممکن است نشانه ای از رسوب اسیداوریک 
در آن ناحیه باشد. چنانچه این بیماری دیر 
تشخیص داده شود یا درمان جدی گرفته نشود 
در طوالنی مدت می تواند منجر به تشکیل 
سنگ های اورات کلیوی شود. یادتان باشد 
ارتباط تنگاتنگی بین غذا، وزن و اسیداوریک 
نقرس وجود  دارد. مطالعات نشان می دهند 
عالوه بر غذاهایی که حاوی پورین باال هستند، 
مصرف زیاد غذاهایی هم که قندهای ساده مثل 
فروکتوز باال دارند از جمله انواع نوشابه ها، 
آبمیوه های طبیعی و... نیز می تواند خطر ابتال 

به نقرس را در افراد افزایش بدهد.

هستند  موادی  آنتی اکسیدان ها  دوم:  پاسخ 
بدن می شوند جلوی حمله  وارد  وقتی  که 
رادیکال های آزاد را به بافت های مختلف بدن 
می گیرند. رادیکال های آزاد به طور طبیعی در 
بدن تولید می شوند. امروز گفته می شود دلیل 
اینکه به دیابت مبتال می شویم، یا عروق مان 
می گیرد یا سکته می کنیم و... این  است که 
برخی  واکنش های شیمیایی در حالت طبیعی در 
بدنمان اتفاق می افتد که ماحصل این واکنش ها 
تولید مواد بسیار فعالی است که می توانند به 
بافت  های مختلف بدن حمله کنند و بیماری ها 

و عوارضی که نام برده شد را به وجود بیاورند. 
نام این مواد فعال »رادیکال های آزاد« است. 
آزاد  رادیکال های  دشمن  آنتی اکسیدان ها 
آنتی اکسیدان ها  که  این صورت  به  هستند. 
اجازه  و  می  چسبند  آزاد  رادیکال های  به 
حمله به بافت های بدن را به آنها نمی دهند. 
آنتی  اکسیدان ها عمدتا در میوه ها و سبزی ها 
به خصوص انواع رنگی آنها وجود دارند اما 
در مواد غذایی دیگری مثل جوانه گندم و... 

هم به مقدار کمتر بافت می شوند.
از جمله میوه ها و سبزی هایی که آنتی اکسیدان  
بیشتری نسبت به سایرین دارند می توان به 
توت فرنگی، گیالس، آلبالو و سایر میوه های 
با رنگ قرمز و بنفش اشاره کرد. هندوانه هم 
حاوی آنتی اکسیدان  است اما مقدار زیادی آب 
در هندوانه وجود دارد و میزان آنتی اکسیدان 
آن خیلی زیاد نیست. توصیه می کنم به وفور 
غذایی تان  رژیم  در  سبزی ها  و  میوه ها  از 
استفاده و در مصرف آنها تنوع را رعایت 
یا سیب  اگر هر روز فقط موز  کنید، مثال 

بخورید، کار درستی نیست.
بهتر است مواد غذایی و میوه ها و سبزی های 
مختلفی را در برنامه روزانه تان بگنجانید. اگر 
می خواهید از ابتال به بسیاری از بیماری ها 
واحد   5 تا شب  از صبح  کنید،  پیشگیری 

میوه یا سبزی بخورید.

پرسش: آیا گرفتن عکس رنگی از رحم ضرر 
دارد؟ می توان سونوگرافی را جایگزین این 

کار کرد؟ 902****0933

پاسخ
دکترمریمکاشانیان

متخصص زنان و زایمان و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

پاسخ: هیستروسالپینگوگرافی یا عکس رنگی 
از رحم یکی از روش هایی است که برای 
بررسی علل نازایی در خانم ها انجام می شود. 
در این روش پزشک می تواند رحم، دهانه 
رحم و لوله های رحمی را ارزیابی کند و از 

بودن مسیر حرکت تخمک  باز  سالمت و 
مطمئن شود. این رادیوگرافی خطر خاصی 

برای خانم ها به دنبال ندارد. 
فقط گاهی اوقات کمی دردناک است ولی 
اینکه خانمی  ایجاد نمی کند، مگر  مشکلی 
سابقه عفونت های مکرر داشته باشد که در 
این صورت باید حتما قبل از انجام رادیوگرافی 
با پزشکش مشورت کند و او را در جریان 

این مساله قرار بدهد. 
سونوگرافی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین 
هیستروسالپینگوگرافی یا عکس رنگی باشد 
زیرا عکس رنگی به خوبی می تواند رحم و 

لوله های رحمی را نشان بدهد. 
الزم به ذکر است عکس رنگی یک روش 

نه یک روش تشخیصی  است،  غربالگری 
بنابراین اگر در عکس رنگی لوله های رحمی یا 
فالوپ مسدود دیده شود برای اطمینان بیشتر 
ممکن است الپاراسکوپی هم انجام دهیم.

گاهی هم می توان مایعی داخل رحم تزریق 
لوله های  از  را  آن  خروج  سپس  و  کرد 
فالوپ با سونوگرافی هایی که قدرت باالیی 
دارند، رصد کرد اما این کار به اندازه ای 
انجام  و  است  متداول  رنگی  عکس  که 

نیست.  کارآمد  می شود، 
ممکن است در آینده با پیشرفت تکنولوژی 
بتوان سونوگرافی های نسل جدید را جایگزین 
عکس رنگی کرد اما در حال حاضر چنین 

امکانی وجود ندارد.
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ورزش در پشت میز

عوارض نشستن های طوالنی 
 نتایج تحقیقات نشان داده، نشستن های طوالنی مدت در پشت میز موجب 

کاهش کارایی مغز و  آسیب عروق مغزی می شود.
 به علت کم تحرکی و بی تحرکی خون باکیفیت )مواد مغذی و اکسیژن( به 
خوبی در بدن توزیع نمی شود و عارضه »مغز مه آلود« در اثر کاهش جریان خون 

و اکسیژن در مغز ایجاد می شود.
 یکی دیگر از مشکالت، کاهش ترشح هورمون های شادی آور و خوش خلقی 
است که موجب آشفته شدن مغز می شود و قدرت تمرکز را کاهش می دهد و 

افسردگی را به دنبال دارد.
 خارج شدن مفاصل بدن از راستای طبیعی از دیگر عوارض نشستن های 
طوالنی است که باعث بروز مشکالتی مانند قوز، شانه های گرد، افتادن شانه، 

جلو آمدن سر و... می شود.

 به علت نشستن های طوالنی مدت فشار زیادی روی مهره های میان مهره ای 
به خصوص ناحیه کمری وارد می شود و به دیسک های مهره کمری آسیب می رساند.
 متخصصان دانشگاه میسوری اعالم کرده اند نشستن های طوالنی مدت می تواند 
منجر به بیماری های مزمنی مانند سرطان روده بزرگ، کبد چرب و بیماری های 

قلبی- عروقی شود.
 محققان دانشگاه ایالت آریزونا اعالم کرده اند، زمانی که از بدن کار می کشید، 
عضالت دیرتر فرسوده می شوند و زمانی که کم تحرک یا بی تحرک می شوید 

سرعت فرسودگی عضالت افزایش پیدا می کند.
 واریس و لخته های خونی در نشستن های طوالنی مدت بیشتر از حالت عادی 

رخ می دهد. 
 کاهش متابولیسم )سوخت وساز( بدن و بروز اضافه وزن و چاقی از دیگر 

عوارض نشستن های طوالنی مدت است.

راه حل اصلی
بهترین راه حل برای کاهش مشکالت، ورزش است. اجرای فعالیت های هوازی و استقامتی، استقامت 
بدن را در مقابل فعالیت های روزانه باال می برد. این فعالیت ها می تواند بین 15 تا 60 دقیقه باشد. 
فعالیت های هوازی شامل دوچرخه سواری، پیاده روی و شنا می شوند. اگر محل کارتان نزدیک 
منزلتان است می توانید پیاده بروید، اگر نسبتا دور است می توانید از دوچرخه استفاده کنید و در 
صورت دور بودن مسیر، بخشی از مسیر را با وسیله نقلیه و بخش دیگر را پیاده طی کنید اما 
زمانی که صحبت از ورزش می شود، افکار به سمت باشگاه های ورزشی، دویدن روی تردمیل، 
جابجا کردن دمبل و  هالتر می رود اما این گونه نیست و اجرای فعالیت های بدنی در هر مکان و 
زمانی شامل ورزش می شود. نیازی نیست که تمرین های ورزشی را به ترتیب و به صورت متوالی 
انجام دهید. اجرای 1 تا 2 حرکت کششی ساده نیز می تواند موثر باشد. برای مثال، نیازی نیست 
بایستید و  تمرین های قدرتی صددرصد در باشگاه ورزشی انجام شوند، می توانید مقابل دیوار 

تمرین شنا را اجرا کنید یا پشت به دیوار بایستید و حرکت اسکوات را انجام دهید.

تمرین اول
همان طور که پشت میز نشسته اید، دست هایتان را قالب کنید و  جلو 
بیاورید و بکشید. وضعیت را 15 ثانیه حفظ کنید. 3 مرتبه تمرین را 
تکرار کنید و توجه داشته باشید استراحت بین هر مرتبه 5 ثانیه باشد.

 تمرین سوم
این تمرین مانند تمرین های قبلی 
است، با این تفاوت که این بار باید 
دست ها را باال ببرید و بکشید. 
15 ثانیه وضعیت را حفظ کرده 
و تمرین را 3 مرتبه تکرار کنید. 
استراحت بین هر مرتبه 5 ثانیه 

باشد.

تمرین چهارم
مشابه تصویر دست چپتان را به 
راست  دست  با  و  ببرید  پشت 
بگیرید و به سمت راست بکشید. 
سر را نیز به سمت راست خم کرده 
و 20 ثانیه مکث کنید. سپس تمرین 
را با سمت دیگر بدنتان نیز انجام 
دهید و برای هر سمت از بدن 4 

مرتبه تکرار کنید.

تمرین ششم
مشابه تصویر، دست هایتان را پشت سر قرار دهید و آرنج ها را در طرفین 
بگذارید، سپس اندکی قوس در ناحیه پشت ایجاد کنید و به جلو خم 

شوید، به صورتی که پشتتان گرد شود. 
تمرین را 3 مرتبه و با 10 تکرار انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه 5 

ثانیه باشد.

 تمرین دوم
دست هایتان را مشابه تصویر پشت خود قالب کنید و سمت عقب 
بکشید. کتف ها را به هم نزدیک کنید. 15 ثانیه وضعیت را حفظ 

کرده و 3 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه 5 ثانیه باشد.

تمرین پنجم
صندلی  روی  که  حالی  در 
نشسته اید، پای چپتان را  روی پای 
راستتان بیندازید. دست راست را 
روی زانوی چپ قرار دهید و 
زانو را به سمت راست بکشید. 
باالتنه تان را نیز به سمت چپ 
بچرخانید. وضعیت را به مدت 
15 ثانیه حفظ کرده و تمرین را 
برای سمت دیگر بدنتان نیز تکرار 
کنید. تمرین را برای هر سمت از 

بدن 5 مرتبه انجام دهید.

تمرین هفتم
کف  نشسته اید،  که  همان طور 
دست هایتان را روی لبه خارجی 
به  را  زانوها  و  بگذارید  زانوها 
سمت خارج فشار دهید و با کف 
دستتان  مقابل نیروی ایجادشده، 
ثانیه  به مدت 6  کنید.  مقاومت 
وارد  فشار  نظر  مورد  ناحیه  به 
کرده  استراحت  ثانیه   10 کنید. 
و سپس 3 مرتبه دیگر تمرین را 

تکرار کنید.

افراد با مشاغل مختلف از قبیل کارمندی، پزشکی و... حداقل 6 ساعت پشت میز می نشینند و زمان کمتری را صرف 
فعالیت های بدنی می کنند. نشستن های طوالنی مدت موجب ضعف عضالت  و دردهای عضالنی خواهد شد که 
شایع ترین آن کمردرد است. از این رو، به افراد توصیه می شود به ازای هر 2 ساعت کار، 15 دقیقه استراحت کنند یا 
تمرین ورزشی داشته باشند. ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این شماره به تمرین های ورزشی اشاره کرده ایم که برای 

تقویت عضالنی به این گروه از افراد پیشنهاد می شود. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت

چند توصیه برای پیشگیری از مشکالت

 به عنوان قدم اول، سعی کنید به صورت درست پشت میز بنشینید.

 به فواصل 45 دقیقه بلند شوید و چند قدم راه بروید و دوباره بنشینید. 

 در زمان های استراحت به نقاط دور نگاه کنید تا چشم هایتان کمی 
استراحت کنند.

 ورزش کنید.

 آب زیاد بنوشید.

 پس از کار حتما دوش بگیرید.



هر شخصی عادت های ناخوشایند داشته یا دارد. بعضی افراد سعی می کنند 
از شر آنها خالص شوند، دیگران می توانند خود را به یک زندگی کامل 
بدون عادت بدی متصل کنند، در حالی که گروه دیگری از مردم حتی 
فکر نمی کنند از شر آنها خالص شوند و به نحو سالم زندگی کنند. در 

این مقاله، عادت های بد و تاثیر آن را بر سالمت انسان مورد بحث قرار خواهیم داد.

عـادات بــد شـما 
چـه تاثیــری بر 

زندگـی تان دارنـد؟
 ترجمه: 

آیدین 
پورخامنه

جویدن ناخن ها 
این عادت می تواند به دندان ها و پوست اطراف ناخن ها آسیب برساند و باعث عفونت شود. 
همچنین هنگامی که انگشتان خود را که اغلب به انواع میکروب ها آلوده است در دهانتان قرار 
می دهید ممکن است به سرماخوردگی و بیماری های دیگر مبتال شوید. ترک این عادت می تواند 
به نگهداری ناخن های سوهان کشیده یا مانیکورشده شما کمک کند. اگر استرس دلیل عادت 
 جویدن ناخن های شماست، می توانید با تمرین هایی آن را مدیریت کنید. چنانچه برای توقف 

این عادت به کمک نیاز دارید، با پزشکتان صحبت کنید.

هدفون خود را منفجر می کنید
صدا با واحد دسی بل اندازه گیری می شود. گفت وگوی طبیعی حدود 60 دسی بل است. بهتر 
است برای حفظ امنیت صدای هدفون خود را زیر 75 دسی بل نگه دارید )حدود صدای بلند 
برای یک جاروبرقی( و بیش از چند ساعت به صورت مستمر از هدفون استفاده نکنید. اگر در 
معرض صدای زیاد هستید، بیشتر به شنوایی خود آسیب وارد می کنید. این اتفاق برای بیش از 
نیمی از ما قبل از 75 سالگی می افتد. از دست دادن شنوایی در افراد مسن تر با مشکالت تمرکز 

و حتی از دست دادن بافت مغز مرتبط است.

نشستن طوالنی مدت
بیشتر آمریکایی ها زمان زیادی را روی صندلی سپری می کنند. بخشی از مشکل این است که 
محل کار مدرن، جایی است که در آن ممکن است ساعت ها در حالت خمیده روی رایانه خود 
بمانید. این رفتار متابولیسم شما را کاهش می دهد، به این معنا که می تواند وزنتان را افزایش دهد. 
این مشکل با سایر مشکالت بهداشتی از جمله بیماری های قلبی مرتبط است. با این وجود، 
راه حل آسانی وجود دارد؛ فقط در حال حاضر و بعد از آن حرکت کنید، حتی یک پیاده روی 

10 دقیقه ای هم می تواند به بهبود شرایطتان کمک کند.

مسواک نکردن دندان ها
شما دندان هایتان را به صورت کامل شسته اید، آیا این کافی است؟ نه، اگر می خواهید همه 
اقداماتی که می توانید برای داشتن دندان های سالم انجام دهید تا از پالک های دندان و تکه هایی 
پر از باکتری که در دندان حفره هایی ایجاد می کند، خالص شوید، باید بین دندان هایتان را نیز 
تمیز کنید. پالک بیش از حد می تواند منجر به بیماری لثه شود این وضعیتی جدی است که با 

سایر مسائل مربوط به سالمت مانند سکته مغزی، بیماری قلبی و دیابت ارتباط دارد. 

زمان تنهایی طوالنی 
این مهم نیست که شما چه تعداد انسان می شناسید و در چه بازه های زمانی با آنها دیدار می کنید، 
نکته مهم ارتباط شما با دیگران است. اگر ارتباطات خوبی ندارید احتمال ابتال به فشارخون باال، 
افسردگی، مشکالت مغزی مانند آلزایمر و التهاب ها در شما افزایش می یابد. اگر احساس تنهایی 
می کنید، به یک باشگاه اجتماعی بپیوندید، با خانواده یا دوستانتان دوباره ارتباط برقرار کنید، یا 
سرگرمی جدیدی را شروع کنید که شامل افراد دیگر می شود، برای مثال، به یک باشگاه کتاب 

بپیوندید یا برای یادگیری تنیس اقدام کنید.

استفاده از سوالریوم
این کار ایده خوبی نیست. زنان با موها و پوست روشن که بیشتر به سرطان پوست مبتال می شوند، 
بیشتر از دیگران از تخت های برنزه استفاده می کنند که ممکن است احتمال ابتال به سرطان را در 
آنها افزایش دهد. همچنین شروع این کار از سال های  جوانی احتمال ابتال به سرطان را افزایش 
می دهد. محصوالت موضعی برای رسیدن به بدنی برنزه معموال به عنوان جایگزینی مطمئن 
برای آفتاب گرفتن در نظر گرفته می شوند، البته تا زمانی که طبق دستورالعمل استفاده شوند. 

اطمینان حاصل کنید که محصوالت موضعی به نواحی ای مانند لب، بینی یا دهان نفوذ نکند.

»شکستن« انگشتان دست
این کار فقط دوستان و همکارانتان را آزار نمی دهد، ممکن است برای سالمتتان خیلی 
خوب نباشد. مفاصل شما به کمک ماده ای به نام »مایع سینوویال« کنار هم به راحتی حرکت 
می کند. صدای دستان خود را هنگامی می شنوید که حباب های کوچک درون این مایع 
سیال می ترکند. اگر تمام وقت این کار را انجام دهید، احتمال بیشتری دارد در طول زمان 
دست های ضعیف و ورم کرده ای داشته باشید، هرچند به نظر نمی رسد شانس خود را برای 

ابتال به آرتروز افزایش دهید.

کاهش میزان خواب
اگر خواب کافی نداشته باشید، فقط خودتان را به یک زامبی در طول روز تبدیل نمی کنید، 
بلکه  احتمال بیشتری برای ابتالی شما به فشارخون باال، بیماری قلبی، دیابت و افسردگی 
وجود دارد. ممکن است یادگیری و یادآوری مسائل برایتان سخت تر شود. یک روال منظم 
خواب برای خود تنظیم کنید و با آن کنار بیایید. بهترین میزان خواب 7 یا 8 ساعت در 

طول روز است.

گشت وگذار در اینترنت قبل از خواب
منظورمان امواج نیست، بلکه منظور اینترنت است. »نور آبی« که از دستگاه های الکترونیکی 
مانند تلفن، رایانه و تلویزیون ها ساطع می شود می تواند خواب شما را از بین ببرد. نتایج 
برخی مطالعات نشان می دهد نور بیش از حد درشب ممکن است با سرطان به ویژه سرطان 
پستان و پروستات، دیابت، چاقی و بیماری های قلبی مرتبط باشد. قبل از خواب خود را آرام 
کنید. کتابی باز کنید و بخوانید. اتاق خوابتان را برای خواب بهتر تاریک و آرام نگه دارید.

خوردن خیلی سریع
ممکن است به دلیل خوردن سریع دیرتر سیر شوید. این رفتار احتمال تغذیه دوباره شما 
را در طول روز افزایش می دهد. اگر با سرعت کم غذا بخورید، می توانید با غذای کمتر 
احساس سیری کامل داشته باشید، به دلیل اینکه بدنتان فرصتی برای فهم اینکه شما به 
اندازه کافی غذا خورده اید به دست می آورد. برداشتن تکه های کوچک و جویدن مکرر آنها 

می تواند به شما کمک کند.

خوردن مواد غذایی با ارزش غذایی کم 
نوشابه، آبنبات و شیرینی ها مقدار زیادی کالری و مقدار کمی مواد مغذی دارند و شکر 
موجود در آنها به سرعت به خون شما می رسد. این نوع رفتار با مشکالت جدی سالمت 
مانند چاقی، دیابت و بیماری قلبی مرتبط است. »کربوهیدرات های مجتمع« با فیبر بیشتر 
و تغذیه با دانه های کامل و میوه ها و سبزیجات که زمان زیادی برای هضم الزم دارند، 
گرسنگی شما را رفع می کنند و به شما انرژی پایدار می دهند. مصرف چربی های »خوب« 

مانند آجیل و دانه نیز می تواند بخشی از رژیم غذایی سالم باشد.

کشیدن سیگار
این عادت بد تقریبا روی همه اعضای بدن تاثیر می گذارد. این کار می تواند منجر به 
بیماری های قلبی، سرطان، دیابت، سکته مغزی، برونشیت، آمفیزم و سایر مشکالت سالمت 
شود. همچنین خطر ابتال به سل، مشکالت چشم و اختالالت ایمنی مانند آرتریت روماتوئید 
را افزایش می دهد. اگر به مدت طوالنی از سیگار استفاده کنید، احتمال بیشتری وجود دارد 
که مبتال به آسم، بیماری قلبی، سرطان ریه یا سکته مغزی شوید. در مورد ترک سیگار با 

پزشکتان صحبت کنید.
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7 نکته برای کاهش وزن پس از بارداری

12 کیلویی که باید کم کنید

1 رژیم نگیرید
ممکن است عجیب به نظر برسد اما »رژیم گرفتن«، به معنای اصلی کلمه، 
ممکن است مانع  رسیدن شما به هدف کاهش وزن پس از بارداری شود. 
احساس محرومیت از غذاهای مطلوب در حالی که شما از پیش به خاطر 
نقش جدیدتان به عنوان مادر تحت استرس هستید، ممکن است درنهایت به 
اضافه وزن بیشتر شما بینجامد. اگر شیوه تغذیه تان برمبنای خوردن غذاهای 
سالم و خوردن هنگام گرسنگی باشد، در اغلب موارد وزنتان به طور طبیعی 
کاهش خواهد یافت. به جای اینکه به رژیم گرفتن روبیاورید، سعی کنید 
مجموعه ای متعادل از انواع غذاها را مصرف کنید. میان وعده های سالم گوناگونی 
را در دسترس داشته باشید تا هنگام احساس گرسنگی بخورید و انرژی تان 
را در سراسر روز حفظ کنید. برش های سیب و هویج یا بیسکویت گندم 
کامل از جمله غذاهای سالمی هستند که می توانید بخورید. جدا از اینکه 
چقدر می خواهید وزن کم کنید، نباید میزان کالری دریافتی روزانه تان کمتر از 
1800 کالری باشد، به خصوص اگر نوزادتان را با شیر خودتان تغذیه می کنید.

با استفاده از راهنماهای موجود یا مشورت با متخصص تغذیه می توانید بر 
اساس سن، میزان فعالیت و مقدار وزنی که می خواهید کم کنید، برنامه غذایی 

برای خودتان طراحی کنید.

2 غذاهای مقوی بخورید
شما به عنوان تازه مادر، به خصوص اگر به نوزادتان شیر هم بدهید، به 
حداکثر مواد مغذی نیاز دارید. غذاهایی را انتخاب کنید که در عین آنکه 
چربی و کالری کمی دارند، غنی از مواد مغذی باشند. ماهی یکی از این 
به اصطالح »ابرغذاها« است زیرا پر از DHA، یک اسید چرب ضروری 
امگا3، است که برای رشد سالم مغز و دستگاه عصبی الزم است. بهترین 
منبع DHA ماهی های آب سرد مانند ماهی آزاد و ساردین و تون هستند. 
از کنسروهای ماهی تون »سبک« استفاده کنید چرا که ماهی تون آلباکور 
حاوی میزان زیادی جیوه است. شیر و ماست نیز جزو ابرغذاها هستند 
زیرا مقدار زیادی کلسیم دارند که برای استحکام استخوان ها به آن نیاز 
و  مرغ  لخم، گوشت  قرمز  نکنید. گوشت  فراموش  را  پروتئین  دارید. 
حبوبات حاوی چربی کم و پروتئین و فیبر باال هستند. این مواد مغذی 
برای شما مفید هستند، در عین حال باعث می شوند برای مدت طوالنی تری 

احساس پری کنید.

3 شیر دادن   
بحث درباره اینکه دادن شیر مادر به نوزاد به کاهش وزن او کمک می کند یا نه، 
هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. برخی بررسی ها نشان می دهند شیردادن به 
بچه به خودی خود به بازگشت سریع تر وزن پیش از بارداری کمک می کند، 
در حالی که بررسی های دیگر تفاوتی از این لحاظ میان زنانی که شیر خود 
را به نوزادشان می دهند و خانم هایی که شیرخشک به بچه هایشان می دهند، 
نشان نداده است. به هر حال مطمئنا دادن شیر مادر برای فرزند تان مفید 
است؛ ایمنی اش را تقویت می کند و منافع بهداشتی دیگری نیز برایش دارد. 
شیردادن به شما امکان می دهد بتوانید 300 کالری اضافی به رژیم غذایی تان 
اضافه کنید )اگر فرزند تان خیلی شیر بخورد یا دوقلو داشته باشید، می توانید 
اندکی بیشتر کالری اضافه کنید(. البته شیر دادن به فرزند نباید بهانه ای برای 

شما باشد که هر چه می خواهید بخورید.

4 آب بنوشید 
نوشیدن میزان زیادی آب در سراسر روز مانع کم آبی 
بدن شما می شود. نوشیدن آب همچنین باعث می شود 
احساس پری کنید و بیش از اندازه غذا نخورید. برخی 
پژوهش ها نشان داده اند نوشیدن آب ممکن است 
سرعت سوخت وسازتان را افزایش دهد. درباره اینکه 
توصیه رایج به نوشیدن 8 لیوان آب در روز برای 

شما ضروری است یا نه، هنوز با قطعیت نمی توان 
نظر داد؛ در این مورد بهتر است رنگ ادرار و دفعات 

ادرار کردن را راهنمای خود قرار دهید. اگر به اندازه 
کافی مایعات بنوشید، رنگ ادرارتان باید به طور نسبی 
روشن باشد، و هر 4-3  ساعت یکبار دستشویی بروید.

5 تکانی به خود بدهید
رژیم غذایی مهم است اما فقط بخشی از برنامه کاهش 

وزن به دنبال بارداری است. انجام تمرین های هوازی و 
قدرتی برای سوزاندن کالری ها و حفظ استحکام استخوان ها 

و عضالت الزم است. ورزش نه تنها به کاهش وزن شما کمک 
می کند، بلکه به حفظ روحیه ، تخفیف استرس و مرتب شدن خوابتان 

هم کمک خواهد کرد. البته حتما الزم نیست برای این کار باشگاه بروید. 
پیاده روی سریع برای حمل کالسکه فرزندتان می تواند برای باال بردن سرعت 

ضربان قلب و به کار انداختن عضالت کافی باشد. شما دست کم در هفته به 
150 دقیقه ورزش نیاز دارید. ممکن است با توجه به اینکه باید به نوزادتان 
رسیدگی کنید، انجام 30 دقیقه ورزش مداوم در روز برایتان مقدور نباشد؛ 
در این صورت می توانید این مدت را به بخش های 10 دقیقه ای تقسیم کنید 
و بعد به تدریج مدت هر وعده ورزش را به 20 یا 30 دقیقه برسانید. خود 
انجام کارهای کودک هم نوعی فعالیت جسمی محسوب می شود اما الزم 
است تمرین های قدرتی هم انجام دهید. از وزنه های سبک برای ورزش های 
مقاومتی استفاده کنید. )اگر وزنه ندارید می توانید از قوطی کنسرو یا وسایل 
مشابه استفاده کنید(. پیش از شروع هر برنامه ورزشی، به خصوص اگر 

سزارین شده باشید، تایید پزشکتان را برای انجام آن بگیرید.
 

6 کمی بخوابید
ممکن است 8 ساعت خواب مداوم شبانه با وجود گریه های نوزاد و نیاز 
به شیردادن برایتان غیرممکن به نظر برسد اما محرومیت از خواب می تواند 
کاهش اضافه وزن ناشی از بارداری را ناممکن کند. نتایج یک بررسی روی 
تازه مادران نشان داده مادرانی که فقط 5 ساعت در شب می خوابیدند، نسبت 
به زنانی که 7 ساعت در شب می خوابیدند، با احتمال بیشتری اضافه وزن 
ناشی از بارداری شان را حفظ می کردند. هنگام خستگی بدن شما کورتیزول 
و سایر هورمون های استرس را آزاد می کند که می توانند باعث افزایش وزن 
شوند. همچنین وقتی فرسوده باشید، نمی توانید به خوبی از خودتان مراقبت 
کنید؛ در این حالت با احتمال کمتری ممکن است غذای سالم انتخاب 
کنید و به انجام فعالیت بدنی بپردازید. یک توصیه مفید این است که شب 
خوابتان را با خواب کودکتان تنظیم کنید و زمانی که او خواب است، شما 
هم بخوابید. تا جایی که می توانید در طول روز چرت بزنید و زود به بستر 

بروید، دست کم تا زمانی که نوزادتان به سنی برسد که همه شب را بخوابد.

7 کمک بخواهید
 اگر نتوانستید وزنتان را کم کنید، از پزشکتان یا متخصص تغذیه کمک بخواهید. 

متخصص تغذیه ممکن است به طراحی برنامه غذایی کمک کند. 
او به شما امکان می دهد به طور ایمن و موثر وزنتان را 

کم کنید. پزشک هم می تواند شما را درباره میزان 
کم کردن وزن و زمان شروع ورزش پس 

از زایمان راهنمایی کند.
 WebMD :منبع

اکنون که نوزادتان به دنیا آمده، باید به نکات فراوانی فکر کنید؛ چه هنگامی به او شیر 
بدهید، اگر گریه کرد، چکار کنید و البته اینکه چگونه وزن اضافی را که حین بارداری 

به دست آورده اید، کاهش دهید.
اگر بارداری تان را با وزن طبیعی شروع و حین بارداری 12 تا 17 کیلوگرم وزن اضافه کرده اید، 
احتماال اگر مراقب خورد و خوراک تان باشید و ورزش کنید، پس از چند ماهی به وزن پیش از بارداری تان 
بازخواهیدگشت اما اگر پیش از بارداری اضافه وزن داشته اید یا حین بارداری بیشتر از حدی که ذکر شد 

وزن اضافه کرده اید، ممکن است مدت بسیار بیشتری تا یک سال طول بکشد تا به وزن عادی تان بازگردید. 

اضافه وزن های ناشی از بارداری ها در صورتی که فکری برای آنها نکنید، تا مدت زیادی با شما باقی خواهد 
ماند و ممکن است در 15 تا 20 سال آینده شما را دچار چاقی و اضافه وزن کند. با وجودی که هر تازه مادری 
می خواهد دوباره وزن سابقش بازگردد، نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که صبور باشید و به 
خودتان وقت بدهید. کاهش وزن سریع با رژیم غذایی سخت ممکن است به شما آسیب بزند. کارشناسان رویکردی 
تدریجی برای برطرف کردن وزن اضافه ناشی از بارداری توصیه می کنند که دست کم چند ماهی طول بکشد.

در ادامه 7 نکته را یادآور می شویم که با رعایت آنها می توانید اضافه وزن ناشی از بارداری تان را به 
شیوه ای سالم کاهش دهید.

 ترجمه: 
علی مالئکه

عصر روز چهارشنبه، 16 مردادماه 1398 برند مای بیبی )از برندهای 
زیرمجموعه گروه زرین رویا( از محصول جدید خود پوشک شورتی 
پول- آپ رسما رونمایی کرد. این اولین بار است که یک برند ایرانی 
توانسته از فناوری تولید پوشک شورتی پول- آپ استفاده کند و محصولی 
باکیفیت و در رقابت با محصوالت مشابه خارجی را وارد بازار کند. 
 در این رویداد که با حضور جمعی از مدیران گروه زرین رویا، 
کارشناسان کودک، بازیگران و ورزشکاران در خانه دیهیم تهران 
برگزار شد، حیدر میزبان بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه زرین 
رویا گفت: »خوشحالیم که به همت متخصصان داخلی و با بهره گیری 
از فناوری روز دنیا، دسترسی خانواده های ایرانی را به محصولی 
باکیفیت فراهم کرده ایم. محصولی که در تمام روند تولید آن از 
تهیه مواد اولیه تا بسته بندی و پخش، تالش کرده ایم کیفیت را در 
اولویت قرار دهیم آن هم در شرایطی که تحریم ها کار را سخت تر 
کرده بود اما خوشحالیم که امروز نتیجه آن کاالیی شد که نه تنها 
پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان است که با بهترین نمونه خارجی 

آن نیز رقابت می کند.«
اولین پوشک شورتی پول- آپ تولید داخل، کار والدین را در همه 
زمینه ها راحت کرده است؛ از تعویض پوشک تا از پوشک گرفتن 
کودک. در عین حال کودکان به خصوص کودکان نوپا در پوشک 
شورتی پول -آپ از آزادی عمل بیشتری در حرکت کردن برخوردار 
هستند. ویژگی های پول -آپ به خصوص برای مادران شاغل اهمیت 
بسیاری دارد. وقتی پوشک های شورتی پول -آپ وارد سبد مصرفی 
خانواد ه ها شوند، دیگر نه فقط مادرها که سایر اعضای خانواده نیز به 

سادگی می توانند مسائل بهداشتی کودکان را کنترل کنند.

مصطفی میزبان مدیرعامل گروه زرین رویا، این مجموعه را یک 
شرکت مصرف کننده محور معرفی کرد و در ادامه گفت: »خوشحالیم 
که به همت متخصصان داخلی و با بهره گیری از فناوری روز دنیا، 

دسترسی خانواده های ایرانی را به محصولی باکیفیت فراهم کرده ایم. 
ما همیشه فکر می کنیم در صورتی موفق خواهیم بود که بتوانیم 
مصرف کنندگان  مان را هر چه بیشتر بشناسیم. بنابراین در راستای 

برآورده کردن نیاز آن هاست که همیشه خواسته ایم یک قدم جلوتر 
از رقبای داخلی و خارجی باشیم.«

آرش طوسی معاونت بازاریابی و فروش گروه زرین رویا درباره روند 
تولید و اهمیت آن در شرایط کنونی کشور گفت: »اگر بخواهیم کار مان 
را در گروه زرین رویا در یک عبارت خالصه کنیم، آن عبارت بدون 
شک خلق ارزش است. طی این سال ها در تالش بوده ایم برای تمامی 
زنجیره افراد بهترین را خلق کنیم. محور تمامی سیاست های اجرایی 
مای بیبی دغدغه و نیاز مصرف کننده بوده و در این راستا پول- آپ 
نمونه خوب و کاملی از این دیدگاه است.« آرش طوسی در ادامه 
توضیح داد: »سبد محصوالت مای بیبی در حال حاضر هم از لحاظ 
تنوع و هم از لحاظ کیفیت با استانداردهای روز دنیا برابری می کند.« 
وی همچنین ادامه داد: »اولویت ما همیشه ارائه محصولی باکیفیت برای 
آسودگی خاطر مادران و پدران از سالمت و راحتی فرزندان شان بوده 
و خوشحالیم که این اتفاق با تولید محصولی نوآور و ایرانی محقق 
شده است. ارتباط مداوم با مصرف کنندگان، تحقیق و نیازسنجی و 
دریافت بازخورد از مشتریانمان در طول این سال ها مسیر راهمان را 
روشن کرده و استقبال و اعتماد مصرف کنندگانمان، ما را بر آن داشته 

تا با قدرت بیشتری به کامل تر کردن سبد محصوالتمان بپردازیم.«
گفتنی است مای بیبی در سال 1379 از دل گروه »زرین رویا« بیرون 
آمد. گروه زرین رویا با چهار برند مای بیبی، مای لیدی، ایزی الیف و 
کوکومی طی چند دهه اخیر تحوالت مهمی را در صنعت محصوالت 
سلولزی کشور رقم زده است. گروه زرین رویا، هم اکنون بخش قابل 
توجهی از بازار محصوالت سلولزی را به خود اختصاص داده و 

به عنوان شرکتی پیشرو در این صنعت، در حال فعالیت است.

در راستای نیاز مادران ایرانی:

پوشک شورتی پول -آپ ، آسودگی مادران و آرامش کودکان
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بیماری های مزمن مانند اختالالت 
عضالنی- اسکلتی شایع ترین 
ناراحتی های کارمندان محسوب 
می  شود. در این حالت عضالت یا 
تاندون های مفاصل اندام های فوقانی 
به خصوص پشت دچار آسیب می شود 
که با دردهای کم وبیش جدی همراه 
است. تاندونیت شانه، تاندونیت 
تونل کارپ، اپیکوندیلیت، دردهای 
کمر و سیاتیک انواعی از مشکالت 
عضالنی- اسکلتی هستند 

دولت،  هفته  در  سال  هر 
عنوان  به  شهریور  چهارم 
»روز کارمند« نامگذاری شده 
است تا فرصتی  برای تجلیل 
از کارگزاران دولت جمهوری اسالمی ایران و 

ارج نهادن به خدمات آنها باشد. 
کارمند به فردی گفته می شود که به ازای انجام 
کار فکری در دستگاهی اداری، حقوق دریافت 
می کند و اساسا شغل او طوالنی مدت است. 
کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی و بخش 
خصوصی تقسیم می شوند که حقوق و مزایای 

آنها متفاوت است.
منشاء پیدایش شغل »کارمندی« را باید در دربارها 
جستجو کرد که پادشاهان، افراد خاصی که دارای 
مهارت های الزم بودند را برای طوالنی مدت با 
پرداخت دستمزد استخدام می کردند. با جایگزینی 
پادشاهی،  جای  به  جمهوری  حکومت های 
کارمندان باید عالوه بر داشتن مهارت های الزم،  
وفاداری خود را به نظام حکومتی  نیز نشان می دادند. 
اما درمورد کارمندان خصوصی باید گفت پس از 
انقالب صنعتی بنگاه های تولیدی به افرادی که به 
شکل پیوسته در خدمتشان باشند نیازمند شدند 
و چنین کسانی را استخدام کردند. رفته  رفته با 
تقویت این نیاز، مالک ها و معیارهای پذیرش 
سخت  تر می شد، تا اینکه موسسات آموزشی به 
مرکزی برای آموزش دانش های الزم به منظور 
ورود به مشاغل تبدیل شدند تا جایی که بیشتر 
افرادی که در پی شغل کارمندی بودند، به این 
موسسات رجوع می کردند و پس از تحصیل و به 
دست آوردن مدارک الزم، به استخدام درمی آمدند.
با گسترش جامعه صنعتی تعداد کارمندان نسبت 
به کارگران به سرعت افزایش یافت، تا جایی که 
کارمندان به جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
قابل توجهی رسیدند و عالوه بر دریافت حقوق 
مناسب، به پست های اجرایی متناسب رسیدند.

سالمت حرفه ای در دنیا
افراد شاغل در هر جامعه ای به طور متوسط 
یک سوم از وقت خود را به کار مشغول هستند 
که از همین رو، تاثیرات جدی بر سالمت آنها 
کاری عالوه  مطلوب  شرایط  داشت.  خواهد 
بر افزایش بازده و موقعیت اجتماعی، امکان 
ارتقای شخصیت، بهبود روابط اجتماعی، تقویت 
اعتمادبه نفس و پیشگیری از آسیب های جسمی، 

روانی و اجتماعی را نیز دارد. 
سالمت شاغالن از جنبه های تاثیرگذار در زمینه 
درآمد خانواده، بهره وری و توسعه اقتصادی جامعه 
است. اشتغال دوباره به کار و حفظ توانایی های 

شغلی را نیز باید در این زمینه مهم دانست.
آسیب های سالمت در محیط کار به خصوص بر اثر 
گرما، سروصدا، گردوغبار، محصوالت شیمیایی 
خطرناک، ابزارآالت خطرآفرین و استرس های 
روانی، زمینه ساز بیماری های شغلی هستند و 
می توانند دیگر مشکالت سالمت فرد را تشدید 
کنند. موقعیت شغلی را نیز نباید نادیده گرفت 
زیرا افرادی که در شرایط استرس زا یا وضعیت 
شغلی نامشخص کار می کنند، بیشتر مستعد 

تمایل به سیگار کشیدن، فعالیت ورزشی ناکافی و 
تغذیه ناسالم هستند. به غیر از مراقبت های عمومی 
سالمت، همه شاغالن به خصوص در مورد مشاغل 
پرخطر، به بهره مندی از امکان بررسی دوره ای 
برای تشخیص زودهنگام بیماری ها و خدمات 
سالمت کاهش زمینه های خطر بیماری های شغلی 

نیاز خواهند داشت.

تهدیدهای سالمت شاغالن در 
بخش های مختلف

از آسیب های شغلی مانند تصادفات،  بعضی 
سروصدا، ترکیبات سرطان زا، آالینده های جوی 
و دیگر عوامل بیماری زا عامل بروز 37 درصد 

درد پشت و کمر، 16درصد کاهش شنوایی، 
13درصد بیماری های مزمن ریوی، 11درصد 
آسم، 8درصد جراحات، 9درصد سرطان ریه، 
2درصد کم خونی و 8درصد افسردگی است. این 
در حالی است که تنها یک سوم کشورها اقدامات 

درمانی حرفه ای را پیش گرفته اند.
البته در بسیاری از کشورهای صنعتی که شمار موارد 
فوت ناشی از حوادث شغلی کاهش یافته، آمار 
فوت مربوط به بیماری های حرفه ای مانند آزبستوز 
)التهاب ریه ها ناشی از استنشاق طوالنی مدت 
ذرات آزبست( رو به افزایش است. بیماری های 
غیرواگیر حرفه ای مانند سرطان های مرتبط با 
آالینده های شیمیایی، برونشیت مزمن و آسم، 
همچنین ناراحتی های قلبی-عروقی و افسردگی 
ناشی از استرس شغلی نیز زمینه ساز افزایش آمار 

فوت و غیبت طوالنی از کار خواهند بود. 
شایان ذکر است، ساالنه 12/2 میلیون نفر غالبا در 
کشورهای در حال توسعه، به دلیل بیماری های 
غیرواگیر در سنین بازدهی و توانایی شغلی جان 
خود را از دست می دهند. از طرفی، در بسیاری از 
کشورها، پزشکان و پرستاران اطالعات و آمادگی 
الزم در زمینه سالمت شاغالن و بیماری های 

مرتبط با مشاغل را ندارند. 

پیامدهای بی توجهی به »امنیت و 
سالمت شغلی«

بیماری ها و حوادث شغلی پیامدهای اقتصادی 
داخلی  ناخالص  تولید  6درصد  تا   4 معادل 
بیشتر کشورها را دربردارد. نزدیک به 70درصد 
شاغالن از خدمات بیمه ای که امکان جبران 
حوادث و بیماری های شغلی را داشته باشد، 
محروم هستند. پوشش سالمت جهانی شامل 

دسترسی به خدمات 

مورد نیاز از جمله 
ارتقای سالمت، پیشگیری، درمان و توانبخشی 
تحت حمایت مالی محقق می شود تا از بروز 
مشکالت بهداشت و سالمت که منجر به فقر 
می شود، پیشگیری  کند. خدمات ویژه سالمت 
شاغالن نیز در این مجموعه قرار می گیرد و 
وظیفه سرویس های تخصصی شغلی ارزیابی 

خطرات حرفه ای و توصیه های جلوگیری از این 
مشکالت است. به این ترتیب تمامی افراد شاغل 
باید از آزمایش های منظم پزشکی برای تشخیص 
زودهنگام بیماری ها و درمان های الزم بهره مند 
شوند تا مانع وقوع پیامدهای دیگر اجتماعی و 
اقتصادی شود.در حال حاضر، تنها 15درصد 
افراد شاغل در دنیا از خدمات ویژه پزشکی 
حرفه ای برخوردارند که اساسا شرکت های بزرگ، 
تامین کننده این نیاز هستند. با توجه به بحران 
بیکاری کنونی در جوامع مختلف، بسیاری از افراد 
در جستجوی کار حتی در بخش های غیررسمی 
هستند و در چنین شرایطی طبیعتا از بیمه و خدمات 
پزشکی محروم اند. حتی بدتر اینکه آنها معموال 
تن به کار کردن در شرایط خطرناکی می دهند که 
زمینه ابتال به بیماری های واگیر و معلولیت های 
شغلی را در پی دارد. متاسفانه در بیشتر جوامع، 
زمانی که سرپرست خانوار بیمار می شود، همه 
اعضای خانواده گرفتار رنج و مشکل می شوند 

زیرا حمایت اجتماعی از آنها نمی شود.
یکی از بهترین اقدامات کاهش پیامدهای سالمت 
شغلی، ارائه خدمات اصلی پزشکی حرفه ای در 
مراکز دولتی است تا همه افراد شاغل امکان مراجعه 

و بهره مندی از آزمایش های پیشگیری و توصیه های 
حفظ سالمت را داشته باشند. نهادهای پزشکی و 
سالمت حتی می توانند با آموزش به افراد داوطلب 
و حضور آنها در بخش های صنعتی، اداری و... از 
امکان دسترسی شاغالن به خدمات پزشکی اولیه، 
تشخیص سریع بیماری های جدی و مشاوره های 
ایمنی کار برخوردار شوند. نتایج پژوهش ها نشان 
می دهد چنین برنامه های نوآورانه ای در حوزه 
سالمت حرفه ای می تواند غیبت از کار ناشی از 
بیماری را تا 27درصد و هزینه های سالمت برای 

شرکت ها را تا 26درصد کاهش دهد.

اختالالت »اسکلتی- عضالنی«؛ 
شایع ترین بیماری کارمندان

سالمت کارمندان شامل سالمت جسمی، روانی، 
اجتماعی و محیط شغلی است. از آنجا که شغل 
کارمندی عموما با ساعات مداوم پشت میزنشینی 
همراه است، بیماری های مزمن مانند اختالالت 
ناراحتی های  شایع ترین  اسکلتی  عضالنی- 
کارمندان محسوب می  شود. در این حالت عضالت 
یا تاندون های مفاصل اندام های فوقانی به خصوص 
پشت دچار آسیب می شود که با دردهای کم وبیش 

جدی همراه است. تاندونیت )التهاب تاندون( 
شانه، تاندونیت تونل کارپ، اپیکوندیلیت )بیماری 
آرنج تنیس بازان(، دردهای کمر و سیاتیک انواعی 
از مشکالت عضالنی- اسکلتی هستند که بیشتر 
افرادی که به اقتضای شغلی ساعات طوالنی در 

حالت نشسته قرار دارند، دچار آن می شوند. 
وضعیت نامناسب نشستن، استفاده از صندلی های 
بی تحرکی  و  طوالنی  نشستن  غیراستاندارد، 
مهم ترین دالیل بروز دردهای عضالنی- اسکلتی 
است. البته استراحت ناکافی، وظایف سنگین و 

استرس نیز در تشدید آنها نقش دارند.
بروز ناراحتی های عضالنی- اسکلتی با احساس 
ناراحتی،  و  سنگینی  درد،  موضعی،  خستگی 
گرفتگی، سوزش و گزگز، کاهش قدرت فعالیت، 
قرمزی و حتی تورم همراه است که به عنوان 
هشدار مراجعه به پزشک و درمان مناسب شناخته 
می شود. بی توجهی به مراقبت از آسیب پیش آمده 
باعث می شود ناراحتی به تدریج تشدید شده و 
بسیار دردناک شود و فرد را از انجام فعالیت 
بازدارد. در چنین شرایطی درمان های طوالنی و 
تخصصی ضروری خواهد بود که در وهله اول 
مبتنی بر رفع علت زمینه ساز است، سپس پزشک با 
تجویز داروهای الزم و توصیه به انجام ورزش های 
فیزیوتراپی به بهبود وضعیت بیمار کمک می کند.

استرس شغلی؛ زمینه ساز فرسایش روانی
مشکالت روان شناختی مانند مواجهه با استرس 
و اضطراب مداوم دیگر ناراحتی شایع کارمندان 
در سطوح مختلف است که هرگز نمی توان آنها 
را نادیده گرفت. این ناراحتی ها به قدری جدی 
هستند که عامل 40 تا 50درصد غیبت از کار خواهند 
بود و شیوع آن در سطح کارمندان عالی رتبه دیده 
می شود. استرس واکنش طبیعی بدن در مواجهه 
با شرایط جدید است و معموال زمانی احساس 
می شود که فرد خود را ناتوان از انجام فعالیت جدید 
و حضور در محیطی ناآشنا می داند. از شایع ترین 
موقعیت های استرس زا می توان به »استرس شغلی« 
اشاره کرد که واکنش جسمی و هیجانی منفی 
در محیط کار است و می تواند ناشی از وظایف 
زیاد، توبیخ از طرف کارفرما یا عدم مدیریت در 

رسیدگی به امور ارباب رجوع باشد. 
در صورتی که فرد قادر به مدیریت استرس و برخورد 
مناسب در این شرایط نباشد، استرس به مشکلی 
مزمن تبدیل می شود که با عوارض جسمانی مانند 
سردرد، گرفتگی عضالنی، افزایش ضربان قلب 
یا فشارخون، ناراحتی گوارشی، افزایش قندخون 
و... همراه است. همچنین استرس می تواند روی 
خلق وخو و افکار فرد تاثیر بگذارد و زمینه ساز کاهش 

تمرکز و توانایی حافظه، اضطراب، تحریک پذیری و 
خشم شود. عالوه بر این، افرادی که دچار استرس 
مداوم هستند غالبا از اختالالت خواب، گرایش 
به مصرف داروهای مسکن، حاالت افسردگی و 

اختالالت رفتاری نیز رنج می برند.
گرچه تغییر شرایط کاری به راحتی امکان پذیر 
نیست، بسیاری از مهارت های فردی می تواند 
در افزایش آستانه تحمل و تقویت قدرت حل 
اگر  مثال  عنوان  به  باشد.  کمک کننده  مساله 
سروصدای محیط عامل استرس و افت تمرکز 
و توجه شماست، می توان با استفاده از هدفن و 
گوش دادن به موسیقی آرامبخش تا حدی این 
مشکل را تسکین داد. همچنین تمرینات تنفس 
عمیق و ریلکسیشن، خواب کافی و عمیق با کنار 
گذاشتن گوشی همراه در زمان خواب، مصرف 
دمنوش های گیاهی مانند بابونه و گل گاوزبان و 
گنجاندن ورزش در برنامه روزانه حتی در حد 30 
دقیقه پیاده روی تا حد زیادی به آرامش اعصاب 

و بهبود کنترل شرایط کمک می کند.

سالمت و امنیت شغلی خانم ها
در دنیای امروز، خانم ها نیمی از مسوولیت های 
اجتماعی را برعهده  دارند و در بخش های مختلف 
تجاری، اداری و صنعتی مشغول هستند. از طرفی، 
نیمی از خانم های شاغل در سنین باروری هستند یا 
بارداری و شیردهی را در زمان اشتغال تجربه می کنند 
که مواجهه با ترکیبات شیمیایی و آالینده های 
بیولوژیکی و فیزیکی می تواند بر قدرت باروری 
آنها تاثیر سوء داشته باشد یا زمینه ساز ناهنجاری های 

جنینی و اختالالت دوران بارداری شود.
 از سوی دیگر، اشتغال خانم ها در مشاغل سنگین 
که بلندکردن اجسام سنگین را می طلبد، قطعا برای 
خانم ها بسیار زیانبارتر از آقایان است و یکی از 
مهم ترین علل بروز دردهای عضالنی-اسکلتی 
و ستون فقرات خواهد بود که عوارض جدی تر 

آن طی سال های بعد بروز می کند.
عالوه بر این موارد، امروزه زنان در بسیاری از 
جوامع دوشادوش مردان مشغول به کار هستند 
اما نکته قابل تامل اینکه برخورداری از حقوق و 
مزایای شغلی عموما برای خانم ها در بخش های 
خدماتی و کارگری پایین تر از مردان است. در 
بسیاری از کشورهای دنیا، زنان نیروی کار ردیف 
دوم محسوب می شوند، حقوق پایین تری دارند، 
دیرتر استخدام می شوند و زودتر کار خود را از 
دست می دهند، در حالی که براساس قوانین نباید 
تفاوتی بین نیروی کار قائل بود. بروز مشکالت 
اقتصادی در حال حاضر موجب شده بسیاری از 
زنان دنیا به عنوان سرپرست خانواده یا کمک خرج 
ضروری هزینه های زندگی مشغول به کار شوند 
اما از آنجا که همواره تصور بر این است که 
زن دومین تامین کننده مخارج است، حقوق وی 
ضایع می شود و همین مساله مهم ترین دلیل تمایل 

کارفرمایان به استخدام زنان خواهد بود. 
توجه به این نکته نیز ضروری است که در شرایط 
بد اقتصادی مردان قادر به انجام کارهای مختلف 
مانند کارگری ساختمان هستند اما این شرایط عموما 
برای خانم ها محقق نیست و مسلما در صورت عدم 
حمایت همسر و تامین هزینه های زندگی، بیشتر در 
معرض آسیب های اجتماعی خواهند بود. همین 
شرایط حتی متاسفانه باعث می شود آنها متحمل 
خشونت های رفتاری و گاهی جنسی در محیط 
کار شوند که بی شک تبعات اجتماعی و فرهنگی 
جدی را به دنبال خواهد داشت. مجموعه چنین 
مسائلی لزوم توجه جدی تر نهادهای دولتی در 
ارتقای رفاه، اشتغال و برخورداری از حقوق قانونی 
زنان و مردان را در بخش های مختلف می طلبد 
که مسلما الزمه پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی جوامع خواهد بود. 
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روزی برای تجلیل از کارگزاران بخش دولتی و خصوصی

سالمت کارمندان قربانی پیچ و خم اداری
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

ذکاوت مدیران عامل بهره وری بیشتر نیروی کار است!
احساس رضایت و شادابی در محیط کار تاثیری مستقیم بر بازدهی شغلی، خالقیت 
و نوآوری کارکنان دارد. با این حال، بررسی های مختلف حاکی از بی توجهی 
بیشتر مدیران به چنین موضوع مهمی است. در واقع، شرکت یا سازمانی که 
برای سالمت روان و آرامش کارکنان اهمیت قائل شود، درنهایت نیروی 
کار باانگیزه و قوی در اختیار دارد که موفقیت مجموعه را شکل می دهند. 
به عنوان مثال بسیاری از متخصصان معتقدند احساس رضایت و نشاط در 
محیط کار می تواند بازده شغلی کارکنان را 12 تا 20درصد افزایش دهد.

مدیران موفق همواره بر نقاط قوت کارکنان خود تمرکز دارند و به آنها 
کمک می کنند تا نقاط ضعفشان را جبران کنند. این راهکار اولین نکته در 
افزایش انگیزه و عالقه در کارکنان خواهد بود. از طرفی، ایجاد روابط دوستانه 
به بهبود این شرایط کمک می کند چراکه کارکنان می توانند در مورد دغدغه ها 

وانتظارات خود صحبت کنند تا فشار روانی شان کاهش یابد. 
 شناخت کارکنان یکی دیگر از جنبه های پنهان موفقیت شغلی است. گرچه معموال 
مدیران تصور می کنند افزایش حقوق تنها دغدغه کارکنان است، در بسیاری موارد، 
انعطاف پذیری در ساعات کار، امکان انجام برخی کارها در منزل، تغییر ساعت ناهار و... 
شرایط بهتر کاری را برای کارکنان رقم می زند. زمانی که آنها ببینند مدیر با آنها همدلی 
کرده و موقعیت زندگی خانوادگی و کاری آنها را درک می کند، با انگیزه بهتر و دلسوزی 
به کارشان ادامه می دهند. عالوه بر این، کارکنان در هر سطح و رتبه ای دوست دارند ارزش 
کار شایسته ای که انجام می دهند از طرف کارفرما یا مدیر دیده شود. در چنین شرایطی اگر 

پاداش دریافت کنند، دغدغه و تعهد بیشتری برای انجام کار خواهند داشت.
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آغاز کردن کارها 
با نام و یاد خدا

دیگر  و  حمد  سوره  شدن  آغاز 
»بسم ا... با  قرآن  سوره های 
دینی  ادب  این  الرحمن الرحیم«، 
و کلید معنویت را به ما تعلیم داده 
که کارها و تصمیم های خود را با 

نام و یاد خدا آغاز کنیم. 
خدا  نام  با  کارها  کردن  آغاز 
قرآن«  آموزه  »اولین  می توان  را 
دانست. البته بر زبان جاری کردن نام خداوند در 
آغاز کارها، جنبه صوری و ادب ظاهری ندارد، 
یاد  با  بودن  مأنوس  برای  است  محملی  بلکه 
خداوند و در نظر داشتن رضای او در جای جای 

زندگی خود؛ یعنی »زندگی کردن با خداوند«.
تصمیم  هر  آستانه  در  و  مهم  کار  هر  آغاز  در 
سرشار  را  خود  جان  که  است  شایسته  بزرگی، 
از یاد خداوند کرده و نام مقدس او را بر زبان 
خود جاری کنیم تا نور و برکت الهی، در جان 
و روح ما و در کار و زندگی مان ساری شود و 
تکرار چنین کاری، به تدریج زندگی ما را با وجود 
مقدس خداوند پیوند می دهد و سهولت، برکت، 
کارهایمان  و  زندگی  در  را  موفقیت  و  معنویت 

می دهد.  افزایش 
رسیدن به قله های بلند معنویت با گام های کوچک 
و پیوسته شکل می گیرد و نیاز نیست با کارهای 
عجیب و ریاضت های سنگین خود را به زحمت 
بیندازیم یا به خود آسیب بزنیم؛ تکرار مشتاقانه 
»یاد و نام خدا« در امور زندگی، ما را قدم به قدم 

به خداوند نزدیک می  کند. 
»بسم ا...«  کارها  همه  در  نیست  الزم  آغاز  در 
خسته  را  ما  کار  این  است  ممکن  زیرا  بگوییم 

کند و آن را رها کنیم. 
بهتر است  نخست از کارهای مهم تر آغاز کنیم 
و بگذاریم این پیوند مبارک، با روندی مالیم و 

طبیعی در زندگی ما گسترش یابد.
را  خدا  نام  می کنیم  قصد  که  زمانی  بدون شک 
شیطان  بیاوریم،  زبان  بر  خود  کارهای  آغاز  در 
سراغمان می آید و با مشغول کردن ذهنمان به برخی 
امور تالش می کند این موضوع را فراموش کنیم 
و در صورت عدم موفقیت، فکرها و تردید های 
گوناگونی در ما ایجاد می کند)مانند اینکه »مردم 
چه می گویند؟« یا اینکه »توجه قلبی کافی است« 
کند  منصرف  مهم  موضوع  این  از  را  ما  تا  و...( 
پس چه خوب است که مانند »حاجیان«، شیطان 
را »رجم« کرده و بی توجه به وسوسه های او، نام 
تدریج  به  تا  بیاوریم  زبان  بر  را  مبارک خداوند 
زندگی مان   در  را  شیطان  مرموز  حضور  بتوانیم 

کاهش دهیم و او را از خود دور کنیم.

سوال
برادر من حدود 1 ماه پیش از همسرش جدا شده 
زندگي  برادرم  با  االن  که  دارد  ساله  پسر 6  و یک 
مي کند. همسرش به خاطر مشکالت اخالقي و فساد 
آنها را ترک و با فردي دیگر فرار کرد. االن روحیه برادرم و پسرش 
مناسب نیست. با اینکه پدر و مادرم االن از بچه مراقبت مي کنند و به 
او محبت مي کنند، برادرزاده ام بسیار پرخاشگر و عصبي شده و زود به 
گریه مي افتد. لطفا راهنمایي کنید چگونه با آنها رفتار کنیم و آیا ازدواج 

مجدد برادرم به صالح است یا نه؟

پاسخ
با سالم و اظهار تاسف برای مسائل پیش آمده هوشمندی، قدرت سازگاری 
با شرایط است و هر قدر شرایط سخت تر باشد، فرصتی برای رشد و 
تکامل خواهد بود. در شرایط دشواری که برادر شما با آن روبرو هستند، 
کمک های عاطفی و رسیدگی دیگر اعضای خانواده برای عبور از این 
بحران می تواند یاریگر مناسبی باشد. با گذشت زمان به تدریج از سطح 
استرس ناشی از این اتفاق کم خواهد شد و شرایط به حالت عادی خود 
بازخواهدگشت. درباره سواالت شما یادآوری چند نکته ضروری است:
1 به دلیل روحیه بدی که ممکن است از این جدایی ایجاد شود، طبیعی 

است برادرتان در نقش پدری خود فعال فردی کامل و آرام نخواهند بود، 
پس در نگهداری و سرگرم کردن برادرزاده خود وقت بیشتری صرف 

کنید و او را به شیوه های متنوع مشغول نگه دارید.
2 پرخاشگری و عصبی شدن پس از جدایی از مادر، مساله ای قابل پیش بینی 

است. با فراهم کردن فعالیت های مفید و ترجیحا بدنی سعی کنید از 
سطح استرس کودک بکاهید. مشغول کردن کودک با بازی های رایانه ای،  
سی دی و تماشای بیش از حد تلویزیون، وضعیت را بدتر می کند. با 
او بازی کنید، او را به پارک ببرید، به او هدیه بدهید و زمینه بازی با 

همساالن را برایش فراهم کنید.
باخبر نشود. در  از بدی های مادرش  برادرزاده تان  باشید  3 مراقب 

گفت وگوهای تلفنی، گپ های خانوادگی، مهمانی ها و مانند آن درباره 
مادرش بدگویی نکنید.

4 به تدریج کودک را آماده پذیرش شرایط جدید کنید. اطمینان بخشی 

پدر برای کودک می تواند جایگزین خوبی برای کمبود مهر مادری باشد. 
از برادرتان بخواهید زمان مفید بیشتری را با فرزندش داشته باشد.

5 ازدواج دوباره با وضعیت کنونی و صرفا برای حل تنهایی کودک 

به صالح نیست. الزم است تا زمان عبور نسبی از بحران صبر کنید و 
پس از کنار آمدن و پذیرفتن این مساله تلخ از طرف برادرتان، دست 

به اقدام برای تشکیل زندگی دوباره بزنید.
کند. مشکالت  آرامش  کانون  را  می تواند شما  برخداوند  توکل   6

مهمان ما هستند و کلیدهایی که در دست خداست، قفل همه در های 
بسته را خواهد گشود. از خداوند بخواهید در گذر شما از این بحران 

و جایگزینی زندگی بهتر، برای شما برنامه ریزی کند. موفق باشید.

 پاسخ از 
کارشناسان 

مأوا

یک سوال؛ چند جواب

 حجت االسالم 
محمد محرابی

قرآنپژوه

پدرها از نظارت و مراقبت 
غافل نشوند

پدر مهرباني که خواستار فرزنداني صالح، 
پاک و موفق است، نباید از نظارت و مراقبت 
کردن از فرزندان خود غافل شود چراکه 
فرصت تربیت کردن و پرورش دادن فرزندان 
بسیار محدود است و فرزندان ما زودتر از 
آنچه ما فکر کنیم بزرگ مي شوند و راه خود 
را پیدا مي کنند. لطفا به نکات زیر توجه کنید: 
1. در درجه اول مراقبت مستمر بر رفتار، گفتار 
و کردار خود داشته باشید و نقش الگویي خود را فراموش نکنید. 
مطمئن باشید فرزندان شما در درجه اول با شما همسان سازي 
مي کنند و از شما مي آموزند چگونه رفتار کنند، چگونه با دیگران 
ارتباط برقرار کنند، خشم و ناراحتي و شادي خود را به چه 
نحوي بروز دهند، تکنیک حل مساله را از شما مي آموزند و به 
طور کلي شما راه و رسم زندگي را به صورت کارگاه عملي 

به آنها آموزش مي دهید.
2. مراقب کیفیت ارتباط با همسرتان باشید. فراموش نکنید 
همسر شما بازوي توانمند شماست؛ اگر او را تضعیف و 
تحقیر کنید، توجه و محبت الزم را به او نداشته باشید و 
امنیت و آرامش جسمي   و رواني او را تامین نکنید، فرزندان 

شما تباه خواهند شد.
3. مواظب تغییرات فرزندتان باشید. هرگونه تغییري در جسم، 
روح و عملکرد فرزندتان دیدید،  دنبال ریشه یابي و علت آن 
باشید و قبل از اینکه فرصت طالیي اصالح از دست برود 

براي درمان آن اقدام کنید.
4. از معاشرت و رفت وآمدهاي فرزندتان غفلت نکنید.

5. نظارت در امر تحصیل فرزندان شامل انتخاب مدرسه، 
انتخاب معلم، آموزش دوستیابي در سطح کالس و مدرسه، 
کنترل کیفیت سطح آموزشي و تربیتي مدرسه، میزان فعالیت 

و همکاري فرزند و... است. 
6. نظارت بر چارچوب و قوانین وضع شده در خانواده بسیار 
مهم است. نظم و انضباط، بهداشت و نظافت، خواب و خوراک، 
کیفیت پوشش و وضع ظاهري و همچنین کیفیت ارتباط 
اعضاي خانواده باید هموازه مورد نظارت و مراقبت پدر باشد.
7. مراقبت و نظارت باید با قاطعیت همراه با انعطاف و درک 

شرایط افراد خانواده باشد.
برگرفته از کتاب »همه صفحه پر از بابا« نوشته عباس آیینه چی، 
انتشارات موسسه امام خمینی)ره(

 دکتر عباس 
آیینه چی
روانشناس

تعیین نمادین روز یا هفته ای از سال تحت عناوین 
مختلف به این معنی است که آن عنوان و حقیقت 

مورد غفلت واقع شده است. 
میان روزها و هفته های پرشمار نمادینی که تعیین 
شده، 4 شهریور ماه در هفته دولت به عنوان »روز 
کارمند« نامگذاری شده تا از تالش کارگزاران دولت 

تجلیل شود. 
برای تحقق اهداف این نامگذاری قصد دارم به شیوه 
زندگی قشر کارمند و تاثیر آن در تحقق یا عدم تحقق 

این اهداف بپردازم. 
برخی سازمان ها اهمیت فراوانی برای سالمت و ورزش 
کارکنان قائل هستند؛ در این سازمان ها طبق»آیین نامه 
توسعه و تعمیم ورزش کارکنان«، »کمیته امور ورزشی« 
متشکل از افراد صاحب نظر و عالقه مند به امور ورزش 
به ریاست معاون اداری و پشتیبانی دستگاه مربوط 
تشکیل می شود و بودجه قابل توجهی هم برای توسعه 

و ترویج کارکنان اختصاص می دهند. 
گرچه در ماده 12 این آیین نامه تصریح شده زمان 
انجام فعالیت های ورزشی کارمندان دولت خارج از 
ساعات اداری است اما در ادامه آمده:»در مواقع لزوم و 
حسب  نظر مدیر بالفصل، استفاده از  ما موریت اداری 
برای شرکت در تمرینات یا مسابقات ورزشی حداکثر 

تا 4 ساعت در هفته مجاز است.«
اما سازمان هایی که به نقش ورزش در تامین سالمت 
جسم و روان کارکنانشان و در نهایت تاثیر آن در 
افزایش بازدهی و روحیه و انگیزه کاری واقف هستند، 
آن 4 ساعت را مختص اعضای تیم های رسمی ورزشی 
و شرکت کنندگان در رقابت ها و مسابقات ورزشی 
نمی دانند و برای افزایش سطح سالمت جسم و روان 
کارمندانشان، مجوز می دهند تا هر کارمندی به مدت 
4 ساعت در هفته - چه در ساعات اداری و چه به 
عنوان اضافه کاری- به فعالیت های ورزشی بپردازد)1(. 
 برخی سازمان ها نیز متاسفانه نه تنها بودجه و بسته های 
حمایتی خاصی را برای تشویق کارکنانشان در نظر 
نمی گیرند، بلکه وقتی می بینند برخی کارکنان در بخش 
محدودی از ساعات اضافه کاری شان بدون ثبت کارت 
می برند،  بهره  سازمان  ورزشی  امکانات  از  خروج 
بخشنامه صادر می کنند که »انجام فعالیت ورزشی 

به عنوان اضافه کاری، وجاهت قانونی ندارد«! )2(
ظاهرا از نظر این افراد، کارمند صرفا یک فرد اجیرشده 

است که مزدی مشخص را به ازای ساعات کاری 
مشخص دریافت می کند و اگر در این اوقات، به 
فعالیتی غیر از وظیفه مشخص شده بپردازد، حقوقی 
که از بیت المال دریافت می کند فاقد وجاهت قانونی 
و شرعی است و فرد حقوق گیرنده ضامن می شود!

غافل از اینکه اگر یک کارمند، ساعاتی مختصر از 
کارش را در هفته به فعالیت های ورزشی اختصاص 
دهد، موجب افزایش روحیه، برانگیخته شدن حس 
و  جسم  سالمت  ارتقای  روانی،  نشاط  خالقیت، 
درنهایت افزایش بازده کاری و به صرفه شدن همان 
حقوقی می شود که بابت انجام وظیفه ای مشخص 
به وی پرداخت می شود و باعث می شود کارمند در 
حسن انجام وظیفه اش موفق تر شود و بهتر عمل کند. 
اگر این قبیل مدیران و تصمیم گیران در برخی سازمان ها 
نگران بیت المالی هستند که به عنوان مزد کارمند به 
وی اختصاص می دهند، آیا کارمندی که از مشکالت 
روانی و جسمی متعدد رنج می برد و برای دست وپنجه 
نرم کردن با این مشکالت ناچار می شود مرتب در 
زمان هایی که سازمان به حضور و فعالیتش محتاج 
است در مرخصی و استعالجی به سر ببرد و همچنین 

توان اضافه کاری برای انجام کارهای عقب مانده و 
خدمات بیشتر و بهتر نداشته باشد، همان بیت المالی 
که بابت مزدش پرداخت می کنند، هدر نرفته است؟
آیا از چنین کارمندی می توان انتظار خالقیت، همت 
مضاعف و عالقه مندی برای ارتقای جایگاه سازمان 

و خدماتش داشت؟
آیا اصال خود این کارمند، »بیت المال« نیست؟!

اگر »بیت المال« خانه ای است که در آن سرمایه های 
مردم حفظ و حراست می شود، آیا سرمایه عمر و 
جوانی و انرژی و دانش و تخصصی که یک کارمند 
در طول 30-25 سال در اختیار یک سازمان قرار 
می دهد، »بیت المال« نیست؟ و متولیان هر سازمانی 

موظف به حفظ این سرمایه ها نیستند؟!
آیا خود این کارمند بیش از قلم و کاغذ و امکانات 
و تجهیزاتی که در ضرورت حفظ و نگهداری از 
آنها، آیات و روایات و احکام و مسائل شرعی و 

قانونی بیان می شود، ارزش ندارد؟
آیا جا ندارد در مباحث »اخالق اداری« و »اصول 
مدیریت«، به ضرورت حفظ و حراست از این سرمایه 

پرداخته شود؟

آیا کسانی که با بی توجهی به سالمت روانی و جسمی 
عدم  و  حیف ومیل  هدررفت،  موجب  کارکنانشان 
به کارگیری شایسته این سرمایه ها در پیشرفت کشور 

می شوند، ضامن نیستند؟

پی نوشت ها:
1-  البته بهتر بود قانونگذار با درک اهمیت این 
مساله، به طور شفاف و مطلق بر انجام هرگونه 
فعالیت ورزشی -به جای ذکر عبارت »شرکت در 
تمرینات یا مسابقات ورزشی«- تصریح می ورزید. 
2-گرچه کارکنان نیز باید بدانند اگر از مزد اضافه 
کاری خود برای انجام فعالیت ورزشی نگذرند، 
ممکن است در آینده ناچار شوند هزینه های بیشتری 
را صرف درمان ناتوانی های جسمی خود کنند، 
از متولیان سازمان ها نیز انتظار می رود با درکی 
باالتر از اهمیت برخورداری از کارمندانی سالم، 
ازای  در  کاری  اضافه  مزد  پرداخت  که  بدانند 
سرمایه ای  بلکه  نیست،  هزینه  ورزشی،  فعالیت 
است که درنهایت منجر به افزایش بازدهی سازمان 

خواهد شد. 

 آیا کارمندی که 
از مشکالت روانی 

و جسمی متعدد 
رنج می برد و برای 

دست وپنجه نرم 
کردن با این مشکالت 

ناچار می شود مرتب 
در زمان هایی که 

سازمان به حضور 
و فعالیتش محتاج 
است در مرخصی 

و استعالجی به سر 
ببرد و همچنین 

توان اضافه کاری 
برای انجام کارهای 

عقب مانده و خدمات 
بیشتر و بهتر 

نداشته باشد، همان 
بیت المالی که بابت 

مزدش پرداخت 
می کنند، هدر نرفته 

است؟

به مناسبت روز کارمند

 کارمند را هم بیت المال بدانیم
 همایون سلحشورفرد

کارشناسبهداشتمحيطادارهبهداشتو
درماندانشگاهشاهد

این صفحه 

با همکاری کارشناسان 

مرکز مشاوره ماوا تهیه و 

تنظیم می شود

mava.iki.ac.ir

توجه به زن و فرزند
به آقایان توصیه می کنم طوری برنامه ریزی 
کنید که وقت زن و بچه ضایع نشود و به 
آنها هم برسید. اهل خانواده هم حقوقی 
دارند. باالخره زن و بچه و حتی خود آدم 
نیازهایی دارند که اگر لذت های حالل نباشد 
همان عبادتشان هم بانشاط نیست، درس 

خواندنشان هم نشاط چندانی ندارد.
معموال امثال ما کمتر به این موضوع توجه 
می کنیم؛ زن و بچه را رها می کنیم به حال خودشان و خودمان 
را مدیون آنها می کنیم. نباید غافل شد از اینکه اگر پول کمتر 
باشد، زندگی می گذرد ولی زن، دختر و پسر آدم، کمبود محبت 
را از کجا جبران کنند؟ در خانه چه کسی را باید بزنند و بگویند 
محبت می خواهم؟ اگر ما به موقع و اندازه به زن و فرزندان محبت 
ابراز نداریم، باید عوارض پس از آن را پذیرا باشیم. پول و امور 
مادی را می توان از خویشان، صندوق یا کسی قرض گرفت 
اما محبت را هیچ کس جز پدر و مادر نسبت به فرزندان و مرد 
نسبت به همسر نمی تواند جبران کند. پس آدم باید مواظب باشد 
که حق همسر و فرزندانش را به خاطر اینکه چیزی را کسب یا 
جبران کند، ضایع نکند. محبت از امور جایگزین ناپذیر است. 
چند وقت پیش نامه ای دریافت کردم که دختر خانمی نوشته 
بود، من غبطه می خورم به دختر خاله ام که می بینم پدرش او را 
می بوسد. دوستش دارد و به او محبت می کند اما دریغ از یک 
بوسه  که پدر ما به ما داشته باشد. تنها حواس او به رفتار ما در 
منزل معطوف است. او همه ما را خسته کرده و پیوسته می گوید: 
»بکن! نکن!« ما از استاد گرامی حضرت آیت ا... بهجت )ره( یاد 
گرفتیم که باید به خانه و خانواده بسیار اهمیت داد و مواظبت کرد 

که حق بچه ها به خاطر دیگران یا کتاب و درس ضایع نشود.

 آیت ا... 
صدیقی



یادداشت سبز

از  یکی  عنوان  به  پالستیک 
ارزان ترین  و  پرمصرف ترین 
محصوالت شیمیایی جهان در دهه 
اخیر نقش قابل مالحظه ای در بسیاری 
از کشورها از جمله ایران داشته است. 
پالستیک ها شمشیر دودم هستند. هم 
برای انسان و سایر جانداران و هم 
برای محیط زیست مضرند اما چرا 
فراگیر شدند؟  اینقدر  پالستیک ها 
پالستیک ها، پلیمرهایی هستند که 
از مواد نفتی گرفته می شوند، هم ارزان اند و هم در 
دسترس و هم تنوع دارند. به همین دلیل امروز کمتر 
صنعتی است از نساجی تا ظروف پالستیکی که از 

پالستیک  استفاده نکند. 
وقتی استفاده زیاد می شود باید دنبال چرخه ای باشیم 
که پالستیک بعد از مصرف طی می کند و متوجه شویم 

چه خطراتی برای ما و محیط زیست ایجاد می شود.

چند دقیقه استفاده، 500 سال دوره تجزیه
 برای اینکه تصوری از عمق این مشکل داشته باشید همین 
کافی است که طبق آمارها در حال حاضر هر دقیقه یک 
میلیون بطری پالستیکی یا همان پت در سراسر جهان 
فروخته می شود و ساالنه ۵ تریلیون کیسه پالستیکی 
مصرف می شود. این بطری های پرتعداد عمر بسیار 
کوتاهی گاهی چند دقیقه در دست مصرف کننده دارند 
و بعد دور انداخته می شوند و 300 تا ۵00 سال وقت 
الزم است تا در طبیعت تجزیه شوند و در این روند 
تجزیه به طبیعت صدمه می زنند. تجمع آنها در خاک، 
باعث تجمع شیرابه ها، مایعی که از زباله نشت می کند 
و بسیار آلوده  است، خواهد شد. افزایش بار مواد آالینده 
مانند فلزات سنگین سرطان زاست و باعث آلودگی خاک 
اطراف هم می شود. شیرابه ها با ورود به آب های زیرزمینی، 
این آب ها را نیز آلوده می کنند و این چرخه آالیندگی 
ادامه پیدا می کند. پالستیک ها در خاک های کشاورزی 
مانع رشد و ریشه دوانی محصوالت کشاورزی می شوند. 
پالستیک ها در اقیانوس ها و آب های آزاد باعث از بین 
رفتن موجودات آبزی و صخره های مرجانی می شوند. 
در برخی اقیانوس ها شاهد تجمع پالستیک ها به شکل 
لکه هستیم. این لکه ها و کوه های زباله در اقیانوس ها 
مانند تورهایی آبزیان را به دام می اندازند یا با ورود به 
دستگاه گوارش آبزیان باعث مرگشان می شوند اما با 
مرگ این آبزیان، پالستیک هایی که وارد بدن آنها شده 
بودند، از بین نمی روند و دوباره در طبیعت و چرخه 
آالیندگی خود باقی خواهند ماند. کارشناسان عقیده 
دارند اگر بشر به همین صورت مصرف پالستیک را 
ادامه دهد، تا سال 20۵0 میالدی، شمار پالستیک ها از 

شمار آبزیان بیشتر خواهد شد.
پالستیک ها سرطان زا و از مشتقات نفتی هستند. به عناصر 
تشکیل دهنده آنها »مونومر« می گویند. مونومرها از زنجیره 
پلیمری رها می شوند و با ورود به بدن موجودات زنده 
خطر ابتال به سرطان را در آنها باال می برند. 4 سال پیش، 
انستیتوی بین المللی سرطان در لیون فرانسه اعالم کرد 
ظروف پالستیکی از طریق مونومرهای تشکیل دهنده خود 
که به بدن انسان راه پیدا می کنند، یکی از دالیل جدی 
بروز سرطان هستند. ظروف یکبارمصرف در تماس با 
مایعات و غذاهای داغ با حرارت بیش از 40 درجه، 
ماده شیمیایی به نام »اسپایرن« آزاد می کنند که باعث 
بروز 77 نوع بیماری در انسان می شود. اگر دقت کرده 
باشید با ریختن مواد داغ در لیوان های پالستیکی الیه 
چربی مانندی روی مایع را می گیرد که همان اسپایرن 
است و روی سیستم عصبی و قلب انسان تاثیر دارد و 
می تواند عامل سرطان زایی یا جهش ژنتیکی در جنین شود.

پالستیک ها مناظر شهری ما را نازیبا کرده اند
از  ما  کمتر منظره ای در شهرهای کوچک و بزرگ 
زشتی ریختن پالستیک ها در امان مانده اند و دیدن 
انبوه پالستیک ها کنار جاده های بیرون شهری نیز دیگر 

اتفاق نادری نیست. گاهی تشکل های زیست محیطی خود 
اقدام به پاک سازی محیط می کنند اما تا همکاری مردم 
نباشد، نمی توان پاک بودن محیط را تضمین کرد. انبوه 
پالستیک ها عالوه بر ضررهایی که برای محیط زیست و 
سالمت دارند، به گردشگری ما هم بسیار صدمه می زند 
و چهره مناظری را که می توانند منبع درآمدزایی باشند 

را مخدوش می کنند.
اینکه مدیریت پالستیک به سامان  اولین قدم برای 
برسد، کاهش تولید و کاهش مصرف پالستیک است. 
امروزه تشکل های زیست محیطی به نام »پسماند صفر« 
)زیروویست(  به وجود آمده اند که هدفشان به صفر 
رساندن تولید زباله است. آنها از چای کیسه ای یا بطری های 
پالستیکی آب یا کیسه های نایلونی به هیچ عنوان استفاده 
نمی کنند و همیشه کیسه های پارچه ای و لیوان همراه 
دارند و در واقع قائل به فرهنگ سازی برای کاهش 
مصرف و کنار گذاشتن موادی هستند که به صورت 
زباله وارد چرخه محیط می شوند. فکر می کنم باید برای 
تعدیل زباله، زاویه دیدمان را درباره مصرف تغییر دهیم.  
کمتر از 3 دهه قبل، در منازل و رستوران ها و ادارات ما 
خبری از بطری های پت و لیوان های یکبارمصرف نبود 
و برای همه عادی بود که از پارچ های آب و لیوان های 
معمولی استفاده کنند. حاال حتی در خانه های ما ایرانی ها 
مصرف آب از بطری های پت متاسفانه در حال تبدیل 
به فرهنگ عمومی است. هنوز بسیاری از ما به یاد 
داریم که مادربزرگ هایمان با زنبیل به خرید می رفتند. 
حاال زنبیل در زندگی ما ایرانی ها  فراموش  شده است. 
مصارفی که گفتم، در شرایط عادی نه توجیه سالمت 
دارد و نه اقتصادی و نه محیط زیستی. همین مصرف 
3-2 قلم پت و لیوان های یکبار مصرف و کیسه های 

نایلونی را  کم کنیم، کاری کرده ایم جانانه!

برای سیاست گذاری های کالن خالء 
قانونی داریم

اما همه گناه ها را نمی شود گردن مردم کوچه و خیابان 
انداخت. تولیدکنندگان عمده پالستیک مانند صنایعی که 
به اشکال مختلف از پالستیک استفاده می کنند را باید با 
سیاست گذاری های کالن مهار کرد. امروز راهکاری که 
در اغلب کشورهای توسعه یافته اعمال می کنند، انواع 
مالیات ها و قوانین سختگیرانه است که باعث می شود 
بخش صنعت به فکر مهار تولید بی رویه پالستیک بیفتد. 
درواقع گران شدن پالستیک یکی از راه های کاهش تولید 
و مصرف است. متاسفانه در کشورمان برای مدیریت 
تولید پالستیک خالءهای قانونی جدی وجود دارد و 
تا وقتی این خالءها پر نشود نمی توان به حل واقعی 

مشکل نزدیک شد. به عنوان مدیر پسماند منطقه 14 
شهرداری باید بگویم همکاری مردم نقشی تعیین کننده 
در حل مشکل دارد. کمی دقت و حوصله و البته آگاهی 
می تواند کمک بزرگی به معضل پالستیک و زباله و 
بازیافت زباله کند. وظیفه ما هم در شهرداری آگاهی 
دادن به مردم در این زمینه است چون خیلی از شهروندان 

ما اصول تفکیک زباله را نمی دانند.

صنایع بازیافت خود نیز می توانند
 آالینده باشند

پالستیکی که درنهایت وارد چرخه بازیافت می شود، وارد 
چرخه  هات واش می شود. به این معنی که پاکیزه کردن 
پالستیک ها، با آب داغی انجام می شود که خود باعث 
آزاد شدن مونومرها از ضایعات پالستیکی می شود. این 
آب حاوی مونومرها؛ یعنی مواد سرطان زاست و غالب 
این صنایع به سیستم تصفیه مجهز نیستند و این آب آلوده 
مجدد وارد چرخه طبیعت می شود. عالوه بر این، برخی 
فعالیت ها در این صنایع باعث آلودگی هوا نیز می شود. 
شاید تذکر این نکته بد نباشد که بدانیم پالستیک ها بهتر 
است بعد از پاکیزه شدن تفکیک و تحویل داده شوند؛ 
یعنی در منزل تا حد امکان آلودگی های آنها گرفته و 
بعد روانه کیسه های ویژه پسماند خشک شوند. در 
بازدیدهای میدانی خود در بسیاری موارد شاهد ظروف 
و دیگر اقالم پالستیکی مانند سبدهای میوه بوده ام که 
بدون بازیافت باز هم می شده و از آنها استفاده مجدد 
داشت که متاسفانه در چرخه بازیافت قرار می گیرند و 

باعث آلودگی محیط زیست و طبیعت می شوند.

همه پالستیک ها قابل بازیافت نیستند
متاسفانه آمار مستقلی درباره مصرف و بازیافت پالستیک 
در ایران نداریم اما براساس آمارها، هر ایرانی روزی 3 
پالستیک وارد چرخه محیط زیست می کند. اگر این 3 
پالستیک در روز به 2 پالستیک برسد، باعث صرفه جویی 
ساالنه 800 میلیون تن کیسه پالستیکی می شود که رقم 
چشمگیری است. کشور ما فناوری بازیافت سفره های 
پارچه ای که کاغذ به پالستیک چسبیده یا ظرف هایی 
که آبمیوه در آنها عرضه می شود )تتراپک( را ندارد. این 

اقالم قابل بازیافت نیستند.
برای تفکیک پالستیک 2 نکته مهم وجود دارد؛ اول پاکیزه 
کردن پالستیک هایی که می خواهیم جدا کنیم و تا حد 
امکان پالستیک آلوده را داخل ظرف های تفکیک نیندازیم 
و دوم، پالستیک تفکیک شده را به پایگاه های شهرداری 
تحویل بدهیم و اجازه ندهیم عوامل غیرحرفه ای مانند 
زباله گردها زباله ها را به صورتی غیراصولی جدا کنند؛ 

یعنی تا حد امکان پالستیک ها را به مخازن زباله نریزند. 
شهروندان با تحویل زباله به شهرداری می توانند اجناس 

جایگزین یا حتی وجه نقد دریافت کنند.
برخالف تصور بسیاری از شهروندان اجناس پالستیکی 
که جنس انعطاف پذیر و شل دارند، مانند لیوان های یکبار 
مصرف که قوام کم یا بسته های شفاف برای بسته بندی 
میوه قابل بازیافت نیستند زیرا در ماشین های خرد کننده 
نمی توانند زیر تیغ بروند و عمال دور اندخته می شوند. 
از دیگر ظروف خطرناکی که متاسفانه به خصوص در 
توزیع غذاهای نذری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، 
ظروف یکبارمصرف پلیمری است که غذا در آنها کشیده 
می شود. حرارت غذا به همان ترتیبی که  گفتم، عناصر 
خطرناک این ظروف را آزاد می کند و باعث سرطان زایی 
محتویات داخل آن می شود. اگر ناچار به استفاده از 
ظروف یکبار مصرف باشیم، حتما باید از ظروف گیاهی 
استفاده کنیم که طی 3 تا 6 ماه در خاک تجزیه می شوند. 
این ظروف را می توان از فروشگاه های معتبر تهیه کرد. 
ایران به دلیل استفاده از همین ظروف در مناسبت ها 
دارای آمار یکی از باالترین مصرف کنندگان ظروف 

یکبارمصرف در جهان است. 
اگر یک بار به کارخانه های بازیافت سری بزنید، اهمیت 
مصرف کمتر و مصرف دوباره را بهتر درک می کنید. 
باید با کوهی از پسماند تولیدی و آالیندگی ایجادشده 

مبارزه کرد.

توصیه های کلیدی برای تولید زباله کمتر
 تا حد امکان از ظروف یکبارمصرف کمتر استفاده 
کنید و در صورت مصرف به دفعات استفاده نکنید 
و  مونومرها  شدن  آزاد  باعث  مکرر  استفاده  چون 

سرطان زایی می شود .
تحویل  را  زباله  تفکیک،  از  بعد  کنید  سعی   
و  بازیافت  )غرفه های  شهرداری  پایگاه های 

ماشین های ملودی( بدهید.
 ظروف پالستیکی تفکیکی را قبل از تحویل حتما 

با کمی آب پاک کنید.
 مواد غذایی داغ را وارد ظروف پالستیکی نکنید.

 نان داغ را حتما داخل کیسه های پارچه ای بگذارید.
 از ظروف پالستیکی برای مایکروویو استفاده نکنید و در 
صورت استفاده، حتما ظروف با برچسب استاندارد باشند.
 تا می توانید از ظروف شیشه ای یا فلزی استفاده کنید.
 حجم پالستیک ها به خصوص پت ها را قبل از 

تفکیک تا حد امکان فشرده کنید.
 در خریدها تا می توانید از کیسه های پارچه ای و 

زنبیل استفاده کنید.
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قاب سبز

 صبا 
رضاسلطانی
رئیس اداره 

مدیریت پسماند 
منطقه 14 

شهرداری تهران

قلم سبز

آلودگی آب ها همواره موجبات نگرانی  دولت ها و مردم  را فراهم  آورده  
و برای  مبارزه  با آن  الزم  است  دولت ها در سطح  ملی  و بین المللی  
اقدام  و مشارکت  کنند. تخریب  سیستم های  دریایی  و آب های  سطحی  
موجب  بروز صدمات  غیرقابل  جبرانی  به  محیط زیست  شده است. 
امروزه به دلیل استفاده زیاد از دریا و  تنوع  و سرعت  تخلیه  مواد 
آالینده  به  دریا، توان  خودپاالیی  اکوسیستم های  دریایی  کاهش  یافته  
و به  زحمت  می  توانند آثار  ناشی  از ورود چنین  موادی  را خنثی  کنند.
 آب های  جاری  و صنایعی  که  کنار ساحل  ایجاد شده اند بخش عظیمی 
از آلودگی  دریا را فراهم    می کنند. بخش  دیگر از آلودگی  اکوسیستم  
دریایی  مربوط به  حفاری  بستر، حمل ونقل  دریایی  )کشتیرانی(، نشت  
طبیعی  نفت، ریزش های  آسمانی ، تماس  مستقیم  سطح  آب  با هوای  

اطراف  و ریزش  عمدی  مواد به  دریاست.
 حمل ونقل  دریایی  شامل  بخش  بندر )بنادر تجاری ، پایانه های  نفتی ، 
به  تولید  تعمیرگاه  کشتی ها، اسکله های  صیادی  و کشتی ها( منجر 
زائداتی  می شود که بالقوه می توانند منبعی برای آلودگی دریا باشند. 

جمع آوری ، بازیافت، پاک سازی، پردازش  و دفع  درست  این مواد اثر 
قابل توجهی بر کاهش آلودگی دریا ناشی از حمل ونقل دریایی به جا 

خواهد گذاشت.
در همین مورد، محمد راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به 
اهمیت محیط زیست دریا و حفاظت از آن گفت: »اخیرا کنوانسیون های 
زیست محیطی آیمو مربوط به گازهای گلخانه ای و توازن آن درخصوص 
کشتی ها مصوب شده و برای کشور ما نیز الزم االجراست بنابراین باید 

بسترهای الزم را برای پیاده سازی مقررات فراهم کنیم.«
وی با اشاره به اینکه برای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریا 
باید از دانش آموزان و جوانان شروع کنیم، افزود: »هم اکنون ضایعات و 
زباله های پالستیکی به معضل جدی و تازه برای محیط زیست دریایی 
تبدیل شده چرا که در گذشته تمرکز روی آلودگی های نفتی بود اما 
زباله های پالستیکی آسیب  از  متوجه شده دریا چقدر  بشر  اکنون 
می بیند بنابراین باید این فرهنگ را در کشورمان نهادینه کنیم که حفظ 
آراستگی و زیبایی دریا مانند شهرها و معابر عمومی ضروری است و 

هیچ کس نباید اجازه دهد سواحل و دریای ما مملو از آلودگی به ویژه 
زباله های پالستیکی شود.«

منبع: سازمان بنادر و کشتیرانی

زباله های پالستیکی دغدغه مهم محیط زیست دریایی

3 اصل مهم در مصرف پالستیک؛ کاهش مصرف، استفاده دوباره و بازیافت

تولید کیسه پالستیک ارگانیک در اندونزی! در اندونزی کیسه 
پالستیکی ارگانیکی از گیاه کاساوا درست شده که نه تنها برای 

محیط زیست هیچ اثر تخریبی ندارد، بلکه حتی اگر توسط حیوانات 
خورده شود، مشکلی برای آنها پیش نمی آید.

شرکت های بزرگ برای حفظ محیط  زیست چه می کنند؟
غول های تکنولوژی، شرکت های بزرگ خودروسازی و حتی 

شرکت های نفتی عظیمی نظیر »شل«، به سرعت به دنبال کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 

بهره  وری از مواد بازیافتی رفته اند.

آیا می دانید ایران جزو 5 کشور اول در مصرف کیسه پالستیکی 
است؟ روزانه ۴5 میلیون کیسه پالستیکی به وسیله مردم ایران 

مصرف می شود.

اینجا برف پالستیکی می بارد. مطالعات نشان داده است که حتی 
در محیط بکر قطب شمال هم برفی که از آسمان می بارد حاوی 

ذرات ریز پالستیکی است.

کفتار ایرانی )راه راه(، منطقه حفاظت شده میش داغ و ام الدبس 
خوزستان، عکس: کرامت حافظی

جمع آوری زباله های داخل دریاچه قله سبالن و انتقال آن به محل 
دفن زباله شهر الهرود توسط محیط بان ویژه اثر ملی و طبیعی 

سبالن در ۲5 مردادماه ١٣۹٨
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کلینیک    وخانواده

امروزه ترامپولین، نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگساالن نیز یکی از بهترین وسایلی است که 
به آنها این امکان را می دهد تا در یک زمان، هم تفریح  کنند و هم فعالیت فیزیکی مفیدی انجام 
 دهند. تاریخچه ترامپولین به هزاران سال قبل برمی گردد. در گذشته های خیلی دور، در ایران، 
چین و مصر، وسایلی شبیه ترامپولین های امروزی وجود داشت. هرچند اطالع دقیقی از نحوه 
استفاده از این وسایل در گذشته در دست نیست، تاریخ شناسان معتقدند تمدن های قدیم در 
آداب و رسوم مذهبی خود از این قسم وسایل استفاده  می کردند...صفحه 23

ديابت، يکی از 4 قاتل 
انسان ها در جوامع امروزی

بیماری دیابت بعد از بیماری های قلبی- عروقی، 
انواع سرطان ها و تصادفات یکی از علل اصلی 
محسوب  دنیا  پیشرفته  جوامع  در  مرگ ومیر 
می شود. خوشبختانه ما با اقدامات انجام شده 
توانسته ایم 3 عامل دیگر مرگ ومیر را در دنیا 
مهار کنیم ولی متاسفانه بیماری دیابت به طرز 

چشمگیری در حال افزایش است.
دیابت یک اختالل مربوط به سوخت وساز در 
بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون 
انسولین در بدن از بین می رود یا بدن در برابر 
تولیدی  انسولین  و  می شود  مقاوم  انسولین 
نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام بدهد. 
همان طور که می دانید نقش اصلی انسولین پایین 
آوردن قند خون به وسیله سازوکارهای مختلف 
است. دیابت، 2 نوع اصلی دارد. در دیابت نوع1 
تخریب سلول های بتا در لوزالمعده باعث نقص 
تولید انسولین می شود و در دیابت نوع2 مقاومت 
پیش رونده بدن به انسولین ایجاد می شود که 
درنهایت ممکن است به تخریب سلول های بتای 
لوزالمعده و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. 
در دیابت نوع2 عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی 
نقش مهمی در ابتالی فرد به این بیماری دارند. 
در صورت کنترل نشدن بیماری  دیابت، مبتالیان به 
آن در طول سال های زندگی خود با عوارضی در 
اعضای حیاتی بدن مانند قلب، کلیه ها، چشم ها و 
رشته های عصبی روبرو می شوند که این عوارض 

کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهد. 
خوشبختانه اقدامات زیادی برای کاهش عوارض 
بیماران مبتال به دیابت در حال انجام است. از جمله 
اینکه از حدود 4 سال پیش با مطالعات آزمایشگاهی 
انجام شده دو داروی جدید به طور تقریبی همزمان 
وارد بازار دنیا و ایران شده اند که طول عمر بیماران 
دیابتی را افزایش می دهند. داروی »لیراگلوتاید« 
یکی از این داروهاست. خوشبختانه با رعایت 
شیوه زندگی درست مانند رژیم غذایی مناسب 
و فعالیت بدنی روزانه می توان تا ۷۰درصد از 

بروز دیابت در افراد جلوگیری کرد.

 دکتر ساسان شرقی
فوق تخصص غدد درون ریز و 

متابولیسم

  مصرف منطقی 
داروهای ضددرد
)18(

از »عفونت های 
روده ای« تا 

»سرماخوردگی«)22(

تظاهر بیرونی 
يک مشکل درونی
)21(

عارضه شايع 
سالمندی
)19(  

ترامپولین، از گذشته تا امروز

تاثیر مثبت  
ترامپولین 

در رشد مغز 
کودکان



داروهایی مانند استامینوفن و ایبوبروفن برای کاستن درد 
موثر هستند اما مصرف طوالنی مدت آنها عوارض جانبی 
ناخواسته ای دارد. به عالوه، برخی داروهای مسکن اعتیادآور 
هستند یا حتی ممکن است تاثیر وارونه داشته باشند. 
آیا روش های طبیعی برای تسکین درد وجود دارد؟ این 

روش ها کدامند؟
انسان ها صدها سال است از گیاهان، روغن های مخصوص 
و درمان های جایگزین طبیعی دیگر برای تخفیف یا تسکین 
درد خود استفاده می کنند. هرچند محققان تاکنون نتوانسته اند 
تمامی این مواد طبیعی و روش ها را بررسی کنند، شواهدی 
در دست است که نشان می دهد بسیاری از این مواد یا 
روش ها می توانند در کاستن درد  موثر باشند و انسان ها 
از آنها بهره بسیاری برده اند. از بین این روش های طبیعی 
محققان 12 مورد را موثرتر یافته اند که شامل موارد ذیل است:
روغن عصاره اسطوخودوس : نتایج مطالعات انجام شده 
نشان می دهد تنفس روغن اسطوخودوس تاثیر زیادی روی 
کاهش درد، خصوصا دردهای میگرنی و اضطراب دارد. 
در آزمونی روی حیوانات تاثیر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 
این گیاه کامال روشن شد. سازمان غذا و داروی آمریکا 
تاکنون دستورالعملی برای نحوه و میزان مصرف آن ارائه 
نکرده است بنابراین باید دقت شود این روغن بلعیده 
نشود چون ممکن است تاثیرات سمی داشته باشد. در 

مورد میزان مصرف استنشاقی آن هم باید احتیاط کرد.
روغن عصاره رزماری: نتایج تحقیقات نشان می دهد گیاه 
رزماری می تواند در درمان سردرد، دردهای عضالنی و 
استخوانی و صرع موثر باشد. این گیاه همچنین موجب 
کاهش التهاب می شود و گرفتگی عضالنی را برطرف 
می کند و حتی ممکن است باعث بهبود حافظه شود. 
روغن این گیاه را به صورت 5 قطره در روز میل کنید. 

محققان مدعی هستند نحوه اثر این روغن این گونه است 
که روی سلول های گیرنده مخدر مغز اثر می گذارد که 
وظیفه دریافت حس درد را دارند. در مطالعه ای در سال 
2013 میالدی روی افراد معتادی که دوران ترک را طی 
می کردند مشخص شد روغن رزماری درد افرادی را که 

دچار نشانگان ترک هستند کاهش می دهد.
روغن عصاره نعناع بیابانی: نتایج مطالعات نشان داده 
گیاه نعناع اثر ضدالتهابی، ضدمیکروبی و ضددرد دارد. 
ماده فعال نعناع شامل »کارواکرول« )ماده غلیظ روغنی که 
خاصیت گندزدایی دارد و در داروسازی مورد استفاده قرار 
می گیرد(، »منتول )جوهر نعناع خشک( و »لیمونن« )نوعی 

هیدروکربن شیرین(است.
معموال افراد از روغن رقیق شده نعناع برای تسکین موضعی 
درد به عنوان کرم استفاده می کنند. در تحقیقی که در 
سال  2015میالدی انجام شد، روشن شد  این روغن 
روی گرفتگی های دردناک و دردهای آرتریت موثر است. 
همچنین زدن این روغن روی پیشانی و گیجگاه ها موجب 
کاهش سردرد و آرام شدن فرد می  شود. از زدن روغن روی 
استخوان شکسته خودداری کنید. برخی افراد ممکن است 
به آن حساسیت داشته باشند. بهتر است پیش از مصرف 
کمی از آن را روی قسمت کوچکی از پوستتان امتحان کنید.

روغن عصاره اکالیپتوس: روغن این گیاه روی کاهش 
درد، تورم و التهاب موثر است. در مطالعه ای در سال 
2013 میالدی محققان استنشاق دو روغن اکالیپتوس و 
روغن بادام را مقایسه کردند. در این مطالعه افرادی را که 
تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته بودند، به دو گروه 
تقسیم کردند. محققان برای گروه اول روغن بادام و برای 
گروه دوم به مدت 3 روز و هر روز به مدت 30 دقیقه 
تنفس روغن اکالیپتوس را تعیین کردند. افراد گروه دوم 

پس از 3 روز احساس درد کمتری داشتند. تنفس این 
روغن موجب تحریک بیماری آسم می شود. باید آن را 
به صورت رقیق شده در ظرف و دور از دسترس کودکان 

نگهداری کرد.
کپسسین: معموال خیلی از افراد از این ماده به عنوان مسکن 
موضعی درد استفاده می کنند که در فلفل مقادیر زیادی از 
آن وجود دارد. ابتدا هنگام استفاده از کرم یا پچ آن ممکن 
است روی پوست خود احساس سوزش یا گزگز کنید. 

بسیاری از کرم های ضددرد حاوی این ماده هستند.
محققان هنوز از نحوه عملکرد این ماده کامال اطمینان 
ندارند اما به نظر می رسد با اثر گذاشتن روی اعصابی که 
سیگنال های درد را منتقل می کنند حساسیت پوست را 

نسبت به درد کاهش می دهند.
زنجبیل: زنجبیل ریشه گیاه است که می تواند به عنوان 
مسکن طبیعی مصرف شود. این ریشه گیاه همچنین سرعت 
ترمیم بدن را پس از ورزش افزایش و التهاب پس از ورزش 
را کاهش می دهد. نتایج مطالعه انجام شده در سال 2015 
میالدی نشان داد خوردن روزانه 2 گرم زنجبیل به مدت 
5 روز، دردهای عضالنی را که بر اثر انجام فعالیت های 
ورزشی عارض شده، تسکین می دهد. زنجبیل را می توان 
به صورت خام به نوشیدنی ها و مواد غذایی اضافه کرد.

دارویی  گیاهی  مینا  گل  مینا:  گل 
برای  سنتی   صورت  به  که  است 
میگرنی،  سردردهای  تب،  درمان 

و  دندان درد  آرتریت روماتوئید، 
دل درد استفاده می شده است. این 
گیاه حاوی موادی است که ممکن 

است گرفتگی و التهاب عضالنی را 
کاهش دهد. محققان معتقدند وجود 

 sesquiterpene lactone, ماده  دو 
flavonoid در این گیاه علت آن است. انجمن 
میگرن آمریکا در باره اثربخشی این گیاه اظهارنظر 

قطعی نمی کند اما مدعی است احتماال برای پیشگیری از 
دردهای میگرنی می تواند موثر باشد. مصرف این گیاه 
ممکن است با عوارضی از قبیل دردهای شکمی، حالت 
تهوع، استفراغ و خونریزی همراه باشد بنابراین در مورد 

مصرف آن بهتر است با پزشکتان مشورت کنید.
میخک: از زمان های گذشته افراد از این گیاه برای کاهش 
درد دندان استفاده می کردند. مطالعه ای در سال 2006 
میالدی نشان داد ژل میخک به اندازه ژل »بنزوکائین« 
که دندان پزشکان برای کاهش درد  هنگام تزریق از آن 

استفاده می کنند موثر است.
زردچوبه: ماده ای به نام »کورکوما«، ماده فعال در این گیاه 
است که موجب تسکین درد می شود. در مطالعه ای در 
سال 2014 میالدی میزان اثربخشی عصاره »کورکوما« و 
داروی مسکن »ایبوبروفن« در تسکین درد بیماران مبتال 
به استئوآرتریت زانو مورد مقایسه قرار گرفت. به گروه 
اول از بیماران به مدت 4 هفته عصاره »کورکوما« داده 
شد و به گروه دوم داروی »ایبوبروفن«. پس از اتمام دوره 
محققان دریافتند میزان اثربخشی هر دو به یک اندازه بود. 
زردچوبه همچنین به عنوان داروی گیاهی تاثیر زیادی روی 
کاهش التهابات دارد. بهتر است زردچوبه را در همان 
شکل طبیعی خود همراه اسموتی 

یا آبمیوه میل کنید. 
طب سوزنی: طب سوزنی، 
مناسب  جایگزین  درمان 
برای کاهش دردهای کمر، 
گردن و زانو است. همچنین 
این روش درمانی در کاستن 
سردردهای عصبی بسیار موثر است. 
در مطالعه ای که در سال 2018 میالدی 
انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند 
که طب سوزنی می تواند دردهای اسکلتی - 

عضالنی و سردرد را کاهش بدهد.

با  همراه  )آرام سازی(  مدیتیشن  نوع  یک  یوگا  یوگا: 
فعالیت های ورزشی است که می تواند در کاستن دردهای 
ناحیه کمر و گردن موثر باشد. این ورزش روی تمرینات 
تنفسی، مراقبت از خود و روش های تمدد اعصاب متمرکز 
است بنابراین در کاستن دردهای ناشی از استرس و اضطراب 

هم موثر خواهد بود.
مدیتیشن: افرادی که از دردهای مزمن در رنج هستند، 
از این روش برای بهبود عالئم درد، افسردگی و کیفیت 

زندگی خود استفاده می کنند.

فواید استفاده از روش های طبیعی 
تسکین درد

زمانی که افراد از مسکن هایی مانند استامینوفن و ایبوبروفن 
استفاده می کنند ممکن است با عوارض جانبی این داروها 
مواجه شوند و ترجیح بدهند از روش های طبیعی تسکین 
درد مانند گیاهان دارویی، طب سوزنی و یوگا استفاده کنند. 
مصرف طوالنی مدت استامینوفن ممکن است خطر حمله 
قلبی، خونریزی دستگاه گوارش و صدمات کلیوی را به 
دنبال داشته باشد. همچنین مصرف طوالنی مدت داروهای 
مسکن غیراستروئیدی مانند ایبوبروفن خطر زخم معده، 
سکته مغزی و آسیب های کلیوی را افزایش می دهد، در 
حالی که بسیاری از روش های طبیعی مانند مدیتیشن، یوگا 
و طب سوزنی می توانند در تامین سالمت روانی افراد 
هم موثر باشند. گیاهان دارویی عالوه بر خاصیت ضددرد 
به دلیل اینکه حاوی مواد آنتی اکسیدان هستند به حفظ 
سالمت بدن کمک می کنند اما به رغم تمامی مزایایی که 
این مواد طبیعی دارند باید به خاطر داشت که نمی توانند 
به اندازه داروهای ساخته شده و صنعتی در کاهش درد 
موثر باشند، مثال وقتی فرد دچار دردی حاد است باید 
از داروهای ساخته شده و صنعتی استفاده کند اما می توان 
برای کاهش بیشتر درد و استفاده کمتر از دارو از این مواد 

طبیعی هم کنار دارو استفاده کرد.

12راه طبیعی برای تسکین درد

               بررسی انواع دردهای مزمن، داروهای مسکن 

  مصرف منطقی داروهای ضددرد

 )2-COX ( 2 مهار کننده های سیکلو اکسیژناز نوع
Celebrex یا Celecoxib با نام تجاری

هدف از تولید این دارو، کاستن از عوارض جانبی ناشی 
از مصرف داروهای مسکن غیراستروئیدی است. این گروه 
از داروها عموما برای تسکین دردهای ناشی از آرتریت، 
دردهای ناشی از کشیدگی و رگ به رگ شدن عضالت، 
صدمات گردن و کمر و انقباض های دردناک ماهیچه ها در 
زمان عادت ماهانه خانم ها تجویز می شود. میزان اثربخشی 
این داروها مشابه داروهای مسکن غیراستروئیدی است. در 
صورتی که فردی نیاز طوالنی مدت به داروی مسکن داشته 
باشد برای پیشگیری از خطر مشکالت گوارشی، این داروها 

می توانند بهترین انتخاب باشند.
نحوه اثر دارو: نحوه اثر این داروها که نوع دیگری از داروهای 
مسکن غیراستروئیدی هستند تا حدودی با نوع سنتی  داروهای 
سیکلو  »مهار کننده های های  است.  متفاوت  استروئیدی 
 2-COX اکسینژناز نوع دوم« تنها آنزیم »سیکلو اکسیژناز
را مهار می کنند که به احتمال زیاد عامل درد و تورم است.
 1-COX ( »فواید و خطر مصرف: »آنزیم سیکلو اکسیژناز یک
( از بافت های معده محافظت می کند. مصرف این داروهای 
مسکن غیراستروئیدی که این آنزیم را مهار می کنند، ممکن 
است با عوارض جانبی از قبیل دل درد و خونریزی همراه 
باشد. مهار کننده های )COX-2( هم از سوی دیگر با تاثیر 
مستقیمی که روی آنزیمی با همین نام دارد، از بافت معده 
محافظت می کند و شرایط را برای اینکه COX-1 عملکرد 
طبیعی داشته باشد، فراهم می کند. هرچند خطر خونریزی معده 
عموما با مصرف مهارکننده های COX-2 کمتر از داروهای 
غیراستروئیدی است، این خطر به خصوص اگر با دوزهای 
باال مصرف شود هنوز وجود دارد. از دیگر عوارض جانبی 
این گروه از داروها سردرد، سرگیجه، مشکالت کلیوی، 

احتباس مایعات بدن و باال رفتن فشارخون است. 
کالم آخر: عوارض جانبی این داروها در افراد سالخورده 
بیشتر از افراد جوان است. اگر بیماری از دردی مزمن رنج 

می برد بهتر است کمترین دوز موثر دارو 
را در کوتاه ترین زمان مصرف 

کرده و دستورات پزشک 
خود را دقیقا اجرا کند.

)NSAIDs( داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی
این داروها برای دردهای خفیف تا متوسط که با تورم همراه 
باشند، موثر هستند. معموال این داروها برای دردهای ناشی 
از آرتریت، کشیدگی عضالت، صدمات ناحیه گردن و 
کمر یا انقباض های عادت ماهانه خانم ها تجویز می شوند. 
 ،MortinIB و Advil ایبوبروفن )نام ژنریک( با نام های تجاری
ناپروکسن سدیم با نام تجاری Aleve از جمله این داروها هستند.
نحوه اثر دارو: »سیکلو اکسیژناز« آنزیمی است که در زمان 
آسیب دیدگی بافت های بدن ترشح می شود. این داروها با 
جلوگیری از ترشح این آنزیم، درد را تسکین و التهاب را 

کاهش می دهند.
فواید و خطر مصرف: اگر به میزان تعیین شده از سوی 
پزشک مصرف شود، داروی ایمنی است اما اگر بیش از 
مقداری که در دستور پزشک تعیین شده یا حتی گاهی اگر 
دارو با دوز مناسب هم مصرف  شود، ممکن است فرد با 
عوارض جانبی نامطلوبی مانند حالت تهوع، درد شکمی، 
خونریزی معده و زخم معده مواجه شود. مصرف مقدار 
زیاد دارو همچنین می تواند موجب نارسایی کلیوی، احتباس 
مایعات بدن و افزایش فشارخون شود. تاثیرات سوء  این 
داروها اگر با شرایطی مانند سن باال، ابتال به بیماری هایی 
مانند دیابت، زخم معده، ریفالکس و بیماری های کلیوی 

همراه باشد، تشدید می شود.
کالم آخر: اگر شما مجبور هستید داروهای این گروه را به 
صورت مستمر استفاده کنید، بهتر است با پزشکتان مشورت 
کنید تا شما را از نظر ابتال به عوارض جانبی دارو تحت 
نظر بگیرد. به خاطر داشته باشید تاثیر ضددرد این داروها 
محدوده ای دارد؛ به این معنا که استفاده بیشتر از یک دوز 
مشخص خاصیت ضددرد بیشتری ندارد بنابراین اگر بیش 

از میزان تعیین شده مصرف کنید، نه تنها دردتان را 
تسکین نداده اید، بلکه متحمل عوارض سوء  

دارو هم خواهید شد.

Tylenol استامینوفن با نام تجاری
استامینوفن اولین داروی مسکنی است که برای دردهای 
خفیف یا کمی شدید مانند سردرد، آسیب های پوستی 
و دردهای عضالنی تجویز می شود. این دارو همچنین 
در تسکین دردهای ناشی از استئوآرتریت و  کمردرد 

هم موثر است. 
گاهی پزشک به منظور تشدید اثر دارو و برای اینکه بیمار 
دوز کمتری داروی کدئین دار دریافت کند، استامینوفن 

را همراه با داروهای کدئین دار تجویز می کند.
نحوه  نمی دانند  درستی  به  پزشکان  دارو:  اثر  نحوه 
اثر استامینوفن چگونه است. برخی دانشمندان بر این 
باورند که این دارو نوع سوم آنزیم »سیکلو اکسیژناز« 
را بلوکه می کند. این دارو بر دو نوع دیگر این آنزیم 
تاثیری ندارد. استامینوفن همچنین موجب کاهش التهاب 
نمی شود و میزان اثر آن کمتر از داروهای غیراستروئیدی 

ضددرد است.
فواید و خطر مصرف: استامینوفن در مقایسه با سایر 
مسکن های غیرکدئینی ایمن تر است زیرا عوارض جانبی 
مانند دل درد و خونریزی دستگاه گوارش را ندارد اما 
مصرف بیش از اندازه تجویزشده یا مصرف آن همراه 
الکل  طی زمان خطر نارسایی کبد و کلیه را به دنبال دارد.
برای  استامینوفن  انتخاب  رفته  هم  روی  آخر:  کالم 
تسکین بسیاری از دردها در وهله اول انتخاب خوبی 
چه  با  را  آن  اینکه  در باره  خود  پزشک  از  اما  است 
داروهایی نباید مصرف کنید، بپرسید. این دارو به اندازه 
داروهای غیراستروئیدی برای تسکین دردهای ناشی از 

استئوآرتریت زانو و لگن خیلی موثر نیست.

داروهای ضدافسردگی و ضدصرع 
گروهی از داروها که غالبا برای درمان افسردگی و پیشگیری 
از حمالت صرع تجویز می شوند خاصیت تسکین درد هم 
دارند، مانند دردهای ناحیه کمر، فیبرومیالژیا )اختاللی که عالئم 
آن دردهای عضالنی- اسکلتی، خستگی و مشکالت حافظه 
است.( به نظر می رسد این بیماری روی نحوه احساس درد 
توسط مغز تاثیر می گذارد و دردهای عصبی ناشی از دیابت 
)نوروپاتی دیابتیک(. از آنجا که دردهای مزمن موجب بدتر 
شدن افسردگی فرد می شوند، مصرف این گروه از داروها 

می تواند برای بهبود خلق و تسکین درد موثر باشد.
این گروه از داروها با نام تجاری آمی تریپلیتین و نورتریپلیتین 
برای تسکین دردهای مزمن استفاده می شوند. نقش داروهایی از 
قبیل duloxetine, venlafaxine  و  milnacipran مهار آنزیمی 
است که باعث بازجذب واسطه های شیمیایی سروتونین و 
نوراپی نفرین می شود. داروهای ضدصرع مانند »گاباپنتین« و 
»پرگابالین« هم به صورت گسترده ای برای درمان دردهای مزمن 
عصبی مانند نورآلژیا و یا نوروپاتی دیابتیک تجویز می شوند.
نحوه اثر دارو: عوارض جانبی دارو ممکن است چند هفته 
بعد از مصرف نمایان شود. داروهای ضدصرع سیگنال های 
درد را که از سلول های عصبی صادر می شوند، آرام می کنند 
و ممکن است در تسکین دردهای اولیه ناشی از آسیب های 

عصبی مفید باشند.
فواید و خطر مصرف: عوارض جانبی این داروها عموما 
خفیف است و ممکن است به صورت حالت تهوع، سرگیجه 
و  خواب آلودگی تظاهر کند. گروه داروهای ضدصرع و 
ضدافسردگی به ندرت امکان دارد  افسردگی فرد را تشدید 
کنند یا موجب ایجاد تمایل به خودکشی شوند. در صورتی 
که از این گروه از داروها مصرف می کنید و متوجه تغییرات 
خلقی و فکری خود شده اید حتما با پزشک مشورت کنید.
کالم آخر: پزشک ممکن است برای کاستن خطر عوارض 
جانبی این گروه از داروها، درمان را با تجویز دوز پایینی 
از دارو شروع کند و سپس به تدریج میزان دوز مصرفی را 
افزایش دهد. داروهای ضدافسردگی ممکن است فرد 
را خواب آلوده کند بنابراین بهتر است قبل از خواب 

مصرف شود.

داروهای مخدر
داروهای مخدر داروهای سنتتیک هستند که از گیاه خشخاش 
استخراج می شوند، مانند هروئین و مورفین. معموال این 
داروها را برای درمان دردهای حاد تجویز می کنند که ناشی 
از صدمات فیزیکی مانند جراحی و شکستگی های استخوان 
است. بر اساس آمارهای اخیر، مصرف بیش از اندازه این 
داروها یکی از علل مرگ ومیر در آمریکا بوده است. این 
آمار در این کشور همچنان رو به افزایش است. به دلیل باال 
بودن خطر مرگ ومیر، داروهای مخدر در پایین ترین دوز 
و برای مدت کوتاه تجویز می شوند. از جمله این داروها 
می توان از »هیدروکودون«، »فنتانیل«، »اکسی کودون« و »اکسی 

کودون-استامینوفن« نام برد.
مشابه  کامال  مخدر  داروهای  اثر  نحوه  دارو:  اثر  نحوه 
عملکرد مواد شیمیایی تسکین دهنده درد طبیعی بدن است 
که »آندورفین« نامیده می شوند. آندورفین ها در مغز تولید 
می شوند. سیگنال های درد توسط سیستم عصبی به تمام 
بدن فرستاده می شود. نقش این داروها این است که از حجم 
سیگنال های درد می کاهند. این داروها همچنین عملکرد سایر 
سلول های عصبی مانند تنفس، ضربان قلب و سطح هوشیاری 

را تضعیف می کنند.
فواید و عوارض جانبی: نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد 
مصرف این دارو طی یک دوره موجب ایجاد وابستگی به دارو 
خواهد شد و اثر تسکینی آن هم رفته رفته کاهش می یابد. به 
این پدیده »تحمل« می گوییم و به این معناست که با گذشت 
زمان فرد مجبور می شود دوز بیشتری از دارو برای تسکین 
همان درد مصرف کند. استفاده طوالنی مدت از این داروها 
منجر به وابستگی به دارو و اعتیاد به آن می شود. هرچه زمان 
استفاده از داروهای مخدر طوالنی تر باشد، خطر اعتیاد به آن 
افزایش می یابد. آمار نشان می دهد حتی افرادی که بر اساس 
روند درمان بنا بوده تنها 5 روز از این داروها استفاده کنند 

بعد از گذشت 1 سال هنوز نتوانسته اند دارو را قطع کنند.
کالم آخر: داروهای مخدر همیشه باید آخرین راه حل برای 
تسکین دردهای مزمن باشند. این داروها ممکن است برای 
بیمارانی که به دلیل ابتال به سرطان برای مدت طوالنی از 
درد رنج می برند و  دردهایی که به هیچ مسکن دیگری 
جواب نداده انتخاب درستی باشد اما خطر مصرف این 
داروها بسیار جدی است بنابراین بیمار باید دارو را با نظارت 

پزشک خود مصرف کند.
هنگامی که برای درد مزمن خود درمانی پیدا نمی کنید، داروهای 
مسکن به کمک می آیند تا زندگی بهتری را تجربه کنید. برای 
انتخاب داروی مسکن با پزشکتان مشورت کنید تا مناسب ترین 

دارو را با کمترین عوارض جانبی برای شما انتخاب کند.
MyoClinic:منبع

دردهای مزمن مانند سایر بیماری های مزمن در ورای تاثیرات فیزیکی، آثار سوء  روانی هم دارد که افراد را متحمل رنج فراوانی می کند، مانند 
افسردگی، اضطراب و اختالل خواب. از سوی دیگر، درد تمامی فعالیت های روزمره انسان را تحت الشعاع قرار می دهد و فرد در محیط کار، 
منزل و  روابط اجتماعی خود با مشکل روبرو می شود. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد هرچه میزان درد بیشتر باشد، این تاثیرات نامطلوب 
هم افزایش می یابد و فرد بیشتر احساس ناتوانی می کند. پیامدهای ناخواسته ای که درد با خود همراه می آورد، درمان جدی را می طلبد ولی 
متاسفانه درمان درد فرایندی پیچیده و کامال فردی است. به عنوان مثال روش درمانی که روی کمردرد یک نفر موثر است، ممکن است 
برای درد آرتریت فرد دیگر موثر نباشد. تشخیص بیماری، بیولوژی و سابقه بیماری فرد در تعیین روش درمانی نقش مهمی بازی می کنند و یافتن روش موثر 

کاهش درد برای هر فرد نیازمند صرف زمان زیادی است. ضمن همکاری با پزشک معالج خود درنهایت این خود شما هستید که تشخیص می دهید کدام روش 
درمانی تاثیر بیشتری روی شما دارد و از آن رضایت بیشتری دارید. داروهای مسکن کدامند و عوارض جانبی نامطلوب و فایده استفاده از این داروها چیست؟
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از استخوان هایتان دربرابر پوکی  استخوان محافظت کنید 

عارضه شایع سالمندی
 هدا 

صادقیان 
حقیقی

استخوان ابتدا توپر و جامد به نظر می رسد 
اما درواقع از حفره های النه زنبوری مانند 
تشکیل شده است. بافت های استخوانی دائم 
درحال تخریب و ترمیم هستند. درست زمانی که تعدادی 
از سلول ها در حال ساخت استخوان جدید هستند، سایر 
سلول ها در حال حل کردن استخوان های دیگر و آزادسازی 

مواد معدنی داخل آن هستند. 
وقتی در حال رشد و بزرگ شدن هستیم، مقادیر زیادی 
داد.  خواهیم  دست  از  را  ساخته شده  استخوان های  از 
حفره های کوچک درون استخوان ها بزرگ تر می شوند و 
الیه ضخیم خارجی نازک تر خواهد شد. به عبارت دیگر، 
تراکم استخوانی کمتر می شود. استخوان های سخت تبدیل 
به بافت اسفنجی می شوند و استخوان های اسفنج مانند 

حالت اسفنجی تر پیدا می کنند. 
اگر روند تخریب استخوان بیش از حد ادامه پیدا کند، 
»پوکی استخوان« نامیده می شود. تخمین زده می شود در سراسر 

دنیا بیش از 10 میلیون نفر دچار پوکی استخوان هستند. 
شکستن استخوان ها در اثر حادثه سخت و جدی طبیعی 

است اما اگر استخوان های شما به اندازه 
کافی محکم )متراکم( باشند، قادرند در برابر بیشتر ضربه ها 
مقاومت کنند. در عوض استخوان هایی که به دلیل پوکی 
استخوان آسیب پذیر شده اند، زودتر و بیشتر در معرض 

شکستن قرار دارند. 
دکتر جان مگ دوگان، متخصص و کارشناس تغذیه در زمینه 
پوکی استخوان می گوید: »این درست مانند سایر قطعات موتور 
است. اگر شما زمین بخورید و استخوانتان بشکند، به این 
نتیجه می رسیم که ساختارها توان الزم را برای تحمل وزنی 
که روی آنهاست، ندارند. اگر در سالمندی این اتفاق بیفتد 
دلیل کافی برای ابتالی سالمندان به پوکی استخوان است. 
استخوان های آسیب دیده می توانند عامل بروز مشکالت 

بسیار جدی در سالمندی باشند. 
لگن یکی از رایج ترین قسمت های بدن است که دچار 
پوکی استخوان می شود و شکستن آن می تواند باعث افت 
کارایی ستون فقرات و از بین رفتن استقالل حرکتی فرد 
شود. کمر و ستون فقرات نیز در حد زیادی در معرض 
پوکی استخوان قرار دارند. هورمون استروژن به ساخت و 
ترمیم استخوان ها کمک می کند. بعد از یائسگی که میزان 
ترشح این هورمون در زنان کم می شود، سرعت تکثیر و 
تولید استخوان کاهش می یابد. به همین دلیل پوکی استخوان 

بین زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند دیده می شود. 
و  بهداشت  علوم  دانشگاه  پزشکی  محقق  اروول،  دکتر 
توانبخشی که در زمینه پوکی استخوان مطالعاتی انجام داده، 
این گونه بیان می کند: »نوع سومی از شکستگی لگن بین 
مردان دیده می شود که شایع ترین مدل پوکی استخوان بین 
آقایان است اما کم اهمیت تلقی شده و نادیده گرفته شده 
است.« او می  افزاید: »در صورت شکستن لگن، وخامت 

حال مردان از زنان بیشتر خواهد بود.« 
از یافته ها چنین برمی آید که زنان باید از سن 65 سالگی 
آزمایش تراکم استخوان بدهند. همچنین زنان جوانی که در 
معرض خطر شکستگی قرار دارند باید مورد سنجش قرار 
بگیرند. از سویی، مراقبان سالمت توصیه می کنند مردان نیز  

آزمایش سنجش استخوان انجام بدهند. 

آزمایش روی لگن و نخاع توسط تستی انجام می گیرد که 
میزان تولید مواد معدنی استخوان را نشان می دهد. 

رایج ترین آزمایش به نام »دی ایکس آ« نوعی عکس گرفتن 
بدون درد است که نتایج آن  به روش نمره تی گزارش 
می شود و قابلیت تولید بافت استخوانی در فرد سالمند را 

با یک زن جوان  مقایسه می کند. 
در نمره تی، نمره منفی 2/5 و پایین تر نشانه ابتال به پوکی استخوان 

است. 
اروول می گوید: »راهکاری های زیادی برای کم کردن خطر 
ابتال به پوکی استخوان وجود دارد. دریافت مقادیر کافی 
کلسیم و ویتامینD شروع بسیار مناسبی است. کلسیم ماده 
معدنی ای است که به استحکام استخوان ها کمک می کند 
و می توان آن را از راه مواد غذایی مانند شیر و محصوالت 
لبنی، گیاهان با برگ های سبز تیره مثل کلم برگ یا مکمل های 

غذایی تامین کرد. 
زنان باالی 50 سال به 1200میلی گرم کلسیم در روز نیاز دارند. 
مردان بین 50 تا 70 سال در روز به1000میلی گرم کلسیم و 
مردان باالی 70 سال به 1200میلی گرم کلسیم در روز نیاز دارند. 
ویتامینD  به جذب کلسیم در بدن کمک می کند. حین رشد، 
بدن به ویتامینD بیشتری نیاز دارد که توسط پوست شما در 
معرض نور خورشید ساخته می شود. همچنین می توان توسط 
مکمل های غذایی و مصرف غذاهای خاص مانند تخم مرغ، 
شیر، روغن ماهی و غالت غنی شده آن را به دست آورد. 
از طریق بررسی و صحبت با مشاور سالمت خود می توانید 
مطمئن شوید مقادیر الزم ویتامینD را به دست می آورید 
زیرا دریافت مقادیر کمتر یا بیشتر آن برای بدن مضر است. 
ورزش کردن به خصوص ورزش های استقامتی نیز به سالمت 
استخوان ها کمک شایانی می کند. دویدن، پیاده روی، تنیس و 
حرکات موزون جزو تمرینات قدرتی هستند. کشش عضالت 
باعث احیای سلول های استخوانی می شود که برای تراکم 

بافت استخوانی الزم است. 

در عوض سیگار کشیدن باعث تضعیف استخوان ها می شود 
و نوشیدنی های الکلی خطر زمین خوردن را افزایش می دهند. 
استفاده از بعضی داروها خطر ابتال به پوکی استخوان را باال 
می برد. همچنین احتمال ابتال به پوکی استخوان در خانواده هایی 

که این بیماری در آنها دیده شده، افزایش می یابد. 
خبر خوب این است که حتی با وجود ابتال به پوکی استخوان، 
برای محافظت از استخوان هنوز دیر نشده است. ازآنجایی 
که استخوان ها دائم در حال ترمیم خود هستند، می توانید با 
مصرف کلسیم، ویتامینD و انجام ورزش و ایجاد توازن 

بین آنها به رشد بیشتر استخوان ها کمک کنید. 
چند دارو به جنگ با تخریب استخوان کمک می کنند. دارویی 
که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد »بیس فوسفوتیت« 
نام دارد. این دارو معموال برای افرادی که بعد از سنجش 
تراکم استخوان، ابتالی آنها به این بیماری محرز شده یا گمان 
می رود استخوان هایشان تضعیف شده، تجویز می شود. با 
اینکه تاثیر این دارو روی زنان آزمایش شده، برای مردان 

نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
محققان درپی کشف داروهایی برای باالبردن رشد و تولید 
استخوان هستند. در حال حاضر تنها یک مورد وجود دارد 
و آن هورمون پاراتیروئید است. این هورمون روی ساختمان 
استخوان تاثیر می گذارد و استفاده آن را برای زنان و مردانی 
که در معرض ابتال به پوکی استخوان یا خطر شکستگی یا 

ترک استخوان ها مجاز می کند. 
راه دیگری که به حفاظت از استخوان ها کمک می کند و در 
وهله اول باید به آن توجه کرد، اجتناب از زمین خوردن و 
انجام کارهایی است که باعث شکستن استخوان ها می شود. 
متاسفانه بیش از2میلیون شکستکی استخوان ها ساالنه در 
دنیا به این دلیل اتفاق می افتد که اگر استخوان ها   استحکام 

داشتند، قطعا دچار این آسیب ها نمی شدند.
دکتر کریستین ایسرود، محقق پزشکی دانشگاه بهزیستی و 
سالمت مینسوتا و میناپولیس که در زمینه اختالل مربوط به سن 

مطالعه می کند، می گوید: »برای کاهش مرز آسیب اجتماعی 
ناشی از شکستن استخوان، باید دو رویکرد را مدنظر قرار 
داد؛ تمرکز روی اسکلت بدن و اجتناب از زمین خوردن. 
خیلی از کارهایی که انجام می دهیم، می توانند باعث افزایش 
خطر زمین خوردن بشوند، مانند حفظ تعادل و اینکه یک 
فرد چه میزان می تواند تعادلش را در محیط پر از موانع 
حفظ کند.  نوع افتادن نیز مهم است. کمر اغلب بر اثر 
افتادن به پشت یا به سمت جلو روی قفسه سینه دچار 

شکستگی می  شود. 
طبق گفته دکتر مک گوان، این قضیه به میزان فعالیت فرد 
سالمند و طرز استفاده و نیرومندی دستان او بستگی دارد. 
لگن بیشتر اوقات به دلیل افتادن شخص به پهلو دچار 
شکستگی می شود. شاید لگن برای تحمل وزن فرد برای 
باال و پایین رفتن به اندازه کافی قوت داشته باشد اما برای 
جابجایی و چرخیدن به سمت دیگر توانایی نداشته باشد. 
دکتر مک گوان می گوید: »به همین دلیل ورزش برای ایجاد 
تعادل و اعتمادبه نفس در جلوگیری از شکستگی مرتبط 
با زمین خوردن بسیار اهمیت دارد. به طور مثال، ورزش 
تای چی نمی تواند نیازهای الزم برای ساخت استخوان را 
برآورده کند اما باعث افزایش تعادل و هماهنگی بدن می شود 
و شما می توانید قبل از واژگونی جلوی خودتان را بگیرید.« 
محققان فرضیه ان آی اچ، دنبال کشف راهکارهای بهتری 
هستند تا به ما بگویند بدن ما چقدر قوی است یا چقدر 

مستعد شکستگی استخوان هستیم. 
انسروید می گوید: »هم اکنون تست »دی ایکس آ« بهترین 
مقیاس سنجش است اما خیلی از سالمندان به خصوص زنان 

آن را انجام نمی دهند.« 
اگر برای سالمت استخوان هایتان نگران هستید، با مراقب 
بهزیستی و سالمتتان درباره امکان انجام تست سنجش تراکم 

استخوان مشورت کنید.
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اگر در دفتر کار می کنید، باید وضعیت ارگونومیکی فضای کاری تان را ارزیابی کنید 
تا از عاداتی که شما را در معرض خطر آسیب های فشار مکرر قرار می دهند، اجتناب 

کنید. برای این کار به این نکات توجه کنید:
 مچ هایتان را هنگام کار با رایانه در وضعیتی خنثی قرار دهید، نه خم شده به سمت 
پایین یا بازشده به سمت باال. برای بررسی کردن، مچتان را درحالی که کف دستتان به 

سمت پایین است روی سطح صاف و سختی قرار دهید. 
یک چسب زخم  باالی مچتان بچسبانید، بعد دستتان را به سمت صفحه کلید ببرید و 
تایپ کنید. اگر چسب زخم کشیده، یا از جای خود کنده شود، مچ های شما در وضعیت 

خنثی قرار ندارند.
دهید.  به خودتان کش وقوس  و  بلند شوید  میزتان  از پشت   دست کم هر ساعت 
در فواصل وقفه های کوتاه تری در کارتان بدهید تا دست هایتان استراحت کنند، کف 
دست ها را به سمت باال بگیرید و آن را روی پشت رانتان یا روی تکیه گاه مچ بگذارید.
همچنین می توانید نرم افزاری روی رایانه تان نصب کنید که به شما یادآور می کند وقفه های 

کوتاهی در کارتان ایجاد کنید. زمان روزانه کار با رایانه را هم محدود  کنید.
 درباره صفحه کلیدهای با اشکال جدید یا مکان نما هایی با ادعای طراحی ارگونومیک 
محتاط باشید. سال ها طول خواهد کشید تا معلوم شود آیا این تغییرات باعث کاهش 

اختالالت عضالنی- اسکلتی اندام فوقانی می شوند یا نه.

شخصی کردن ایستگاه کاری
متخصصان ارگونومی که راهبردهایی برای بهبود تناسب میان کارمندان و کارگران و شغل هایشان 

طراحی می کنند، ایجاد این ترتیبات را در ایستگاه کاری رایانه ای پیشنهاد می کنند:
 اسناد، تلفن صفحه کلید، مکان نما و سایر ملزومات را در یک فاصله افقی در دسترس - نه 

بیشتر از ۴۰ تا ۴۶ سانتی متری- قرار دهید.
 نمایشگر رایانه را با فاصله یک بازو به طور مستقیم جلویتان قرار دهید، به طوری که خط 
باالیی صفحه نمایش در محاذات سطح چشم یا اندکی پایین تر قرار بگیرد. )شاید کمی پایین تر 

برای شخصی که عینک دوکانونی یا سه کانونی دارد(
 صفحه کلیدتان را روی سینی متصل به میز که قابل تنظیم است، قرار دهید تا ساعدهایتان به 
موازات کف زمین قرار بگیرد، مچ هایتان باید کشیده و هم راستا با ساعدهایتان باشد و آرنج هایتان 

شل و خم شده در زاویه ۹۰ درجه کنار کمرتان قرار بگیرند.
 مکان نمایتان را نزدیک به صفحه کلید و در همان ارتفاع صفحه کلید، در صورت امکان 

با قرار دادن یک تکیه گاه مچ بالشتک دار، 
قرار دهید.

 از صندلی قابل تنظیم استفاده کنید که لبه 
جلویی مدور و حمایت خوب از کمر و پشت 
داشته باشد. طوری بنشینید که زانوهایتان اندکی 

پایین تر از لگن تان قرار بگیرد و پاهایتان به طور 
. محکم روی زمین یا جاپایی باشد.

ضمیمه

هر یک از دست های شما ۲۷ 
استخوان و شمار متناظری مفاصل 

دارد. استخوان های دست ها در 
مجموع تقریبا یک چهارم تعداد 

کل استخوان های بدن را تشکیل 
می دهند. ۳۴ عضله حرکات 

انگشتان را کنترل می کنند که در 
کف دست و ساعد قرار دارند

دستان سالم که اغلب نادیده 
می مانند و ستایش نمی شوند، 
کارهای کوچک بی شماری 
برای شما انجام می دهند؛ از 
ریختن چای صبحگاهی در فنجان تا مسواک 
زدن شبانگاهی، اما درد گرفتن دست ها باعث 
می شود انجام حتی ساده ترین کارها به شکنجه 

تبدیل شود.
ظریفی  ساختار  شما  دستان  پوست  زیر 
و  اعصاب  رباط ها،  مفاصل،  تاندون ها،  از 
استخوان ها وجود دارد. هرکدام از این ساختارها 
می تواند در معرض آسیب بیماری ها یا جراحات 
قرار گیرد. آرتریت یا التهاب مفصل می تواند 
حمل کردن یک کیسه خرید را دشوار کند. 
نشانگان تونل کارپال می تواند کار و تفریحات 
شما را مختل کند. بدشکلی های دست یا انگشت 
می تواند انجام کارهای پایه خودمراقبتی مانند 

پوشیدن لباس را دشوار کند.
دست ها همچنین ابزار برقراری ارتباط و بیان 
احساسات و عواطف اند. دست های شما تنها 
بخشی از بدن شما هستند که تقریبا همیشه 
برای شما و دیگران قابل دیدن خواهند بود. 
دست هایشان  ظاهر  به  بسیار  معموال  افراد 
یا بدشکلی  حساسیت نشان می دهند و درد 
دست می تواند باعث دستپاچگی و مهار شخصی 

شود و عزت نفس آنها را جریحه دار کند.

ساختار و فیزیولوژی دست
انجام  بسیاری  کارهای  دست ها  ازآنجایی که 
طراحی  که  ندارد  تعجب  جای  می دهند، 
پیچیده ای داشته باشند. هر یک از دست های 
شما ۲۷ استخوان و شمار متناظری مفاصل دارد.
تقریبا  مجموع  در  دست ها  استخوان های 
را  بدن  استخوان های  کل  تعداد  یک چهارم 
تشکیل می دهند. ۳۴ عضله حرکات انگشتان 
را کنترل می کنند که در کف دست و ساعد قرار 
دارند. تعجب آور این است که عضله ای در خود 
انگشتان وجود ندارد. حدود یک چهارم قشر 
حرکتی مغز به عضالت دست ها اختصاص دارد.
عضالت به وسیله تاندون، ساخته شده از فیبرهای 
مستحکم بافت همبند، به استخوان ها متصل 
می شوند. هنگامی که عضله منقبض می شود، 
تاندون را می کشد و تاندون نیز به نوبه خود 
حرکت  به  را  آن  و  می کشد  را  استخوان 
درمی آورد. تاندون ها عالوه بر اینکه باعث به 
حرکت درآوردن استخوان ها می شوند، مفاصل 

را هم پایدار می کنند.
رباط ها یا لیگمان ها استخوان ها را به هم متصل 
می کنند و آنها را در هم آرایی درستی قرار می دهند. 
رباط هایی که در هر طرف مفاصل انگشت شما 
قرار دارند، از انحراف جانبی مفصل جلوگیری 
می کنند و رباط هایی که در طول کف دست 
شما گسترده شده اند، مانع خم شدن بیش ازحد 
انگشتان به عقب می شوند. تاندون ها و رباط ها 
از فیبرهای ساخته شده از کالژن- پروتئینی که 
به آنها استحکام و انعطاف پذیری برای انجام 
کارکردهای مجزا را می دهد- ساخته شده اند. 
ازآنجایی که این بافت های فیبری خونرسانی 
کمی دارند، آسیب های تاندون ها و رباط ها به 

تدریج و آهسته بهبود می یابند.
تاندون ها در دست عمدتا به وسیله غالف های 
محافظی پیچیده شده اند که شبیه بادکنک بدون باد 
هستند. پوشش درونی این غالف که »سینوویوم« 
خوانده می شود، یک مایع شفاف لغزنده تولید 
می کند که »مایع سینوویال« خوانده می شود. 

مفاصل نیز با سینوویوم پوشیده شده و با مایع 
سینوویال پر می شود.

این مایع حیاتی باعث لغزنده شدن تاندون ها 
و مفصل می شود و حرکت بدون اصطکاک 
انگشتان را امکان پذیر می کند. همچنین مواد 
مجاور  و غضروف  استخوان ها  به  را  مغذی 
تا  و  بافت محکم  می رساند. غضروف، یک 
حدی کشسان، سطوح مفصل را می پوشاند و 
سطح هموار و لیز برای حرکت فراهم می کند.
 ۳ عصب عمده )عصب رادیال، مدین و اولنار( 
دست را به کار می اندازند. عصب مدین که 
از مچ می گذرد، از این لحاظ موردتوجه است 
که فشار روی آن باعث نشانگان تونل کارپال 
می شود که یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین 

عوارض دست است.

دردهای دست شما
دست های شما ممکن است به علل گوناگونی 
درد  عصبی  علل  تا  گرفته  مکانیکی  علل  از 
بگیرند. آرتریت و سایر مشکالت مزمن مفاصل 
شایع ترین علت و درد و ناتوانی دست هستند. 
غضروف مفصلی در شرایط طبیعی سطحی 
لیز و هموار ایجاد می کند تا مفاصل بتوانند به 

آسانی حرکت کنند.
 در استئوآرتریت یا آرتروز این غضروف نازک 
می شود و انعطاف پذیری و کشسانی خود را 

با تحلیل رفتن غضروف،  از دست می دهد. 
استخوان زیرین ممکن است رشد کند و یک 
خار استخوانی یا استئوفیت به وجود بیاید. 
ممکن است کیسه های پر از مایعی در استخوان 
نزدیک مفصل ایجاد شود. غشای سینوویال 
و  می شود  ملتهب  می پوشاند،  را  مفصل  که 
پروتئین هایی آزاد می شوند که بیشتر غضروف 

را تخریب می کنند.
میزان بروز استئوآرتریت دست با افزایش سن باال 
می رود و اغلب موارد آن در افراد باالی ۵۰ سال 
دیده می شود. به نظر می رسد وراثت به خصوص 
در استئوآرتریت دست نقش داشته باشد. ضعف 
عضالت دست و سابقه آسیب دیدگی مفاصل در 
ورزش یا حوادث ممکن است زمینه ساز ابتالی 
فرد به نوعی از استئوآرتریت شود. فعالیت های 
مکرر روزانه مانند تایپ کردن و نواختن وسیله 
موسیقی ممکن است عالئم استئوآرتریت را بدتر 

کنند اما علت ایجادکننده آن نیستند.
علت شایع دیگر درد دست »نشانگان تونل 
کارپال« است که حدود ۲ تا ۳ درصد افراد 
را گرفتار می کند. در این مورد هم برخالف 
تصور عمومی، مجموعه فزاینده ای از پژوهش ها 
نشان می دهد، این نشانگان ندرتا به علت انجام 
وظایف کاری تکراری ایجاد می شود. در این 
هنگام  دست  مدین  یا  میانی  عارضه عصب 
عبور از بخش کوچکی از مچ که تونل کارپال 
)مجرای مچی( است، تحت فشار قرار می گیرد، 
درنتیجه درد، ضعف و بی حسی در پنجه دست 
و مچ ایجاد می شود و درد به سمت باال و بازو 
تیر می کشد. برخی بیماران به طور مادرزادی 
تونل کارپال باریکی دارند  بنابراین بیشتر در 
معرض خطر دچار شدن به این عارضه هستند.
اختالالت عضالنی- اسکلتی که واقعا به کار 
مکرر«  فشار  »آسیب های  را  هستند  مربوط 
ناتوان کننده  بسیار  است  ممکن  و  می نامند 
آنها  از  اقداماتی می توانید  انجام  با  اما  باشند 

پیشگیری کنید.

ورزش هایی برای دست ها
درمان  برای  خاصی  ورزش های  درمانگران 
عوارض خاص دست توصیه می کنند. برخی 
ورزش ها به بازگشت دامنه حرکت مفصل کمک 
می کنند و برخی دیگر با ایجاد کشیدگی به 
طوالنی تر کردن عضله و تاندون مربوط به آن 
برای  می تواند  این ورزش ها  می کنند.  کمک 
استئوآرتریت یا عوارض دردناک مفصلی مربوط 
به ورزش مانند آرنج تنیس بازان مفید باشد اما 
هنگامی باید آنها را انجام داد که مفاصل ملتهب 

و دردناک نباشند.
ورزش های دیگر عضالت اطراف مفصل را 
تقویت می کنند و باعث ایجاد قدرت بیشتر 
بنیه قوی تری  می شوند یا به آن بخش بدن 
می دهند. این ورزش ها هم برای بهبود التهاب 
غیردردناک  آرتروزهای  هم  و  تاندون ها 

سودمند هستند.
ورزش های دست را مطابق دستورات درمانگر 
آموزش دیده انجام دهید، نه هر طور که خودتان 
می خواهید. همه این ورزش ها باید آرام و کند 
انجام شوند تا از ایجاد درد و جراحت جلوگیری 
شود. اگر حین ورزش احساس درد یا بی حسی 
کردید، ورزش را قطع کنید و با درمانگرتان 

تماس بگیرید.
آثار جانبی پیش بینی نشده استفاده از تکنولوژی
حرکات مکرر و وضعیت بد قرارگیری بدن 
می تواند باعث بروز دردهای مبهم و حاد شود.
شما ممکن است در پیام متنی فرستادن، ایمیل کردن 
و جستجوی وب روی تلفن هوشمند و رایانه تان 
استاد شده باشید اما دستیابی به این قدرت های 
دیجیتال با عوارض جانبی غیرقابل انتظاری هم 
همراه است، دردهایی که ممکن است دست ها 

را تا ستون فقرات گرفتار کند.

درد دست
حرکات مکرر برای پیام متنی فرستادن یا تایپ 
از  ناشی  کلی دست  درد  به  می تواند  کردن 

آرتروز یا استئوآرتریت )تحلیل رفتن غضروف 
در مفاصل( بینجامد. استفاده از این گجت ها 
باعث استئوآرتریت نمی شود اما اگر مستعد 
ابتال به آن باشید، این حرکات باعث بروز و 

تشدید عالئم می شود.
استفاده از بیش از شست هایتان برای پیام متنی 
از  ناشی  باعث جراحات  فرستادن می تواند 
فشار آمدن یا استفاده بیش ازحد تاندون هایی 
شود که مچ را به شست می کشند. این عارضه 
»تنوسینویت دو کرون« نامیده می شود. عالئم 
که  است  مچ  شستی  طرف  در  درد  شامل 
می تواند به تدریج یا ناگهان ظاهر شود و به 

سمت ساعد باال برود.
فشار آوردن بیش ازحد و شدید روی دکمه ها 
ممکن است به التهاب در اطراف تاندون ها و 
پولی های بینجامد که امکان خم کردن انگشتان را 
فراهم می کنند و به این ترتیب خطر دچار شدن به 
عارضه »انگشت ماشه ای« )به اصطالح پزشکی 

»تنوسینویت تنگ کننده«( افزایش می یابد.
عالئم این عارضه شامل درد، سروصدای مفصل 
و احساس قفل شدن انگشت هنگامی است که 

می خواهید آن را خم یا راست کنید.

بی حسی و گزگز کردن دست
تایپ کردن روی لپ تاپ یا دسک تاپ علت 
ایجاد »نشانگان تونل کارپال« نیست اما تایپ 
کردن می تواند باعث بروز عالئم این عارضه 
مانند درد، گزگز کردن و بی حسی در انگشت 
شست، انگشت اشاره، انگشت میانی و نیمه 

درونی انگشت انگشتری شود.
هنگام  آرنج  روی  بیش ازحد  کردن  تکیه 
کار با این ابزارها می تواند »نشانگان تونل 
کوبیتال« را بدتر کند. در این نشانگان عصب 
اولنار هنگامی که از درون بافتی نزدیک به 
آرنج به نام »تونل کوبیتال« می گذرد، تحت 
فشار قرار می گیرد. عالئم این نشانگان شامل 
انگشت  در  کردن  گزگز  یا  بی حسی  درد، 

انگشتری یا انگشت کوچک همراه است.

درد گردن و پشت
برای  الکترونیکی  به یک وسیله  کردن  نگاه 
مدت های طوالنی می تواند به درد گردن و 

پشت منجر شود.
در چنین وضعیتی عضالت، رباط ها و تاندون ها 
در گردن و بخش باالیی پشت تحت کشش 
قرار می گیرند. مشکل به وضعیت قامت شما 
می مانید،  باقی  وضعیت  آن  در  که  مدتی  و 

مربوط می شود.
این درد معموال گذراست و باعث مشکالت 
این درد  اما  یا پشت نمی شود  دائمی گردن 
آزاردهنده است و ممکن است با تحت فشار 
قرار گرفتن عصب پس سری، در محل اتصال 
ستون فقرات به قاعده جمجمه باعث ایجاد 

سردرد شود.

درمان ها برای دست و مچ
در  مچ،  و  دست  عوارض  برای  درمان ها 
قدم اول کنار گذاشتن فعالیتی است که این 
عارضه را ایجاد کرده است. استفاده از آتل یا 
اسپلینت، مصرف کوتاه مدت داروهای ضددرد 
معمول مانند ایبوپروفن یا استامینوفن، انجام 
دادن  قرار  کشش  تحت  برای  تمرین هایی 
تاندون ها و گاهی تزریق داروهای کورتونی 

یا استروئیدی از جمله اقدامات اولیه است.
وسیله  از  استفاده  شیوه  باید  همچنین  شما 

الکترونیکی را تغییر بدهید. 
اگر فرستادن پیام متنی با شست هایتان باعث 
درد می شود، شاید الزم باشد از انگشت های 
دیگرتان یا از قلم مخصوص برای این کار 

استفاده کنید.
برای تخفیف درد نشانگان تونل کارپال باید میز 
کارتان را طوری ترتیب دهید که ساعدهایتان 
به موازات کف زمین قرار گیرند، مچ هایتان 
به طور کشیده و در راستای ساعدهایتان باشند 
و آرنج هایتان وضعیتی شل و آرمیده داشته 
بدنتان  کنار  درجه   ۹۰ زاویه  با  در  و  باشند 

خم  شده باشند.
استفاده از مکان نماهای عمودی دست را در 
وضعیتی با استرس کمتر قرار می دهد. به یاد 
داشته باشید همیشه مکان نما باید جلوی شما 

باشد، نه کنار شما.

درمان درد پشت و گردن
هنگام  گردن،  و  پشت  درد  تخفیف  برای 
استفاده از وسیله الکترونیکی به وضع قامتتان 
موازات  به  را  نگاهتان  باشید.  داشته  توجه 
کف زمین نگه دارید، نه به سمت پایین. بهتر 
است سطح نمایشگرتان را باال بیاورید تا در 
راستای چشم هایتان قرار گیرد. همین کار را 
آنها روی چند  گذاشتن  با  دستی  وسایل  با 
بالش انجام دهید. نکته مهم تر این است که 
به طور مکرر وقفه هایی در کار برای استراحت 
به خودتان بدهید و به عالئم ناراحتی بدنتان 
توجه کنید. اگر حس می کنید گردنتان خشک  
شده، وضعیت قرارگیری تان را اصالح کنید.
اقدام دیگر برای پیشگیری از چنین دردهایی 
تمرین دادن و تقویت عضالت تنه است که 

از ستون فقرات حمایت می کنند.
اگر  بدنی شما هم مهم است.  آمادگی کلی 
کمتری  احتمال  با  باشید،  داشته  آماده  بدنی 

دچار درد گردن یا پشت می شوید.
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21طب ایرانی
آنچه باید در مورد »کهیر«، عالئم و بهبود آن بدانید!

تظاهر بیرونی یک مشکل درونی

»عناب« و »فالوده عناب«

»عناب« خواب آور خوبی است و اعصاب را آرام 
می کند پس مقوی مغز و حافظه است. این خوراکی 
در کنترل چربی، فشارخون و قندخون نیز چاره  ساز 

است و ملین خوبی محسوب می شود. 
در طب ایرانی عناب را چاق کننده بدن و مقوی معده 

و کبد بیان کرده  اند. جرم عناب هضم سختی دارد و 
اگر جوشانده و شیره کشی شود، همه خواصش به بدن 

می  رسد. عناب در کنترل حساسیت  های فصلی، خارش و 
کهیر نیز موثر است و افرادی که سابقه حساسیت های بهار را 

دارند می توانند از آن استفاده کنند.

روش تهيه فالوده عناب
۷ عدد عناب را با سیب خردشده روی شعله مالیم بپزید سپس عناب ها را با پشت قاشق شیره کشی کنید و 
تفاله را دور بریزید. فالوده آماده است. این فالوده در کاهش خارش و عالئم کهیر، همچنین درمان سرفه  خشک 

و آبریزش بینی مفید است.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی ایرانی

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت

کهیر از منظر طب سنتی ایرانی
»کهیر« در طب رایج، اختالل شایع پوستی است که با آزادسازی موضعی ماست سل ها و افزایش نفوذپذیری 
عروق ریز زیر پوست مشخص می شود و خود را به صورت ضایعات ورم دار همراه خارش نشان می دهد. 
گرده گیاهان، بعضی غذاها، نیش حشرات، گرد و خاک و مایت ها به عنوان یک عامل موذی )آنتی ژن(، 

آنتی بادی های IgE را فعال می کنند و باعث آزادسازی عوامل حساسیت  زای کهیر می شوند.
از منظر طب سنتی ایرانی، طبیعت مدبره بدن برای جلوگیری از آسیب اعضای حساس و مهم بدن مانند مغز، قلب و کبد مواد زائد و اضافی را به 
سمت پوست هدایت می کند. حال اگر این مواد اضافی غیرطبیعی؛ چه به شکل خلط غیرطبیعی، چه به شکل بخارهای غلیظ موذی و آزاررسان 

باشد، در سطح پوست خارش، سوزش و قرمزی همراه با ورم ایجاد می کند. 
طب سنتی کهیر را تا حد زیادی مرتبط با بیماری های کبدی می داند که به دلیل ضعف و ناراحتی کبد تصفیه خون 
به خوبی انجام نگرفته و موجب بیماری های مختلف و از جمله کهیر می شود. با توجه به اسباب مختلف که 
در طب سنتی ایرانی برای کهیر و بثورات پوستی مطرح شده، روش های درمانی هم متعدد می شود. با 
توجه به اینکه کهیر عمدتا دارای مزاج گرم و صفراوی است، اصول درمان آن استفاده از داروهای با 
مزاج سرد و تنظیم کننده ترشحات صفراوی و تقویت کبد است. غذاهای نمک سود، فست فودها، 
سرخ کردنی ها، مواد رنگین و محرک از عوامل پیدایش کهیر هستند بنابراین بهترین درمان حذف 
و پرهیز از این مواد محرک است. مصرف انار، شربت آب لیمو با شکر، مصرف عرقیاتی 
مانند کاسنی، شاه تره و بید )به شرط عدم افراط( در این زمینه کمک کننده است. سوپ مرغ 
که در آن اسفناج، سبزی خرفه، برگ کاهو، گشنیز و کدوی پخته باشد نیز مفید خواهد بود.
سکنجبین و ماءالشعیر با خاصیت بازکنندگی مجاری بدن و جداکنندگی خلط های لزج و 
آرام کردن تندی و تیزی خون و صفرا و خروج مواد سوخته بدن و تسکین خارش می توانند 
به درمان کهیر و بثورات پوستی کمک کنند. در صورتی که خارش همراه گرمی پوست باشد، 

مصرف دوغی که در آن تخم خرفه باشد، توصیه می شود.

 دکتر علی غالمپور
دانشجوی دکترای 

تخصصی طب سنتی 
ایران

کهیر مزمن می تواند ناشی از استرس و اضطراب باشد
»کهیر« یک واکنش پوستی است که بدن یک عامل خارجی 
را به عنوان بیگانه )آنتی ژن( می شناسد و واسطه هایی 

تولید می کند تا آن را مهار کند. 
پوست  روی  تظاهراتی  می شود  باعث  واسطه ها  این 
دیده شود که معموال همراه تورم، برجستگی، قرمزی 
خیلی  لب  مثل  مخاط  در  ضایعات  این  طبیعتا  است.  پوست  مشخص  کامال  نواحی  خارش  و 

برجسته تر و متورم تر هستند. 
شایع ترین نوع کهیر، نوع آلرژیک است که می تواند نسبت به غذاها و داروها باشد و در موارد مزمن 
حتی ناشی از منشاء عصبی است. از جمله مهم ترین عوامل حساسیت زا نیز می توان به ادویه ها، 
آجیل، فست فودها و افزودنی های صنعتی به مواد غذایی مانند رنگ ها اشاره کرد. به ندرت ممکن 
است فرد به تخم مرغ یا ماهی نیز حساسیت داشته باشد و احتمال بروز کهیر ناشی از مواد غذایی 

اصلی، بسیار کم است.

»کهير« حاد و مزمن
در کهیر حاد که کمتر از 3 ماه ادامه دارد، بدن غالبا نسبت به غذاها و داروها واکنش نشان می دهد. 
معموال برای نوبت اول که بدن به یک ماده غذایی یا دارویی واکنش نشان می دهد ممکن است ۷ 
تا 10 روز طول بکشد بنابراین در بیشتر موارد، تشخیص ماده حساسیت زا برای اولین بار مشکل 
است اما در دفعات بعد که بدن با این ماده روبرو شده، در کمتر از 24 ساعت واکنش شدیدتری  

بروز می دهد که امکان تشخیص آن نیز راحت تر خواهد بود. 
در کهیر مزمن بروز عالئم بالینی مثل کهیر حاد است اما فرد بیش از 3 ماه دچار عالئم خواهد 
بود. در این نوع کهیر، عالوه بر غذاها و داروها باید علل عصبی مثل استرس و اضطراب را نیز به 

عنوان عوامل زمینه ساز در نظر گرفت.

»کهير« با منشاء بيماری داخلی
به طور کلی باید کهیر را به 2 گروه تقسیم کرد؛ »کهیر آلرژیک« در کمتر از 24 ساعت بروز می کند 
و محو می شود که البته ممکن است در قسمت های مختلف بدن دوباره ظاهر شود اما گاهی کهیر 

ناشی از یک بیماری بافت همبند یا ناراحتی داخلی است که »کهیر واسکولیتی« گفته می شود. 
این نوع کهیر بیشتر از 24 ساعت طول می کشد و معموال نیاز به بیوپسی )نمونه برداری( قسمتی 
که دچار کهیر شده، خواهد بود تا امکان شناسایی سلول غالب در این سطح مشخص شود اما در 
کهیرهای آلرژیک معموال با گرفتن شرح حال از بیمار و اعمال توصیه ها و محدودیت ها در تغذیه 

و مصرف داروها، امکان شناسایی عامل برانگیزنده وجود دارد. 

وقتی »کهير« یک اورژانس پزشکی است
کهیر نوع شدید که »آنژیوادم« گفته می شود، یک 

اورژانس پزشکی است. در این موارد، کهیر 
شدید و همراه تورم لب، درد ناحیه 

شکم ناشی از التهاب معده، تنگی 
نفس و حتی اختالل در نفس 

کشیدن به دلیل تورم مخاط 
حلق اتفاق می افتد. 

در چنین شرایطی حتما 
در اولین فرصت باید 
درمانی  مرکز  به 
تا  شود  مراجعه 
داروهای الزم مانند 
آنتی هیستامین ها و 
استروئیدها تزریق 
بیمار  وضعیت  و 
کنترل شود. البته در 
محدود،  کهیرهای 

کمک  به  عالئم 
دارویی  درمان های 

سریع کنترل می شود اما 
الزم است عامل بروز کهیر 

زودتر تشخیص داده شود تا 
با کاهش مصرف، از امکان عود 

پیشگیری شود.

 دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست

استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه ا... )عج(

»کهیر« کودکان را جدی بگیرید

»کهیر« برآمدگی های روی پوست است که 
می  تواند در قسمت های مختلف بدن ظاهر 
شود و مانند لک های برآمده کوچک یا بزرگ 
متصل به هم به نظر می  رسد. کهیرهای تک تک 
در هر جای بدن می توانند از چند ساعت تا 
یک هفته باقی بمانند)گاهی اوقات طوالنی تر( 
و ممکن است موارد جدید جایگزین موارد 

قبلی شوند که از بین رفته اند. 
یک واکنش حساسیت زا ممکن است باعث 

ایجاد کهیر شود. همچنین ممکن است باعث 
افزایش دمای بدن، استرس، عفونت و بیماری 

در کودکان شود. در بعضی موارد، کهیر با آنژیوادم 
همراه است، وضعیتی که باعث ایجاد تورم در اطراف 

چشم، لب ها، دست ها، پاها و گلو می شود. در موارد 
نادر، کهیر و آنژیوادم با ایجاد یک واکنش حساسیت زا 

در کل بدن یا شوک آنافیالکسی همراه است.

علل زمينه ساز »کهير«
حساسیت نسبت به مواد غذایی، داروها، حیوانات، گرده گیاهان، گازگرفتگی 

و نیش حشرات رایج ترین عوامل حساسیت های پوستی کودکان است. البته 
گاهی اوقات شیوع کهیر در کودکان هیچ ارتباطی با حساسیت ندارد و علل 
دیگری مانند عفونت ها از جمله سرماخوردگی، ورزش، استرس و اضطراب، 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید، مواجهه با سرما مانند شنا در استخر آب 
سرد، تماس با مواد شیمیایی، خراش و قرار گرفتن پوست در معرض فشار 
مانند نشستن بیش از حد طوالنی یا حمل یک کوله پشتی سنگین روی شانه 

زمینه ساز کهیر هستند. 
کهیرهایی که بر اثر علل فیزیکی مانند فشار، سرما یا آفتاب سوختگی به وجود 
می آیند، »کهیر فیزیکی« نامیده می شوند. تشخیص علت ایجاد کهیر حاد دشوار 
است، گرچه گاهی اوقات به  بیماری سیستم ایمنی مانند لوپوس مرتبط است. در 
غیر این صورت، داروها، مواد غذایی، حشرات و عفونت می توانند باعث شیوع 
کهیر شوند. با این حال، اغلب پزشکان نمی دانند علت ایجاد کهیر حاد چیست؟

عالئم 
گاهی اوقات عالمت های نواری قرمز برجسته کهیری، دارای یک مرکز کمرنگ 
هستند که ممکن است به صورت خوشه  ای ظاهر شوند و می توانند در عرض 
چند ساعت شکل و مکان خود را تغییر دهند. اندازه آنها می تواند از چند 
میلی متر تا بزرگی یک بشقاب باشد و ممکن است با احساس خارش، 

سوزش و گرگرفتگی همراه باشند.
 اگر کودکی مبتال به آنژیوادم نیز باشد، ممکن است دچار تورم یا 
بر آمدگی های بزرگ در اطراف چشم ها، لب ها، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی 
و گلو نیز بشود. در موارد شدید، تورم در گلو ممکن است باعث ایجاد 
مشکل در تنفس کودک و از دست دادن هوشیاری او  شود. به ندرت 
ممکن است کودک مبتال به حساسیت پوستی و آنژیوادم، دچار شوک 
آنافیالکسی نیز بشود. عالئم شوک آنافیالکسی شامل اختالل در تنفس، 

افت فشارخون، سرگیجه و  از دست دادن هوشیاری است.

تشخيص بيماری
اغلب اوقات، پزشک تنها با نگاه کردن به پوست می  تواند این بیماری را 
تشخیص دهد. برای پیدا کردن علت، ممکن است از والدین سواالتی در مورد 
سابقه پزشکی کودک؛ اینکه به تازگی در معرض چه عوامل حساسیت زایی قرار 
گرفته و عوامل استرس  زای روزانه پرسیده شود. اگر کودک دچار کهیر حاد 
باشد، ممکن است پزشک از والدین بخواهد گزارشی از فعالیت های روزانه 

مانند مواد غذایی که کودک خورده و نوشیده و اینکه کهیرها در کدام قسمت 
بدن کودک ظاهر می شوند، تهیه کنند. آزمایش های تشخیصی مانند آزمایش 
خون، آزمایش های آلرژی و آزمایش هایی برای رد بیماری های زمینه ای مانند 

بیماری تیروئید یا هپاتیت برای یافتن علت دقیق ایجاد کهیر انجام می شود. 
ممکن است پزشک برای بررسی کهیرهای فیزیکی، یک قطعه یخ روی پوست 
کودک قرار دهد تا ببیند کهیرها چگونه به سرما واکنش نشان می دهند یا یک 
شیء سنگین روی ران ها قرار می دهد تا متوجه شود آیا فشار باعث ایجاد 

کهیر می شود یا نه؟

درمان کهير در کودکان
در بسیاری از موارد، کهیر های خفیف به درمان نیاز ندارند و به تنهایی از بین 
می روند. اگر حساسیت به یک ماده مشخص شود، اجتناب از آن بخشی از 
درمان است. اگر کهیر با احساس خارش همراه است، پزشک ممکن است 
برای جلوگیری از انتشار هیستامین در جریان خون و جلوگیری از شیوع کهیر 

داروی آنتی هیستامین تجویز کند.
برای کهیرهای مزمن، ممکن است پزشک داروهای نسخه  ای که آرامبخش با 
خواب آور نیستند یا داروی آنتی هیستامین که می توان بدون نیاز به نسخه از 
داروخانه تهیه کرد را توصیه کند. با این حال، بدن همه کودکان به داروهای 
مشابه پاسخ یکسان نمی  دهد بنابراین مهم است با پزشک برای یافتن یکی از 

موارد مناسب برای کودک مشورت شود.
در صورت عدم پاسخگویی به درمان، ممکن است پزشک آنتی هیستامین قوی تر 
یا دارویی دیگر یا ترکیبی از داروها را پیشنهاد کند. در موارد نادر، پزشک ممکن 
است قرص یا شربت استروئیدی برای درمان حساسیت پوستی مزمن تجویز 
کند. معموال این درمان تنها برای یک دوره کوتاه )2 تا 5 هفته( انجام می شود 
تا از عوارض جانبی استروئیدی مضر جلوگیری شود. الزم است در صورت 
بروز کهیر در کودکان، حتما با متخصص اطفال مشورت کرد تا درمان های 

الزم برای جلوگیری از وخامت حال کودک تجویز شود.
شوک آنافیالکتیک و حمالت شدید حساسیت پوستی کودکان یا آنژیوادم نادر 
هستند اما هنگامی که کودکی دچار آن می شود، مراقبت های پزشکی فوری باید 
انجام شوند. برای کودکان مبتال به حساسیت شدید داروهای تزریقی توصیه 
می شود که پزشک متخصص شیوه استفاده را به والدین آموزش می دهد تا در 

صورت نیاز فوری دارو تزریق شود.

 دکتر حمیدرضا شیخ االسالمی
متخصص کودکان و فوق تخصص 

نوزادان



تابستانوبیماریها

از »عفونت های روده ای« تا »سرماخوردگی«

گرم شدن هوا و تعطیالت تابستانی فرصت 
مناطق مختلف  به  برای   و گردش  مناسبی 
بروز  فراغت  اوقات  از  لذت  کنار  اما   است 
برخی بیماری ها شیوع بیشتری پیدا می کند. از 
آنجا که بسیاری از این بیماری ها با توصیه های 
ساده و رعایت بهداشت قابل پیشگیری است، 
توجه به چنین نکاتی به خصوص در دوران سفر 

ضرورت خواهد داشت. 

»عفونت های روده ای«؛ شایع ترین 
بیماری تابستان

گرمای هوا، حجم باالی سفرهای تابستانی و 
به مصرف غذاها و خوراکی ها  بیشتر  تمایل 
بیرون از منزل از عوامل زمینه ساز این ناراحتی ها 
هستند. شایع ترین بیماری های این فصل »اسهال 
و استفراغ« یا به عبارتی »عفونت های روده ای« 

است.
مانند  فصل  این  میوه های  عرضه  با  تابستان 
توت فرنگی، توت، شاتوت، تمشک و... همراه 
است که گرچه به نظر می رسد نیازی به شستشوی 
آنها پیش از مصرف نیست، به هر حال  حاوی 
آلودگی هستند. خوردن این میوه های آلوده، عامل 
عفونت های روده ای می شود که با عالئم تب، 
اسهال شدید و گاهی تهوع و استفراغ همراه 
است. این حالت حتی در کودکان، سالمندان و 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای می تواند بسیار 
حاد شده و منجر به بستری در بیمارستان  شود.
مهم ترین توصیه پیشگیری، توجه به بهداشت 
دست ها و شستشوی میوه ها و سبزیجات است. با 
توجه به اینکه در هوای گرم، میکروارگانیسم های 
عامل عفونت های روده ای می توانند در محیط 
باقی بمانند، شیوع در تابستان بیشتر است که 
گاهی به دلیل رعایت نکردن بهداشت به خصوص 

در سفر می تواند تشدید شود.

اجتناب از مصرف آب آلوده
»لپتوسپیروز« دیگر بیماری شایع فصل تابستان 
است. بیشترین شیوع آن در شمال کشور است 
اما در مناطقی که از آب چاه استفاده می کنند 
نیز دیده می شود. این بیماری با تب و بدن درد 
خیلی شدید شبیه آنفلوانزا همراه است. معموال 
خوردن آب آلوده و شنا و تماس آب آلوده با 

مخاط بدن، عامل بیماری خواهد بود.
گاهی این بیماری حالت شدیدی پیدا می کند 
که »ِویل« گفته می شود. این حالت با نارسایی 
کبد و کلیه، افزایش کراتین، زردی و افزایش 

آنزیم های کبدی همراه است که باعث بستری 
بیمار در بیمارستان خواهد شد.

به  ابتال  از  پیشگیری  برای  می شود  توصیه 
لیپتوسپیروز، از شستشو، شنا و آشامیدن آب های 
آلوده برکه و رودخانه به خصوص هنگام سفر به 

مناطق شمال کشور خودداری شود. 

در تابستان هم »سرما« می خورید!
برخالف تصور که »سرماخوردگی« و »آنفلوانزا« 
مختص فصول سرد سال شناخته می شود، در 
تابستان نیز احتمال ابتال به این بیماری ها وجود 

دارد و حتی می تواند کامال شدید نیز باشد. 
ویروس  به  آلودگی  دالیل  از  یکی 
جابجایی  و  بین المللی  سفرهای  آنفلوانزا، 
میکروارگانیسم هاست. در حال حاضر که فصل 
تابستان را سپری می کنیم، در نیمکره جنوبی 
و کشورهایی مانند استرالیا، زمستان است و 
آنفلوانزا به دلیل سرما شیوع دارد، درنتیجه پس 
از بازگشت مسافران، این رویروس ها نیز به 

ایران منتقل می شود.
عامل دیگر سرماخوردگی در تابستان، مواجهه 
ناگهانی با هوا یا مایعات سرد هنگام احساس گرما 
و تعریق بدن است. معموال افراد تمایل دارند پس 
از بازگشت از گرمای بیرون، بالفاصله در معرض 

باد کولر استراحت کنند و مایعات خنک بنوشند، 
در حالی که این تغییر دما باعث می شود سیستم 
ایمنی قادر به فعالیت درست و طبیعی خود نباشد 
و بسیاری از میکروارگانیسم هایی که به طور معمول 
و بدون خطر در حلق تجمع دارند، به دلیل ضعف 

سیستم ایمنی زمینه ساز بیماری شوند. 

بهترین راهکار پیشگیری از سرماخوردگی در 
تابستان این است که در شرایط تعریق و احساس 
گرما یکباره آب سرد ننوشید. همچنین چند 
دقیقه ای از حضور در معرض باد کولر خودداری 
کنید و پس از قدری کاهش دما و آرامش بدن، 

از خنکای کولر لذت ببرید. 

ممکن است »وبا« در راه باشد... 
اوایل  و  تابستان  اواخر  که  »وبا«  بیماری 
پاییز شیوع پیدا می کند، هر چند سال یکبار 
به دلیل  نیز  امسال  ممکن است شایع شود. 
بارندگی های زیاد ممکن است همه گیری این 
بیماری وجود داشته باشد. از همین رو، بهتر 

است مردم هوشیاری در مورد خوردن مواد 
این  از  تا  باشند  داشته  آلوده  آب  و  غذایی 

بیماری پیشگیری شود.

مراجعه به پزشک برای تشخیص 
دقیق بیماری

با شیوع هر کدام از عالئم بیماری های شایع 
تابستان، توصیه می شود با پزشک مشورت کنید 
زیرا ممکن است بیماری به موقع تشخیص 

داده نشده و وخیم شود. 
به عنوان مثال لپتوسپیروز بیماری ای است که 
معموال تشخیص مشکلی دارد و حتما نیاز به 
تشخیص دقیق و درمان های الزم خواهد داشت. 
در  قلب  عفونت  مانند  جدی  عفونت های 
است  ممکن  اولیه  مراحل  در  افراد  بسیاری 
ابتال  تصور  با  اما  باشد  همراه  تب  با  فقط 
پزشک  به  مراجعه  از  فرد  به سرماخوردگی 

صرفنظر می کند. 
و  زودهنگام  تشخیص  اهمیت  به  توجه  با 
درمان های دقیق، بهتر است با بروز بیماری ها 

با پزشک مشورت کنید.

 دکتر حمید عمادی
متخصص بیماری های عفونی و 

گرمسیری، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

»اسهال« بیماری بسیار شایعی در کودکان است که 
صرفنظر از علت ویروسی، مسمومیت غذایی یا علل 
دیگر بیشتر میان کودکان مشاهده می شود. اسهال بیماری 
خطرناکی نیست اما اگر کودک نتواند هیچ ماده ای را 
در بدن نگه دارد یا عالئم بیش از یک هفته استمرار 

داشته باشد، نگران کننده می شود.

علل ابتال به اسهال در کودکان
 عفونت ویروسی: عفونت ویروسی علت اصلی اسهال 
کودکان است. ویروس های متعددی مانند روتاویروس، 
آدنوویروس، آستروویروس و آنفلوانزا می تواند عامل 
اسهال و درد شکم، تب و لرز و استفراغ باشد. اسهال 
ناشی از عفونت ویروسی، صرفنظر از علت آن، معموال  

چند روز تا 2 هفته ادامه دارد.
 عفونت باکتریایی: گونه های مخصوصی از باکتری ها 
مانند اشریشیا کلی، کامپیلوباکتر، سالمونال، شیگال و 
استافیلوکوک نیز می تواند باعث اسهال باشد. اگر اسهال 
ناشی از عفونت باکتریایی شدید باشد، با عالئمی مانند 

خون در مدفوع، تب و دل پیچه همراه خواهد بود.
 عفونت انگلی: انگل های بسیار ریزی مانند ژیاردیا 
در روده زندگی می کنند که می توانند باعث بروز اسهال 
کودکان شوند. عالئم عفونت انگلی معموال شامل مدفوع 

چرب، نفخ و باد شکم می شود.
 آنتی بیوتیک: اسهال شدن پس از یک دوره درمان 
با آنتی بیوتیک موردی شایع است چون آنتی بیوتیک 
روده  بد  باکتری های  باکتری های خوب و هم  هم 

بزرگ را از بین می برد.
 آلرژی)حساسیت( غذایی: اگر سیستم ایمنی 

بدن کودک به پروتئین های بی ضرر غذایی واکنش 
نشان دهد، کودک دچار حساسیت غذایی می شود. 
باشد  شدید  تا  خفیف  است  ممکن  واکنش  این 
پوستی(،  راش)حساسیت  اسهال،  مثل  عالئمی  و 
کهیر و مشکالت تنفسی را به دنبال داشته باشد. 
متداول ترین غذاهای حساسیت زا عبارتند از شیر و 
لبنی، تخم مرغ، گندم، سویا و  دیگر فراورده های 

انواع مغزها.
 عدم تحمل غذایی: عدم تحمل غذایی برخالف 
حساسیت سیستم ایمنی را درگیر نمی کند. برای مثال 
عدم تحمل الکتوز در کودکان به دشواری در گوارش 
الکتوز؛ یعنی قند شیر و لبنیات، مربوط می شود. عدم 
تحمل الکتوز نفخ و باد شکم، دل پیچه و اسهال را 

در پی دارد.
 عفونت گوش: بعضی موارد عفونت گوش 

ویروسی یا باکتریایی نیز منجر به اسهال کودکان 
می شود. این نوع اسهال در کودکان زیر 2 سال 

شیوع باالتری دارد. در این حالت کودک 
معموال  سرماخوردگی داشته است 

و از تهوع، استفراغ و بی اشتهایی 
نیز رنج می برد.

 دندان درآوردن: نوزادان 
در  گاهی  خردساالن  و 
درآوردن  دندان  دوران 

این  می شوند،  اسهال  دچار 
نوع اسهال نباید باعث بیش از 

4 یا 5 بار دفع در روز شود.

عالئم بیماری
عالئم معموال  با دل پیچه و دل درد شروع می شود 

که اسهال را به دنبال دارد و معموال طی چند روز 
برطرف می شود. عفونت های ویروسی، باکتریایی و 

انگلی عامل اسهال عالئم دیگری را نیز ایجاد می کنند 
که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تب
 بی اشتهایی

 تهوع
 استفراغ

 کم شدن وزن
 بی آبی بدن کودک

چنانچه گاستروانتریت )التهاب معده و روده( ویروسی 
عامل اسهال باشد، کودک غالبا  ابتدا دچار تب و استفراغ 

و پس از آن اسهال می شود.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر اسهال کودک پس از 24 ساعت برطرف نشد، متخصص 
اطفال باید کودک را معاینه کند. اگر کودک عالوه بر اسهال، 
دچار استفراغ مکرر، نشانه های بی آبی مانند خشک شدن 

دهان و کاهش دفعات ادرار، وجود خون در مدفوع یا تیره 
شدن رنگ مدفوع و تب  بیشتر از 39 درجه سلسیوس 

باشد، نباید در مراجعه به پزشک  تردید داشت.

درمان اسهال کودکان
کودکانی که در اثر ابتال به اسهال نشأت گرفته از بیماری های 
مختلفی مانند التهاب معده و روده دچار کم آبی خفیف 
تا متوسط شده اند، باید مایعات ازدست رفته بدنشان 
جایگزین شود. برای جایگزینی مایعات و امالح از 
دست رفته هر 4-3  ساعت یکبار محلولی خوراکی 

به نام ORS )او. آر. اس( به کودک بدهید.
در شروع درمان جایگزینی امالح و مایعات هر چند 
دقیقه یکبار 1 تا 2 قاشق چای خوری )5 تا 10 میلی لیتر( 
محلول »او.آر.اس« با قاشق یا سرنگ دهانی به کودک 
داده می شود. شاید این حجم از دارو برای جبران کم آبی 
کافی به نظر نرسد اما همین مقدار اندک بیش از یک 
فنجان )237 میلی لیتر( مایع و امالح در یک ساعت به 
بدن کودک اضافه می کند. اگر حال کودک بهتر شد، 
می توانید به تدریج مقدار بیشتری محلول »او.آر.اس« 

را در فواصل طوالنی تر به کودک بدهید.
البته پزشک با توجه به وضعیت کودک ممکن 
نیز ضروری  است داروهای دیگری را 
بداند اما هرگز نباید خودسرانه داروهای 
بزرگساالن را به کودک داد زیرا ممکن 

است خطرناک باشد.

رژیم غذایی کودک 
مبتال به اسهال

 موز پوره شده یا کامل
برنج  برنج،  )برشتوک  برنج   
معمولی بدون ادویه و به ویژه بدون فلفل(
 پوره سیب یا سیب خردشده، پوره 

را شیرین نکنید.
 نان تست، به جای کره معمولی، کره بادام زمینی 

روی نان تست بزنید.
 اگر کودک به غذاهای جامد عالقه  ندارد، ماست 

و فراورده های پروبیوتیک مخصوص کودکان جایگزین 
مناسبی است.

 نوشابه های قندی مانند آبمیوه یا نوشابه های میوه ای 
شیرین شده، نوشابه کربنات دار )سودا(، چای شیرین، 
آب گوشت یا آب برنج به کودک ندهید چون این 
مواد حاوی آب، امالح و قند مناسب نیستند و اسهال 

را تشدید می کنند.
 اگر کودک دچار اسهال مداوم باشد، حتما  به او 
محلول خوراکی جبران کننده کم آبی )ORS( بدهید و 

فقط آب خالی به او ندهید. 
سعی کنید به کودک غذا بخورانید. نوشیدن آب خالی 
باعث افت قندخون یا کاهش میزان سدیم خون می شود.

پیشگیری از اسهال
راهی وجود ندارد که بتوان برای همیشه از دچار شدن کودک 
به اسهال پیشگیری کرد. با این حال با رعایت توصیه های 

زیر می توانید احتمال ابتال به اسهال را کاهش دهید:
 مطمئن شوید فرزندتان دست هایش را مرتب به 
خوبی می شوید و شستن دست ها پس از استفاده از 
سرویس بهداشتی و قبل از غذا خوردن را فراموش 
نمی کند. شستن دست ها موثرترین روش برای پیشگیری 
از عفونت های اسهال مسری است. کثیف بودن دست ها 
باعث می شود  میکروب ها هنگام جویدن ناخن ها، مکیدن 
انگشت شست، خوردن انگشت یا قرار دادن هر قسمتی 

از دست در دهان وارد بدن شوند.
 سطح سرویس بهداشتی را تمیز نگه دارید.

 میوه ها وسبزیجات را قبل از خوردن به خوبی بشویید.
 کانتر آشپزخانه و وسایل آشپزخانه را پس از تماس 
با گوشت خام، به ویژه گوشت ماکیان به خوبی بشویید.
 گوشت خریداری شده را به محض رسیدن به خانه 
در یخچال بگذارید. گوشت را آنقدر بپزید تا دیگر 
صورتی رنگ نباشد. باقی مانده غذا را در اولین فرصت 

در یخچال بگذارید.
 هیچ گاه از نهر، چشمه یا رودخانه آب ننوشید، 
مگر آنکه مقامات بهداشت محلی قابل شرب بودن 

آب را تایید کرده باشند.

»اسهال«؛ بیماری شایع کودکان

 دکتر حمیدرضا شیخ االسالمی
متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

درمان »اسهال« در طب ایرانی
یکی از راه های دفع مواد زائد بدن اسهال است 
که به شکل دفع مدفوع شل و آبکی و بیش 
از چندبار در روز است. اگر این اسهال ساده 
باشد؛ یعنی با دفع خون همراه نباشد و بدون 
تب باشد، تا زمانی که ایجاد ضعف و بی حالی 
و کم آبی نکند نباید جلوی آن را گرفت. طبیعت بدن برای خروج فضوالت از راه های مختلفی 
عمل می  کند که یکی از این راه ها اسهال است. تقریبا بیشتر افراد تجربه اسهال به دنبال خوردن 
ماده غذایی نامطلوب برای بدن را دارند. در بیشتر موارد اسهال، به جز تامین آب بدن به اقدام 
خاصی نیاز نیست. باید توجه داشت خردساالن و افراد سالمند و ناتوان مبتال به اسهال به خصوص 
از نوع آبکی شدید، سریع تر وارد مرحله کم  آبی خواهند شد و این کمبود باید سریع جبران شود. 
در طب سنتی ایران به مرضی که غذا در روده ماندگاری نداشته باشد و قبل از هضم به شکل 
مدفوع شل و آبکی خارج شود »زلق االمعاء« می گویند که علت های متفاوتی دارد. گاهی این 
اسهال ناشی از زیادی صفرا در بدن است. یکی از افعال ماده صفرا تحریک روده ها برای حرکت 

و خروج مدفوع است. ممکن است این زیادی صفرا سبب ایجاد زخم های درونی در روده 
شده و غذا قبل از هضم کامل دفع شود. چنین فردی هنگام دفع احساس سوزش در مقعد 
ناشی از خروج ماده دفعی را ذکر می  کند که خشکی زبان، تلخی دهان، تشنگی، خروج غذای 
هضم نشده و درد شکم از عالئم آن است. برای این بیمار، سوپ جو همراه عدس و برنج که 
به آن روغن بادام شیرین اضافه شده باشد، مناسب است. سوپ خرفه همراه آب به، شربت انار 

شیرین و رب انار نیز مناسب است. 
گاهی این اسهال ناشی از رطوبات فراوان روده هاست، به طوری که سطح داخلی روده ها توسط 
این رطوبات اندود می شود و سطح جذب مواد کاهش می یابد و اسهال اتفاق می افتد. در این 
مواقع تا حد امکان باید اجازه خروج مواد زائد را داد و بر گرسنگی و تشنگی صبر کرد. مصرف 
غذاهای با طبیعت خشک مانند جوجه کباب همراه ادویه می   تواند کمک کننده باشد. اگر اسهال 

همراه با خون باشد، اهمیت بیشتری دارد و باید به پزشک مراجعه کرد. 
در غالب اسهال ها خوردن کته ماش، کته ماست همراه با نعناع خشک و حریره بادام مفید است. 
یکی دیگر از توصیه های مفید اینکه یک لیوان عرق نعناع را با یک قاشق بارهنگ به مدت 10 دقیقه 

بجوشانید و با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط کنید و کم کم و جرعه جرعه آن را بنوشید.

 دکتر علی غالمپور
دستیار تخصصی طب سنتی ایران 

دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

»لپتوسپیروز« دیگر بیماری شایع فصل 
تابستان است. بیشترین شیوع آن در 

شمال کشور است اما در مناطقی که 
از آب چاه استفاده می کنند نیز دیده 

می شود. این بیماری با تب و بدن درد 
خیلی شدید شبیه آنفلوانزا همراه 

است. معموال خوردن آب آلوده و شنا 
و تماس آب آلوده با مخاط بدن، عامل 

بیماری خواهد بود.
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ترامپولین، از گذشته تا امروز

تاثیر مثبت  ترامپولین در رشد مغز کودکان 
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کارشناسان معتقدند پرش روی 
ترامپولین در رشد مغز کودک بسیار 

موثر است و فعالیت قلب را بهبود 
می بخشد، درنتیجه در حفظ سالمت 
این عضو حیاتی بدن معجزه  می کند 

بنابراین استفاده از این وسیله به شما 
و فرزندتان کمک خواهد کرد زندگی و 

بدنی سالم داشته  باشید

نه تنها  ترامپولین،  امروزه 
برای  بلکه  کودکان،  برای 
از  یکی  نیز  بزرگساالن 
که  است  وسایلی  بهترین 
به آنها این امکان را می دهد تا در یک زمان، 
هم تفریح  کنند و هم فعالیت فیزیکی مفیدی 
انجام  دهند. تاریخچه ترامپولین به هزاران سال 
قبل برمی گردد. در گذشته های خیلی دور، در 
ایران، چین و مصر، وسایلی شبیه ترامپولین های 
امروزی وجود داشت. هرچند اطالع دقیقی از 
نحوه استفاده از این وسایل در گذشته در دست 
نیست، تاریخ شناسان معتقدند تمدن های قدیم در 
آداب و رسوم مذهبی خود از این قسم وسایل 
استفاده  می کردند. بعدها در آالسکا، این اسکیموها 
بودند که برای مصارف ورزشی و نیز بقا و ادامه 
حیات از وسایلی شبیه ترامپولین کمک  می گرفتند 
ولی مبدأ ترامپولین های عصر حاضر کماکان در  
هاله ای از ابهام  است. ایده اصلی را متعلق به 
هنرمندی به نام »دوترامپولین« می دانند. بعدها، 
اوایل دهه 30 میالدی، شخصی به نام »جرج 
نیسن«، ترامپولین را در همین شکلی که امروز 
مشاهده  می کنیم، ابداع  کرد. این نوع ترامپولین 
بیشتر برای شیرجه و ورزش ژیمناستیک استفاده 
 می شد. البته در حکم نوعی سرگرمی نیز بود 
و کم کم جای خود را به عنوان ورزشی جدید 
میان مردم باز  کرد. بعد از مدتی »نیسن« متوجه  
شد کودکان تمایل زیادی دارند با این وسیله 
جدید بازی  کنند و این گونه بود که فکر استفاده 

از ترامپولین میان کودکان رواج یافت. 

مزایا و معایب ترامپولین
ترامپولین از یک سطح افقی انعطاف پذیر و نیز 
فضایی متشکل از فنرها، شکل گرفته  است. 
به طورکلی، با ترامپولین می توان از پرش های 
ساده گرفته تا حرکات هیجان انگیز آکروباتیک 

را تجربه کرد. 
ترامپولین برای کودکان همیشه شادی و نشاط 
همراه دارد. به کمک این وسیله، کودکان دیگر 

معتاد رایانه و تلویزیون نمی شوند. تقریبا تمام 
افراد می توانند روی ترامپولین بازی  کنند، حتی 
خود شما. بازی روی ترامپولین هم نوعی ورزش 
است و هم سرگرمی. نگران بازی هر روز کودکان 
با ترامپولین نباشید چون این وسیله به آنها این 
امکان را می دهد تا هم تحرک بیشتری داشته 
 باشند و هم تناسب اندام بهتری. اگر کودک یا 
کودکانی دارید که به خانه نشینی و بازی های 
رایانه ای عالقه دارند، پیشنهاد ما به شما این است 

که حتما یک ترامپولین بخرید و مطمئن  باشید با 
این کار، کودک به فعالیت های فضای آزاد خارج 
از منزل نیز عالقه مند خواهد شد بنابراین اگر 
می خواهید کودکتان در اثر یکجا نشستن دچار 
چاقی مفرط  نشود، حتما به ترامپولین فکر کنید. 
ترامپولین در حفظ تناسب اندام کودک نقش 
مهمی  دارد و او را فعال و ورزشکار بارمی آورد. 
و  فعال  ذهنی  از  فرزندتان  می خواهید  اگر 
اعتمادبه نفسی مثال زدنی برخوردار  باشد، الزم 

است شرایط داشتن یک فعالیت فیزیکی مرتب 
معتقدند  کارشناسان  کنید.  فراهم  برایش  را 
کودک  مغز  رشد  در  ترامپولین  روی  پرش 
بسیار موثر است. ترامپولین، فعالیت قلب را 
بهبود می بخشد، درنتیجه در حفظ سالمت این 
عضو حیاتی بدن معجزه  می کند. استفاده از 
این وسیله به شما و فرزندتان کمک خواهد 
کرد زندگی و بدنی سالم داشته  باشید. وقتی 
کودک شما به طورمدام حرکات رفت و برگشتی 

ترامپولین را انجام  می دهد، ناخودآگاه تراکم 
موادمعدنی در استخوان هایش افزایش می یابد، 
درنتیجه اسکلت بندی قوی  تری خواهد داشت. 
تمرین های ترامپولین در شکل گیری ساختار 
ماهیچه ها و استخوان ها نیز بسیار موثر است. 
این تمرین ها در سم زدایی از بدن نیز نقش مهمی  
دارند. در پی انجام این تمرین ها،  ترشح مایع 
لنفاوی شدت بیشتری می گیرد، درنتیجه بدن از 
سموم انباشته شده پاک می شود. به این ترتیب 
ویروس ها و باکتری ها از بدن خارج می شود 

و کودک کمتر بیمار خواهد شد. 
تمرین های ترامپولین تمرکز و تعادل کودک را 
نیز باال  می برد. درحقیقت از آنجا که ترامپولین 
سطحی لرزان و متحرک دارد، برای پرش بهتر، 
الزم است کودک تعادل بیشتری داشته  باشد. 
 کنار تمام مزایای این وسیله، نباید از معایب 
آن غافل  شد. دقت داشته  باشید همیشه این 
احتمال وجود دارد که برخوردی روی آن اتفاق 
بیفتد و فرزند شما یا کودک دیگری، صدمه 
ببینند. به همین دلیل برای جلوگیری از هرگونه 
سقوط احتمالی، الزم است ترامپولین مجهز به 
برای جلوگیری  باشد. همچنین  محافظ  تور 
از هرگونه برخورد و ضربه احتمالی، توصیه 
می شود ترامپولین را در سطح صاف و بدون 

مانعی نصب  کنید. 
یادتان باشد هنگام خرید ترامپولین، به سن و 
وزن کودکان توجه  داشته  باشید چون سطح 
کشسانی وسیله باید تحمل وزن او را داشته  باشد. 

راهنمایی هایی برای انتخاب نوع 
ترامپولین

برای اینکه کودکتان فضای الزم برای پرش داشته 
 باشد و حین پرش سقوط  نکند، ترامپولینی بزرگ 
و دارای تور برای او انتخاب  کنید، با پهنایی حدود 
3/5 متر. حتما ترامپولین انتخابی شما گرد باشد 
چون نوع مثلثی یا ذوزنقه ای شکل آن بیشتر برای 

ورزشکاران کاربرد دارد. 

چگونه امنیت کودک را در ترامپولین 
تضمین کنیم؟

ترامپولین باید در سطحی مسطح، طوری که از باال 
6 متر و از اطراف 3 متر آزاد باشد، قرار داده  شود. 
فراموش  نکنید برای جلوگیری از هرگونه برخورد 
احتمالی، در یک زمان فقط باید یک کودک در 
ترامپولین پرش انجام  دهد. از کودکتان بخواهید 
قبل از ورود به ترامپولین، حتما کفش هایش را 
دربیاورد و به او گوشزد کنید حین پرش دوستش، 
زیر ترامپولین نرود. از همه مهم تر اینکه به او 
یادآوری  کنید در ترامپولین حرکات چرخشی 

عجیب یا حرکت سالتو اجرا نکند!

کودک استفاده از ترامپولین را از چه 
سنی آغاز کند؟

معموال توصیه می شود کودک ترامپولین را از 6 
سالگی شروع  کند ولی امروزه ترامپولین هایی 
در بازار موجودند که برای کودکان 2 تا 4 سال 
نیز مناسب هستند. این نوع به یک میله محافظ 
مجهز است چون کودک در این سن درک درستی 
از تعادل ندارد و ممکن است با کوچک ترین 
حرکتی، تعادلش را از دست بدهد بنابراین اگر 
کودکی در این رده سنی دارید، هنگام انتخاب 
ترامپولین، از وجود این میله مطمئن  شوید و 
درنهایت اگر ترامپولین موردنظر را نیافتید، برای 
دلبندتان بالن پرش بخرید و مطمئن باشید این 
وسیله در سن و سال او، جایگزین خوبی برای 

ترامپولین خواهد بود.

 ترجمه: 
عفت عباسیان

ترامپولین به افزایش توجه و تمرکزکودک کمک می کند

هوش حرکتی پایه تمامی حس هاست و نقش 
مهمی در رشد روانی کودکان دارد. کندی و کاهش 
عملکرد حرکتی در کودکان و ناتوانی در انجام 
برخی حرکت های جسمانی مانند پریدن دوپا یا 
دوچرخه سواری نشانه ناتوانی مغز در صدور فرمان 
درست حرکتی و هماهنگی اعضاست. این موضوع را در کودکان بیش فعال یا کودکان مبتال به اوتیسم 
یا اختالل یادگیری شاهدیم و دلیل آن بیشتر آپارتمان نشینی است که سبب کاهش فعالیت جسمانی 
در کودکان شده است. ترامپولین و سایر بازی های حسی- حرکتی نه تنها سبب هیجان می شوند، بلکه 
حس های جسمانی را تحریک کرده و به تقویت عضالت کودک کمک می کنند. از آنجایی که رشد 
حرکتی مقدم است، این نوع بازی ها  زمینه ای برای تقویت مسائل روانی در کودکان می شود. انجام 
این نوع بازی ها ضمن تخلیه انرژی و آرامش پس از آن، به افزایش توجه و تمرکز کودک کمک 
کرده و حس عمقی را نیز تحریک  می کند و به خصوص برای کودکانی که در تعادل و هماهنگی 
دست و پا ضعف دارند و کودکان مبتال به بیش فعالی، اختالالت یادگیری و اوتیسم مناسب است. 

ترامپولین سبب تقویت عضالت می شود

این روزها در زمین های بازی 
کودکان و مراکز خرید و حتی 
در کوه ها و گاهی استخر ها 
تا  است  نصب  ترامپولین 
کودکان و نوجوانان بتوانند 
از آن بهره بگیرند. ترامپولین یک بازی پرشی هیجان انگیز است که کنار همه فوایدش، 
مضراتی نیز دارد. از جمله مضرات ترامپولین خطراتی است که می تواند به دنبال سقوط 
فرد، تهدیدکننده سالمت او باشد. البته احتماال این موضوع به دنبال استفاده از دستگاه های 
استاندارد و همچنین بهره گیری از جلیقه و کاله ایمنی در صورت لزوم و به خصوص 
در ارتفاعات باال به حداقل می رسد. از میان فواید بی شمار این ورزش مهیج نیز می توان 
به افزایش توانایی های جسمانی و چاالکی کودک و همچنین باال رفتن حس تعادل و 
تحریک حس های عمقی اشاره کرد. در این ورزش گاهی فرد کامال آزادانه و گاهی با 
اتصال به طناب روی سطحی نامتعادل می پرد که در هر دو صورت، از آنجا که سطحی 

که روی آن پرش انجام می شود، ناپایدار است، کودک یا نوجوان برای صاف نگه داشتن 
قامت خود نیازمند حفظ تعادل است. برای حفظ تعادل باید تمامی حس های فرد فعال 
باشند و مرتب دستورالعمل های حرکتی از مغز به مخچه، نخاع و عضالت مخابره شود. 
در این ورزش تمامی عضالت دست و پا همزمان در حال فعالیت هستند. استفاده از 
ترامپولین می تواند به تقویت عضالت تحتانی از جمله عضله چهارسر و همسترینگ نیز 
کمک کند و توانایی جسمی فرد را در درک موقعیت فضایی اش افزایش دهد. هر بار 
کودک روی ترامپولین باال و پایین می پرد عضالت با شتاب منبسط و منقبض می شوند 
و همین موضوع سبب تقویت عضالت می شود. در ضمن همزمان با این باال و پایین 
پریدن ها دامنه حرکت مفاصل نیز افزایش می یابد و مخصوصا در زانو و مچ پا شاهد رشد 
حسی- حرکتی فرد ورزشکار خواهیم بود. افزایش حس شور و اشتیاق و شادابی و نشاط 
و باال بردن انگیزه نیز از دیگر فواید این بازی است. درمورد ممنوعه های این بازی مهیج 
باید به این نکته اشاره کرد که ترامپولین تنها مناسب کودکانی است که تعادل حرکتی 
خود را کامال به دست آورده اند و این بازی برای کودکی که هنوز نمی تواند به درستی 
راه برود، مناسب نیست. از سوی دیگر، انجام آن برای کودکانی که دچار شکستگی های 

شدید هستند تا زمان بهبود کامل و برای کسانی که دچار آرتروز زانو هستند ممنوع است.

خطرات ترامپولین

همه ساله با فرارسیدن تابستان، تجهیز فضای خارجی منزل 
و به طورکلی سرگرم کردن کودکان، دغدغه والدین می شود. 
از آنجا که ترامپولین وسیله مناسبی برای سرگرم کردن کودک 
محسوب می شود، خرید یا عدم خرید آن، والدین را با 

سواالت بسیاری مواجه   می کند. 
اعالم  کرده  تازگی  به  کانادا  اطفال  جامعه متخصصان 
ترامپولین، فعالیتی پرخطر است و این پتانسیل را دارد که 
صدمات غیرقابل جبرانی به کودک وارد کند. آنها معتقدند 
خسارات و صدمات ناشی از ترامپولین زمانی به اوج خود 
می رسد که چند کودک همزمان روی آن پرش انجام  دهند. 
پزشکان خاطرنشان می کنند هرچه سن کودک کمتر باشد، 
این احتمال که آسیب جدی تری روی ترامپولین ببیند، بیشتر 
خواهد شد. به طور کلی، صدماتی که به دنبال استفاده از 

ترامپولین اتفاق می افتد، ناشی از عوامل زیر است:
 برخورد کودک با کودک دیگر حین پرش 

 چرخ خوردن روی پاشنه و درنهایت فرود بسیار بد 
 فرود آمدن خارج از ترامپولین 

برای پیشگیری از این آسیب دیدگی ها، الزم است تدابیر 
امنیتی درستی اندیشیده  شود که  می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 مطمئن  شوید فقط یک کودک روی ترامپولین حضور 
داشته  باشد. درواقع برای جلوگیری از تصادف های شدید 
و نیز سقوط های بد و غیرمنتظره که عامل آسیب های 
جدی هستند، بهتر است کودکان نوبتی روی ترامپولین 

بروند و نه دسته جمعی! 

 همواره مراقب کودک باشید و حتی یک لحظه از او 
غافل  نشوید. یادتان باشد هیچ چیز جای دقت، هوشیاری 
و مراقبت شما را در مقام والدین کودک نمی  گیرد، حتی 
در پارک های کامال محافظت شده نیز امکان بروز حادثه 
وجود دارد. چشم از کودکتان برندارید و مرتب دستورات 

ایمنی را به او یادآوری  کنید. 
 توصیه مهم ما به شما این است که اجازه استفاده از 
ترامپولین را به کودکان زیر 6 سال ندهید. البته اگر ترامپولین 
کامال محافظت شده  باشد، ایرادی ندارد. به طور کلی تمام 
متخصصان اطفال، ارتوپدها و جراحان استخوان، ترامپولین 
را به کودکان زیر6 سال توصیه نمی کنند. درحقیقت قبل از 
این سن، استخوان های کودک در مقابل پرش های آنچنانی، 
آسیب پذیرتر است و نیز ماهیچه ها آنقدر قدرت ندارند 

که تعادل کودک را هنگام فرود حفظ   کنند. 
 توجه کنید هیچ چیز جایگزین نظارت دقیق شما 
بر کودک نمی شود، حتی تور محافظ اطراف ترامپولین 

 به کودک دائم یادآوری  کنید از انجام حرکات چرخشی 
عجیب و غریب خودداری  کند چون برای انجام این 

حرکات حتما به حضور مربی کاربلد نیاز است. 
 وقتی قرار است از ترامپولین استفاده  کنید، دور زیورآالت 

یا لباس های دست و پاگیر خط قرمز بکشید. 
 هنگام پرش، در وسط ترامپولین قرار بگیرید.

 
تاثیر ورزش های پرشی بر روان کودک

ورزش هایی که با پرش همراه هستند، تاثیرات شگرفی در 
روحیه افراد دارند. درحقیقت، پرش، احساس شادمانی 
و شعف را تقویت  می کند و دقیقا به همین دلیل برای 

کودکان که سراسر انرژی و نشاط هستند، تفریح مناسبی 
یا پرش )مثال در  محسوب می شود. ورزش های دو 

ترامپولین(، ترشح هورمون دوپامین )هورمون 
افزایش می دهند.  انگیزه و تحرک( را 
دوپامینیک پیام رسان مهم در مغز است 
که عملکرد های بسیار زیادی دارد و روی 

انگیزه، حافظه، توجه و حتی تنظیم حرکات 
بدن تاثیر می گذارد. هنگامی که این ماده به 

میزان زیاد در بدن ترشح می شود، احساس لذت و 
رضایت به فرد می دهد. این احساسات به وی انگیزه 

تکرار یک عمل یا رفتار را می دهند. از سوی دیگر، 
پایین بودن میزان دوپامین مغز با کاهش انگیزه و شوق 
و اشتیاق فردی مرتبط است. میزان دوپامین معموال 

در سیستم عصبی تنظیم می شود 
اما راه هایی وجود دارد که 
شما می توانید با انجام آنها 
میزان دوپامین مغز را به 
صورت طبیعی باال ببرید 
و درنتیجه انگیزه، انرژی 
و روحیه بهتری برای تمام 
روز داشته باشید. در این 
میان رو آوردن به حرکات 
پرشی ترامپولین، یکی از 
بهترین روش ها برای باال 
بردن روحیه فردی ا ست. 
ین ورزش را از خودتان 
و کودکتان دریغ  نکنید!

8  نکته جالب درباره ترامپولین 

1. امروزه بازی های رایانه ای یا بازی هایی که بدون فعالیت بدنی هستند، بخش زیادی از اوقات فراغت 

کودکان را اشغال کرده اند. این درحالی است که ترامپولین نسبت به ورزش های هوازی و همراه با 

دوندگی اثربخشی بیشتری دارد و می تواند چربی های اضافه بدن کودکان دچار اضافه وزن را در مدت  
کوتاه تری بسوزاند.

2. تحقیقات متعدد نشان داده ورزش کردن با کمک ترامپولین، میزان کالری سوزی را حتی نسبت 

به ورزش های قلبی ـ عروقی بیشتر افزایش می دهد.

3. بیشتر فعالیت های ورزشی ای که اثربخشی زیادی دارند، نیازمند وسایلی هستند 

که در باشگاه های ورزشی در دسترس قرار می گیرند. با این حال، اگر خانواده ها 

بتوانند ترامپولین را به حیاط خانه خودشان بیاورند، هم از اثربخشی آن بهره مند 

خواهند شد و هم دیگر نیازی نیست  هر روز فرزندشان را به باشگاه ورزشی بفرستند.

4. ترامپولین به والدین کمک می کند همراه فرزندشان ورزش کنند و از این منظر نسبت به بسیاری 

از دیگر فعالیت های ورزشی برتری دارد. درواقع، کودکان با گمان اینکه در حال بازی هستند با 

کمک ترامپولین کامال ورزش می کنند و نمی دانند این فعالیت دارای ویژگی های ورزشی کامل 

است و به سوزاندن کالری ها و کاهش وزن منجر می شود.

5. اثربخشی ترامپولین برای کودکان، در جهت تقویت عضله ها، سلول های بدن و استخوان هاست. 

هیجان انگیز بودن آن باعث می شود کودکان نسبت به انجام دادن این ورزش میل و رغبت 
بیشتری نشان بدهند.

6. دو مورد از دیگر فواید ترامپولین، تقویت متابولیسم بدن و افزایش گردش خون است. همین 

دو فایده مهم باعث می شود کودکان زندگی سالم تری را تجربه و از سالمت خودشان محافظت کنند.

7. ویژگی دیگری که اهمیت بیشتری به ترامپولین می بخشد، اثرگذاری آن در جهت 

کاهش استرس و اضطراب است. همین ویژگی می تواند به کاهش استرس 

کودکان و والدین شان منجر شود.

8. فراموش نکنید برای اینکه ورزش با ترامپولین اثرگذاری مطلوب 

و دائمی داشته باشد، باید حداقل 300 دقیقه در هر هفته با ترامپولین 
فعالیت کنید.

 دکتر شاهین صالحی
متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی

 الهه ذکایی
دانشجوی دکتری روان شناسی 
کودکان استثنایی، بازی درمانگر
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هند؛ در بعضی از شهرهای هند، مصرف گوشت به دلیل فرهنگ غذایی 
کامال ممنوع است و به دلیل عدم دسترسی آسان به گوشت، خوردن منظم 
آن اصال در این کشور مرسوم نیست. در واقع، مردم باید از چند روز پیش به 
فروشگاه ها درخواست بدهند تا بتوانند گوشت تهیه کنند. از طرفی، افرادی که به اصول اعتقادی خود پایبند هستند 
از خوردن گوشت امتناع می کنند زیرا در آیین آنها باید به هر موجود زنده ای احترام گذاشت و این کار یکی از 
بهترین روش ها برای اجرای اعمال مذهبی است. بیشتر غذاهای هندی از برنج، سبزیجات، حبوبات و 

ادویه ها تشکیل شده است. همچنین کنار غذا  انواع نان یا کرپ و ماست سرو می شود. 
ایاالت متحده؛ نیویورک که به دلیل مصرف زیاد سیب زمینی شهرت دارد، شهری ایده آل برای طرفداران 
غذاهای گیاهی است. می توان برای ناهار یا شام یکی از 63 رستوران این شهر را که انواع غذاهای گیاهی را 
سرو می کند، انتخاب کرد. شهرت کالیفرنیا را در تهیه و مصرف غذاهای گیاهی نمی توان نادیده گرفت. 
دلیل این موضوع را می توان کشاورزی ارگانیک و محلی این ایالت دانست. البته ساکنان کالیفرنیا تمایلی 
به مصرف گوشت در هر وعده غذایی ندارند و از این رو، انواع دستورهای ویژه گیاهی را می توان 

در این شهر دید. 
تایلند؛ در تایلند، غذای مورد عالقه افرادی که تمایل به مصرف گوشت گاو، مرغ و انواع دیگر ندارند، 
Pad thaï نام دارد. عالوه براین، غذا از توفو و نودل تشکیل شده است. می توان غذاهای ساده دیگر 
که حاوی انواع سبزیجات است را میل کرد. تایلند کشوری در منطقه آسیای جنوب شرقی است که 

مصرف گوشت مردم آن نسبت به دیگر کشورهای این منطقه بسیار کم است. 
آلمان؛ مهم ترین شهر آلمان که به رژیم گیاهخواری و کاهش مصرف گوشت اهمیت می دهد، برلین 
است. بیش از 300 رستوران با انواع غذاهای گیاهی در این شهر فعالیت دارند و غذاهای 50 رستوران 
نیز بدون هیچ گونه محصول حیوانی طبخ می شود. این شهر که به »پایتخت گیاهخواران« شهرت دارد، 
مقصدی عالی برای افرادی است که گوشت و ماهی نمی خورند. این رستوران ها به راحتی از طریق خطوط 
مترو و دوچرخه قابل دسترس هستند و به طور متوسط 1/5 کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند. البته باید بتوانید 

به طور دقیق نام غذا را به گارسون رستوران بگویید!
ژاپن؛ آشپزی ژاپنی به طور دقیق با سبک گیاهخواری مطابقت دارد. درواقع، سویا و توفو در بسیاری از غذاهای این 
کشور وجود دارد و جایگزین پروتئین های حیوانی است. نودل و جلبک و  سوپ میسو؛ سوپ سنتی ژاپنی تهیه شده از 

سبزیجات، محصوالت دریایی و خوراکی های دیگر و س مخصوص، جزو آشپزی مخصوص این سرزمین است. 
اتیوپی؛ در اتیوپی، کلیسای ارتودوکس معموال دوره ها یا روزهایی را تعیین می کند که مردم اجازه مصرف گوشت را ندارند تا ساکنان 
این کشور عادت به خوردن غذاهای گیاهی داشته باشند. به عنوان مثال، در این کشور می توان یک غذای سنتی را که معموال با انواع ادویه ها تهیه 

می شود با سبزیجات مختلف طبخ کرد.
نپال؛ رستوران های این کشور معموال غذاهای گیاهی شبیه غذای سرزمین تبت به نام Momos را سرو می کنند. همچنین انواع دست پیچ هایی شبیه نان روغنی که با 
سیب زمینی، پنیر و خوراکی های دیگر پر شده، به فروش می رسد که طعمی شبیه غذاهای هندی دارد. Dal Bhat صبحانه محلی مردمان نپال است که سوپی خوشمزه 

از عدس، همراه برنج سفید و ادویه کاری است و حتما باید در سفر به این کشور مزه آن را  چشید. 

نگاهی به پیامدهای مصرف گوشت و بهترین جایگزین های آن 

به جای گوشت، چه بخوریم؟
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کاهش مصرف یا حذف گوشت قرمز از برنامه غذایی الزاما به دلیل رژیم گیاهخواری نیست، بلکه گاهی ابتال به برخی بیماری ها، 
دغدغه های زیست محیطی و شرایط اقتصادی افراد را به کاهش مصرف گوشت وامی دارد. البته از آنجا که جایگزینی دیگر منابع 
پروتئینی )چه حیوانی و چه گیاهی( می تواند بسیاری از نیازهای روزانه را تامین کند، کاهش مصرف گوشت، نمی تواند زمینه ساز 

بیماری باشد. »پوستر سالمت« این شماره به همین موضوع اختصاص داده شده است.

پیامدهای 
مصرف گوشت بر محیط زیست

اما مصرف گوشت و پرورش  به نظر برسد   شاید عجیب 
دام نخستین عامل انتشار گاز دی اکسید کربن است که مقداری بیشتر از 

وسایل نقلیه خواهد بود. مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد نشان 
می دهد تکثیر و پرورش دام و طیور با هدف مصرف غذایی، پیامدهای منفی بر زمین دارد 

و نخستین عامل گرمایش جو محسوب می شود. این در حالی است که رواج رژیم گیاهخواری 
در سطح جهانی می تواند انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از مواد غذایی را تا دو سوم کاهش دهد.

براساس برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در حال حاضر 83 درصد زمین های 
کشاورزی در سراسر دنیا برای چرای دام و تولید غالت آنها استفاده می شود. 

این در حالی است که می توان میزان کالری و پروتئین مورد نیاز بدن را از منابع گیاهی و بدون افراط خوراکی های 
با منشاء حیوانی به دست آورد. کمبود زمین های کشاورزی، جنگل زدایی را نیز در پی دارد، چنانکه 91 درصد از 

اراضی بکر جنگل های آمازون به عنوان مرتع یا برای تولید سویا )خوراک دام( کاربرد دارد که نتیجه آن جنگل های 
کمتر و کاهش جذب گاز دی اکسیدکربن خواهد بود. 

از این رو، به جای دامداری گسترده که مساحتی معادل قاره آفریقا را امروزه به خود اختصاص داده، می توان از 
زمین های کشاورزی برای کشت میوه ها، سبزیجات و غالت استفاده کرد. در واقع، دامپروری و کشاورزی مرتبط با آن 

به خصوص تولید سویا عامل انتشار 15 درصد گازهای گلخانه ای است که بیشتر از حجم کلی دی اکسیدکربن 
ناشی از وسایل نقلیه خواهد بود، در حالی که احیای مراتع و گونه های گیاهی می تواند به جذب بیشتر 

گاز دی اکسیدکربن کمک کند. مزیت دیگر اینکه، کاهش دامپروری منجر به کاهش میزان آب 
مصرفی در دنیا می شود. 

در حال حاضر، 70 درصد منابع آب شیرین به مصرف کشاورزی می رسد که کنار تولید 
محصوالت کشاورزی، بخش عظیمی از آن به طور غیرمستقیم به پرورش دام مربوط 
خواهد بود. در زمینه دامداری صنعتی، تولید هر کیلوگرم گوشت گاو به 13 هزار 

و 500 لیتر آب نیاز دارد که مقداری بسیار بیشتر از پرورش غالتی 
مانند برنج و گندم است. به عالوه، مطالعات نشان می دهد 
کاهش یا حذف گوشت از برنامه غذایی می تواند منجر 

به صرفه جویی 23 تا 38 درصدی منابع آبی مرتبط با 
تغذیه، به خصوص در اروپا شود.

اهمیت تامین پروتئین 
پروتئین ها کنار کربوهیدرات ها و لیپیدها )چربی ها( 

مهم ترین درشت مغذی های مورد نیاز بدن هستند که در تامین 
انرژی نقش دارند. اسیدهای آمینه، واحدهای تشکیل دهنده پروتئین ها 

هستند که بخشی از آنها باید از طریق مواد غذایی به بدن برسد زیرا 
قابلیت تولید در بدن ندارند. پروتئین ها تاثیرهای مختلفی بر سالمت بدن 

دارند. به عنوان مثال، می توان به نقش آنها در ترمیم و جوان سازی بافت های 
عضالنی، مو، ناخن، غضروف ها و بافت های بین استخوانی، پوست و... اشاره 
کرد. همچنین پروتئین ها در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک مانند تشکیل 
آنزیم های گوارشی، هموگلوبین، هورمون ها و آنتی کورها دخیل هستند. براساس 

توصیه متخصصان تغذیه، هر فرد بزرگسال سالم به 0/83 گرم به ازای هر 
کیلوگرم در روز نیاز دارد. البته در صورت فعالیت شدید این مقدار 

به 1 گرم می رسد. همچنین این مقدار در دوره هایی از 
زندگی مانند کودکی و نوجوانی، بارداری، 

شیردهی و سالمندی باید کمی 
کمبودهای احتمالی بیشتر باشد.

برخالف باور عموم، مصرف کم و حتی حذف 
گوشت قرمز از برنامه غذایی برای سالمت بدن خطرناک 

نیست و الزاما زمینه ساز کمبودی نخواهد بود. به عالوه، گنجاندن 
مقدار فراوان سبزیجات در برنامه غذایی تاثیرهای مثبتی بر امید به 

زندگی و پیشگیری از بیماری های التهابی، پوکی استخوان و سرطان ها 
دارد. گرچه گوشت ها را به عنوان بهترین منابع پروتئین و سرشار از 
آهن، روی و ویتامین ها، به خصوص ویتامین B12 می شناسیم 
که می توانند نیازهای بدن را تامین کنند، گنجاندن دیگر 
مواد غذایی به عنوان مثال، همزمانی مصرف غالت و 

حبوبات در یک وعده به خوبی این کمبودها را جبران 
می کند. عالوه براین، غالت و حبوبات منابع سرشار 

فیبرها، مواد معدنی و بسیاری از ویتامین ها هستند 
که معموال بسیاری از افراد از کمبود آن 

رنج می برند.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

سویا؛ به نظر می رسد اولین ماده غذایی جایگزین گوشت، 
سویا باشد. مقدار فراوان پروتین های گیاهی را نمی توان 
در  چشمگیری  تاثیر  سویا  این،  بر  عالوه  گرفت.  نادیده 
بیماری های  به  ابتال  دارد و زمینه  کاهش کلسترول خون 
قلبی- عروقی و سرطان رحم را به خصوص در خانم های 
چاق کاهش می دهد. امروزه انواع فراورده های سویا مانند 
شیر و... در دسترس است اما دانه های آن سرشار از اسیدهای 
آمینه ضروری برای بدن است که در رژیم غذایی بدون 

گوشت توصیه می شود. 

توفو؛ »توفو« اصلی ترین خوراکی است که برای جایگزینی 
به جای گوشت  گوشت قرمز توصیه می شود و می توان 
انواع غذاها و همراه چاشنی های  ماهی در  قرمز، مرغ و 
مختلف از آن استفاده کرد. توفو که در اصل یک ماده غذایی 
چینی است، از فرایند لخته شدن یا دلمه شدن شیر سویا به 
دست می آید و از همین رو به »پنیر توفو« مشهور است. 
این خمیر نرم و سفیدرنگ که مزه و بوی خاصی ندارد، از 
صدها سال پیش جزو اصول آشپزی آسیایی است. عالوه بر 
پروتئین، توفو حاوی کربوهیدرات ها، چربی ها، فیبرها 

و ویتامین های گروه B است.

بسیار  منابع  دیگر  حبوبات،  حبوبات؛ 
غنی پروتئین های گیاهی و مشهورترین 
همچنین  هستند.  گوشت  جایگزین 
عدس،  لوبیا،  انواع  دانست  باید 
سرشار  خوراکی های  و...  نخود 
از فیبر، مواد معدنی و ویتامین ها 
هستند و از طرفی چربی ندارند. 
لوبیا  حبوبات،  انواع  بین  از 
گلیسمی  شاخص  دلیل  به  قرمز 
پایین )به این معنا که قندخون را 
یکباره باال نمی برد(، شهرت دارد. 
این دانه ها فرایند گوارش را تسهیل 
می کنند و خواص آنتی اکسیدانی دارند. 
آرام  اینکه هضمشان  دلیل  به  همچنین 
است، احساس سیری را مدت طوالنی تری 
وعده های  بین  ضعف  مانع  و  می کنند  حفظ 

غذایی خواهند شد. لوبیا قرمز حاوی ویتامین B9 است 
که در ترمیم و بازسازی سلول ها تاثیر دارد. هر 100 گرم 
عدس، حاوی 24 گرم پروتئین است. از طرفی، به دلیل 
وجود انواع ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص آهن، در 

رژیم غذایی بدون گوشت توصیه می شود. 

غالت  به  نسبت  سبوس دار  غالت  سبوس دار؛  غالت 
است.  بیشتری  ریزمغذی های  یا سفید حاوی  تصفیه شده 
عالوه بر این شاخص گلیسمی پایین تری دارد که برای بدن 
کینوآ، چاودار، ذرت،  بود. جودوسر،  بسیار مفید خواهد 
بلغور، برنج قهوه ای و نان های تهیه شده از آرد سبوس دار 
بهترین نمونه های این منابع غذایی هستند. غالت سبوس دار 
منبع غنی پروتئین های گیاهی هستند و می توانند نیاز بدن را 
به ویتامین های گروه B، آهن و فیبرها تامین کنند. ترکیب 
دوسوم غالت با یک سوم حبوبات غذای بسیار مناسبی به 

جای گوشت خواهد بود. 

بادام؛ شاید عجیب به نظر برسد اما بادام یکی از بهترین 
جایگزین های گوشت است. در وهله اول، هر 100 گرم بادام 
معادل 25 گرم پروتئین دارد؛ مقداری تقریبا مشابه گوشت. 
از طرفی، گرچه بادام حاوی چربی باالیی است، باید دانست 

این چربی ها به بدن کمک می کند انرژی را ذخیره کند. 

تخم  مرغ؛ تخم  مرغ و تخم دیگر ماکیان مانند بلدرچین 
 D و B12 از بهترین منابع پروتئین و ویتامین های یکی 
است. گرچه در گذشته تصور می شد مصرف منظم می تواند 
زمینه ساز افزایش کلسترول خون شود، امروزه این موضوع 

رد شده است. 2 تخم مرغ حدود 13 گرم پروتئین 
دارد و می توان آن را به حالت های مختلف طبخ 

کرد و در برنامه غذایی گنجاند. 

ماست یونانی؛ ماست یونانی معموال 
جایگزین  کمتر،  چربی  دلیل  به 
باید  اما  است  خامه  مناسب 
دانست هر 100 گرم آن حاوی 
10 گرم پروتئین است که 2 برابر 
بیشتر از ماست معمولی خواهد 
بود. عالوه بر پروتئین، این نوع 
مفید  باکتری های  ماست حاوی 
از  که  است  فلور روده ای  برای 
سیستم  سالمت  به  نیز  نظر  این 

گوارش کمک می کند. 

سال  چند  طی  آفتابگردان؛  دانه های 
فواید  مورد  در  زیادی  تحقیقات  اخیر، 

و  آفتابگردان  دانه های  از جمله  دانه ها  انواع 
این  انجام شده است.  بدن  بر سالمت  آنها  تاثیر 

دانه ها به خصوص برای افراد فعال توصیه می شود زیرا 
هر 100 گرم آن، 22 گرم پروتئین دارد. عالوه بر دانه های 
آفتابگردان، دانه های کدو نیز سرشار از پروتئین هستند. از 
همین رو، جایگزین های مناسبی برای گوشت خواهند بود. 
البته این دانه ها به دلیل مقدار زیاد  امگا 6 نیز شهرت دارند.  
اسیدهای چرب موجود در دانه های کدو در کاهش مقدار 

کلسترول بد خون موثرند. 

کشورهای مصرف کننده کم گوشت بهترین جایگزین های گوشت
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صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه
 دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و 
دانشیار استاد دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

5 توصیه تغذيه ای به 
کارمندان 

1. یکی از مشکالتی که بیشتر کارمندان به دلیل 
نشستن های طوالنی مدت با آن مواجه هستند، 
ابتال به یبوست است. این مشکل تا حدی به 
مصرف ناکافی آب در طول روز مربوط می شود. 
کم شدن آب بدن، عالوه بر یبوست باعث کاهش 
تمرکز و افزایش خستگی روزانه می شود. توصیه 
می شود همیشه یک لیوان آب روی میز تان بگذارید 
و هر چند دقیقه یکبار جرعه ای از آن بنوشید. 

2. مصرف چای فراوان از عادت های نادرست 
برخی کارمندان است. اگر این نوشیدنی کافئین دار 
زیاد، غلیظ و با قند و شکر مصرف شود، می تواند 
باعث افزایش حجم ادرار، کم آبی بدن و ابتال به 
چاقی شود. از این رو، بهتر است به  جای چای 
فراوان از آب، آب جوش یا چای بسیار رقیق 
استفاده کنید و به جای قند و شکر، چای را با  میوه 
خشک شیرین مثل خرما، توت یا انجیر میل کنید. 
3. اگر شما هم جزو آن گروه از کارمندانی 
هستید که همیشه در کشوی میز کارتان کیک، 
بیسکویت، کلوچه یا شیرینی پیدا می شود، بهتر 
است بدانید شدیدا در معرض چاقی، دیابت 
نوع 2 و بیماری های قلبی قرار دارید. بهتر است 
به جای این خوراکی ها، انواع میوه ها و صیفی های 
تازه یا انواع آجیل را با خود به محل کار ببرید. 
4. بهتر است به مناسبت های مختلف، به جای 
شیرینی در محل کار، یک نوع میوه فصل پخش 
کنید تا احتمال ابتال به اضافه وزن و عوارض ناشی 

از آن را در همکاران تان پایین بیاورید. 
5. هرگز به سفارش مداوم غذای رستورانی در 
محل کار عادت نکنید زیرا این عادت افزایش 
فشارخون، افزایش چربی خون و باال رفتن خطر 
ابتال به چاقی و بیماری های قلبی را به دنبال دارد. 
تا حد امکان هر روز از خانه غذای خود را  
همراهتان ببرید؛ حتی اگر این غذا یک لقمه نان 
و پنیر ساده باشد. اگر برخی روزها غذای خانگی 
نداشتید، بهتر است ساالد حاوی سبزیجات، یک 
نوع پروتئین مثل فیله مرغ و کمی کربوهیدرات 
مثل سیب زمینی یا مقداری نان سفارش دهید. 

پيشنهاد كتاب

نامكتاب:...................................امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده:..............................................زهراعبدی
انتشارات:...........................................كتابجمکران
..........................................25صفحه تعدادصفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو

رااسکنبگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

 Advanced glycation and« مخفف کلمه AGE«
products« يا به عبارتی، »محصوالت گليکوزيالسيون 
پيشرفته« است. AGEs يا گليکوتوکسين ها، گروهی از 
ترکيبات پيش اکسيدان هستند که در اثر باال بودن مزمن 
قندخون و سپس واکنش های غيرآنزيمی  با پروتئين ها 
در بدن تشکيل شده و منجر به التهاب مزمن می شوند. 
اين ترکيبات، عالوه بر تشکيل شدن در شرايط مقاومت 
به انسولين و قندخون باال در بدن )اندوژنيک( می توانند 
از طريق منابع غذايی شان و نيز روش های پخت مختلف 
)اگزوژنيک( در بدن تجمع پيدا کنند...  صفحه26

پرسشی از دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه 
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اين ترکيبات، عالوه بر تشکيل شدن در شرايط مقاومت 
به انسولين و قندخون باال در بدن )اندوژنيک( می توانند 
از طريق منابع غذايی شان و نيز روش های پخت مختلف 
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 Advanced glycation and« مخفف کلمه AGE«
products« يا به عبارتی، »محصوالت گليکوزيالسيون 
پيشرفته« است. AGEs يا گليکوتوکسين ها، گروهی از 
ترکيبات پيش اکسيدان هستند که در اثر باال بودن مزمن 
قندخون و سپس واکنش های غيرآنزيمی  با پروتئين ها 
در بدن تشکيل شده و منجر به التهاب مزمن می شوند. 
اين ترکيبات، عالوه بر تشکيل شدن در شرايط مقاومت 
به انسولين و قندخون باال در بدن )اندوژنيک( می توانند 
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پيشرفته« است. AGEs يا گليکوتوکسين ها، گروهی از 
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قندخون و سپس واکنش های غيرآنزيمی  با پروتئين ها 
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اين ترکيبات، عالوه بر تشکيل شدن در شرايط مقاومت 
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سفره سالم شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت26

پرسشی از دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه 

دربارهفاکتورAGEچهمیدانید؟
کلمه  مخفف   AGE«
 Advanced glycation«
یا   »and products
»محصوالت  عبارتی،  به 
 AGEs است.  پيشرفته«  گليکوزیالسيون 
ترکيبات  از  گروهی  گليکوتوکسين ها،  یا 
پيش اکسيدان هستند که در اثر باال بودن مزمن 
قندخون و سپس واکنش های غيرآنزیمی  با 
پروتئين ها در بدن تشکيل شده و منجر به 
التهاب مزمن می شوند. این ترکيبات، عالوه بر 
تشکيل شدن در شرایط مقاومت به انسولين و 
قندخون باال در بدن )اندوژنيک( می توانند از 
طریق منابع غذایی شان و نيز روش های پخت 
مختلف )اگزوژنيک( در بدن تجمع پيدا کنند. 
در بيماران دیابتي به دليل باال بودن غلظت 
گلوکز خون، ميزان واکنش غيرآنزیماتيک بين 
گلوکز و گروه هاي آمين اوليه آزاد موجود در 
ترکيبات مختلف از جمله پروتئين ها افزایش پيدا 
می کند. به همين دليل در بيماران دیابتي توليد 
ترکيبات AGE و درنتيجه غلظت آنها در سرم 
و بافت هاي مختلف باال می رود و این ترکيبات 
با مکانيسم هاي مختلف موجب آسيب به کليه ها 
مي شوند«. این مقدمه، تعریفی از فاکتوری به نام 
AGE بود که دکتر گلبن سهراب، متخصص 
تغذیه و عضو هيات علمی انستيتو تحقيقات 

تغذیه کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهيد 
بهشتی ارائه کرد. در ادامه، گفت وگوی 

ما را با ایشان بخوانيد تا بيشتر با این 
فاکتور، مضرات و نکات پيرامون 

آن آشنا شوید. 

: خانم دکتر! چه عادت های 
 AGE غذایی باعث افزایش یا کاهش

در بدن می شوند؟ 
 به طور کلی،  موارد مختلفی در رفتارها، الگوها 
و عادت های غذایی یا پخت وپز وجود دارند 
 AGE که می توانند با افزایش و کاهش سطح
اینکه، پخت  مواد غذایی همراه باشند. اول 
مواد غذایی به صورت آبپز و بخارپز یا طبخ 
انواع غذاها به صورت خورشی، باعث کاهش 
تولید AGEمی شود و روش هایی مانند پخت 
با مایکروفر، فر و هرگونه روش های سرخ و 
کبابی کردن، منجر به افزایش AGE می شود 

و باید تاحد امکان از به کار بردن این روش ها 
خودداری کرد. 

به عالوه،  حین پخت غذا، از بخار شدن کامل 
مایعات و آب غذا جلوگیری کنید و حتما 
 AGE غذا را به صورت آب دار میل کنید تا

غذا باال نرود. هرگونه موادغذایی 
آماده، فراوری شده و کنسروی مانند 
گوشت های فراوری شده، سبزیجات 
کنسروی و غذاهای آماده AGE باالیی 
دارند و باید تاحد ممکن از مصرف آنها پرهیز 
کرد. غذاهای چرب و سرخ شده ای مانند کتلت 
و کوکو  هم حاوی AGE باال هستند و باید 
حتی االمکان از مصرف شان خودداری کرد. از 
طرفی، استفاده محدود و متعادل از ادویه ها 
 AGE و نمک در غذاها باعث کاهش سطح

غذا می شود. 
البته بهتر است برای کاهش AGE غذا، تاحد 
مانند  تازه  چاشنی های  و  ادویه ها  از  امکان 
فلفل، آبلیمو و آب نارنج تازه استفاده کنید.

به عالوه، برای پخت سبزیجات و حبوبات 
استفاده  آبپز  و  بخارپز  روش های  از  فقط 
تا AGE غذا را کاهش دهید. مزه دار  کنید 
کردن گوشت ها با آبلیمو قبل از پخت باعث 
کاهش تولید AGE حین طبخ می شود بنابراین 
آبلیمو می تواند چاشنی مطلوب و سالمی برای 
گوشت ها باشد. از سرخ کردن پیاز برای تهیه 
خورش ها و دیگر غذاها تاحد امکان خودداری 
کنید تا AGE غذا را پایین نگه دارید، حتی 
می توانید به جای سرخ کن و هواپز، از وسایلی 
مانند آرام پز استفاده کنید تا AGE نهایی غذا 
باال نرود. در کل، پخت غذا با دمای مالیم و 
کم باعث پیشگیری از افزایش AGE نهایی 

غذا خواهد شد. 

: به طور کلی، کدام مواد غذایی 
AGE   باالتر و کدام مواد AGE پایين تری 

دارند؟ 
معموال بیشتر مواد غذایی با حجم چربی باال، 
AGE زیادی در بدن تولید می کنند. این مواد 
غذایی شامل کره، مارگارین )کره گیاهی(، سس 
آبنبات،  مربا،  بوداده،  مغزهای  انواع  مایونز، 
پنیر خامه ای، چیپس و پفک، چوب  خامه، 
شور، ته دیگ، برنج آبکش شده، سیب زمینی 
سرخ شده، انواع گوشت های )سفید و قرمز( 
سرخ شده و کباب شده، نیمرو، غالت آماده 
صبحانه )کورن فلکس و ...(، انواع غذاهای 

کنسروی مثل تن ماهی و رب می شوند. 
مواد، جزو  این  همگی  است  تاکید  به  الزم 

مواد غذایی ممنوعه در رژیم غذایی محدود 
از AGE هستند. این در حالی است که انواع 
میوه ها و سبزی های تازه و آبپزشده به کاهش 

تولید AGE در بدن کمک می کنند. 
: باال بودن ميزان AGE مواد غذایی 

چه مضراتی برای بدن دارد؟
AGEs موجود در مواد غذایی پس از ورود 
به بدن از طریق اتصاالت عرضی ای که ایجاد 
می کنند از راه کالژن دیواره عروق و همچنین 
اکسید کردن LDL و سپس افزایش التهاب 
توسط  گیرنده های مخصوص، عوامل بروز 
را  سرخرگ ها  شدن  سفت  و  آترواسکلروز 

فعال خواهند  کرد. 
با  آسيب  بيشترین  شما  نظر  به   :
افزایش این فاکتور در چه گروهی از افراد 

دیده می شود؟
افزایش  باعث  رژیم غذایی   AGE در کل، 
استرس اکسیداتیو و التهاب سلولی به خصوص 
در بیماران دیابتی می شود. به عالوه، تحقیقات 
مهم ترین  از  خون  باالی   AGE داده  نشان 
بیماران  در  کلیه  نارسایی  ایجاد  فاکتورهای 
مبتال به دیابت است بنابراین رعایت توصیه های 
مرتبط با AGE در بیماران دیابتی که در مرحله 
میکروآلبومین اوری هستند )دفع پروتئین از 
کلیه ها  به  بیشتر  آسیب  از  می تواند  ادرار( 

جلوگیری کند. 
همچنین رژیم محدود از AGE در پیشگیری 

و درمان سرطان پستان بسیار موثر است. 
: توصيه نهایی شما در مورد فاکتور

AGE  چيست؟
 AGE که  غذایی ای  مواد  می شود  توصیه   
باالیی دارند، کمتر مصرف شوند و بیشتر از 
روش های پخت ایمن نامبرده شده برای طبخ 

مواد غذایی استفاده شود. 
پیشگیری کننده  نقش  هم  غذایی،  رژیم  این 
نوع2،  دیابت  مانند  مزمنی  بیماری های  از 
بیماری های قلبی- عروقی و سرطان دارد و 
هم می تواند در روند درمان این بیماران موثر 
باشد. متاسفانه ما ایرانی ها از روش های پخت 
اشتباهی در غذاهای سنتی استفاده می کنیم که 

نیاز به اصالح دارد. 
مدام  استفاده  غلط  عادت های  این  از  یکی 

از پیازداغ است که می تواند اصالح شود.

 ندا احمدلو

اول شهریور هر سال در تقویم ایران به مناسبت 
زادروز حکیم ابوعلی سینا، »روز پزشک« نامگذاری 
شده است. هدف از این نامگذاری، بزرگداشت 
مقام پزشک و قدردانی از زحمات این قشر از 
افراد جامعه است. یکی از مواردی که می تواند سالمت پزشکان را به 
خطر بیندازد، پیروی از الگوهای غذایی نامناسب به دلیل نوع شغل شان 
است. برخی پزشکان به دلیل شیفتی  بودن شغل شان، بعضی به دلیل 
نشستن های طوالنی مدت در مطب و برخی هم به دلیل ویزیت ها و 
عمل های جراحی فراوانی که در طول روز دارند، نمی توانند برنامه 
مشخصی برای خورد و خوراک شان در نظر بگیرند و به همین دلیل 
دچار مشکالتی مانند اضافه وزن، فشارخون باال و حتی در مواردی 
چربی خون باال می شوند. در ادامه این مطلب به بررسی مشکالت 

تغذیه ای پزشکان و راهکارهای مقابله با آنها می پردازیم. 

1. مصرف فراوان قهوه  فوری و نوشابه
نتایج تحقیقات نشان داده  یکی از عادت های مورد عالقه بسیاری از 
پزشکان، مخصوصا پزشکان شیفتی یا جراحان، رو آوردن به مصرف 
مداوم قهوه های فوری است. قهوه های فوری حاوی کافئین و شکر 
هستند و به همین دلیل می توانند سریع باعث افزایش انرژی یا 
پیشگیری از ایجاد حس خواب آلودگی در آنها شوند. این در حالی 
است که قهوه های فوری مانند نوشابه های انرژی زا که آنها هم در 
فهرست عالقه مندی های برخی پزشکان قرار دارند، تقریبا کالری 
خالص هستند و اصرار به مصرف شان نتیجه ای جز افزایش چاقی 

شکمی میان پزشکان نخواهد داشت. 
چاره چیست؟ بهتر است مصرف قهوه های فوری را به نهایتا 2 
فنجان در طول شبانه روز محدود کنید و فقط از قهوه های فوری 
بدون شکر برای افزایش تمرکز یا هوشیاری کمک بگیرید. از طرف 
دیگر، بهتر است بدانید انواع میوه ها و سبزی های تازه به دلیل داشتن 
حجم فراوانی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها می توانند باعث ایجاد 
حس تازگی در بدن، افزایش تمرکز و ازبین رفتن حس رخوت و 
خواب آلودگی در پزشکان شیفتی یا پزشکانی شود که در طول روز 
فعالیت زیادی دارند. به این منظور، شما می توانید یک ظرف پر از میوه 
و سبزی تازه در منزل آماده کنید، یک  چنگال داخل ظرف قرار دهید 
و آن را با خود به محیط کار ببرید تا هرگاه احساس خواب آلودگی 

یا خستگی کردید، مقداری از این میوه بخورید. میوه های حبه ای 
مانند انگور یا انواع توت، گزینه های مطلوبی برای حفظ انرژی و 

برگرداندن طراوت و شادابی به شما خواهند بود. 

2. تمرکز بر کالری دریافتی 
متخصصان  را  نتایج شان  که  جدید  جهانی  تحقیقات  اساس  بر 
دانشگاه  هاروارد منتشر کرده اند، این روزها تعداد زیادی از پزشکان 
به کالری شماری در طول روز تمایل زیادی پیدا کرده اند. به این ترتیب 
که سعی می کنند تا حد امکان کالری مصرفی روزانه شان را محدود 
و حساب شده کنند. محققان معتقدند تمرکز شدید بر کالری مواد 
غذایی می تواند انتخاب های غذایی را محدود کند و به این ترتیب 
تاثیری منفی بر عملکرد غدد بدن و سیستم سوخت وساز داشته باشد. 
چاره چیست؟ بهتر است به جای اینکه تمرکزتان را بر کالری مواد 

غذایی بگذارید، بیشتر به کیفیت و تنوع محصوالت غذایی مصرفی 
در طول روز توجه کنید. به عبارت ساده تر، اگر قرار باشد شما 
روزانه 2000 تا 2500 کالری انرژی دریافت کنید باید این کالری 
را از گروه های مختلف میوه ها، سبزی ها، پروتئین ها و مواد غذایی 
نشاسته ای بگیرید و رژیم روزانه تان را به یک یا دو گروه غذایی 
خاص محدود نکنید. این کار باعث می شود تمرکز بیشتری برای 

کار حساس پزشکی در طول شبانه روز داشته باشید. 

3. مصرف هله هوله ها 
انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، شکالت، اسنک های شور یا آجیل های 
شور جزو در دسترس ترین خوراکی ها هستند که معموال در کشو 
یا کمد هر پزشکی پیدا می شوند. هرچند خوردن این خوراکی ها 
می تواند سریع باعث افزایش انرژی و رفع گرسنگی شما شود اما به 

همان سرعت هم می تواند بر اضافه وزن، افزایش خطر ابتال به دیابت 
و افزایش خطر ابتال به فشارخون باال در پزشکان نقش داشته باشد. 
چاره چیست؟ حتی اگر زمان کافی برای خوردن تمام وعده های 
غذایی ندارید، باز هم مصرف تنقالت شیرین، چرب یا شور صنعتی 
به هیچ وجه به شما توصیه نمی شود. شما به عنوان یک پزشک باید الگوی 
غذایی و تناسب اندامی مناسبی برای بیماران خود باشید بنابراین، حتی 
در مواردی که فرصت کمی برای خوردن دارید، بهتر است به جای 
خوراکی های ذکرشده از محصوالتی مانند کشمش، مویز، انجیر، گردو، 
آجیل های خام، نان های خشک سبوس دار، نان های خشک حاوی 
سبزیجات و مواردی از این قبیل استفاده کنید. توصیه می شود همراه 
با این محصوالت، یکی- دو میوه تازه هم بخورید. عالوه بر این شما 
می توانید به عنوان یک وعده غذایی سریع، سالم و با انرژی مناسب، 
یک پیاله ماست کم چرب را با مقداری از مغزهای خام و کمی کشمش 
مخلوط و مصرف کنید. به این ترتیب، حجم مناسبی از چربی های 

مفید، پروتئین ها و ویتامین ها را همزمان به بدنتان خواهید رساند. 

4. اصرار به مصرف نوشیدنی های کافئین دار 
معموال پزشکان در طول روز برای رفع خستگی شان به مصرف فراوان 
نوشیدنی های حاوی کافئین مانند انواع چای یا قهوه اصرار دارند. 
اگر این نوشیدنی ها بیشتر از حد استاندارد مصرف شوند که حدود 
3 تا 4 فنجان در طول روز است، به دلیل وجود کافئین باعث افزایش 
میزان ادرار و دفع آب از بدن می شوند. به این ترتیب، پزشکانی که 
مصرف فراوان نوشیدنی های کافئین دار را در برنامه غذایی شان دارند، 
معموال با کم آبی بدن، خستگی و ضعف ناشی از آن مواجه هستند. 
چاره چیست؟ در طول روز حتما مصرف 6 تا 8 لیوان آب یا سایر 
مایعات بدون کافئین مانند آبمیوه های طبیعی را در برنامه غذایی تان 
داشته باشید. اگر آب مصرفی تان را با مقداری آب مرکبات تازه 
مانند آب پرتقال یا آب لیموترش مخلوط کنید، هم انرژی مورد نیاز 
ازدست رفته را دوباره به دست می آورید و هم به حفظ تعادل بین 
آب و الکترولیت های بدن تان کمک می کنید. از طرف دیگر، توصیه 
می شود حتما مصرف شیر به عنوان منبع خوبی برای دریافت انرژی، 
پروتئین و کلسیم را هم در طول روز فراموش نکنید. شما می توانید 
همیشه چند پاکت شیر تک نفره استرلیزه که نیاز به نگهداری در 

یخچال ندارد را در کشوی میز کارتان داشته باشید.

4عادتغلطو4راهچارهبهمناسبتروزپزشک

برایتمرکزبیشتر،انگوربخورید!
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غذاهایچربو
سرخشدهایمانندکتلت

وکوکوحاویAGEباالهستندو
بایدتاحدامکانازمصرفشانخودداری
کرد.همچنین،استفادهمحدودومتعادلاز

AGEادویههاونمکدرغذاهاباعثکاهشسطح
غذامیشود.البتهبهتراستبرایکاهش
AGEغذا،تاحدامکانازادویههاو
چاشنیهایتازهایمانندفلفل،

آبلیمووآبنارنجتازه
استفادهکنید



طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این ساندویچ بهتر است ابتدا سس آن را تهیه کنید و داخل 
یخچال بگذارید تا کمی خنک شود. ابتدا کدوی سبز کوچکی که در اختیار دارید 
را به خوبی بشویید و پس از جدا کردن سر و ته کدو، آن را خشک کنید و همراه 
پوست با رنده ریز رنده کنید. سپس سس مایونز و سس خردل را به کدوی 

رنده شده بیفزایید و این ترکیب را کمی هم بزنید. 
2. ریحانی که در اختیار دارید را داخل دستگاه خردکن بریزید یا به صورت 
دستی کامال خرد کنید تا حالتی ساطوری به خود بگیرد. حاال می توانید ریحان 
را به بقیه ترکیبات سس بیفزایید و تمام مواد را کامال با یکدیگر ترکیب کنید تا 

سس یکنواختی به دست بیاید. 
3. سس را برای خنک شدن داخل یخچال بگذارید و سراغ بقیه مراحل پخت بروید. 

4. روغن زیتون را با نمک و فلفل سیاه مخلوط کنید. 
5. فیله های ماهی سالمون را به 4قسمت مساوی تقسیم کنید، به طوری که هر 

قسمت حدود 110 گرم بشود. 
6. حاال دو طرف فیله های سالمون را با کمک فرچه آشپزی کوچک با ترکیب 

روغن زیتون، نمک و فلفل مزه دار کنید. 
7. اجازه دهید حدود 5 دقیقه طعم روغن و ادویه ها توسط فیله های سالمون 

جذب شود. 
8. حاال می توانید به 2 روش فیله های سالمون را طبخ کنید. اولین روش این 
است که آنها را داخل تابه بگذارید و اجازه دهید هر طرف فیله ها حدود 4 تا 
6 دقیقه حرارت ببیند. روش دوم هم این است که فیله ها را روی کاغذ روغنی 

بچینید و داخل فر بگذارید. سپس اجازه دهید فیله ها حدود 10 دقیقه در فر بمانند 
تا کامال پخته شوند. 

9. به خاطر داشته باشید مدت پخت فیله های سالمون کامال به ضخامت فیله هایی 
که برش می زنید، بستگی دارد و ممکن است فیله ها به مدت کمتر یا بیشتری برای 

پخت نیاز داشته باشند. 
10. شما می توانید فیله های سالمون را روی دستگاه گریل هم طبخ کنید. در این 

صورت اگر هر طرف فیله ها 3 تا 4 دقیقه حرارت ببیند، کامال پخته می شود. 
11. حاال وقت چیدن ساندویچ سالمون فرارسیده است. برای این کار نان تست 

یا نان ساندویچی را روی میز کار بگذارید و ابتدا یک قاشق از سسی که دارید 
را روی نان ساندویچ یا نان تست بکشید. سپس برگ های اسفناج را روی سس 
بچینید و به ترتیب فیله سالمون، دو حلقه گوجه فرنگی و چند حلقه پیاز بنفش یا 
قرمز را روی اسفناج ها قرار دهید. درنهایت نان تست دوم را روی تمام محتویات 
ساندویچ بگذارید یا اگر نان ساندویچی دارید، آن را ببندید و ساندویچ ها را داخل 

کاغذ کاهی مخصوص غذا بپیچید و سرو کنید. 
12. بهتر است ساندویچ سالمون با سبزیجات برای یک وعده غذایی آماده و سرو 

شود بنابراین از نگهداری و گرم کردن آن برای وعده های بعدی خودداری کنید.

1. انواع ماهی های چرب مانند ماهی سالمون، خال مخالی، کیلکا، 
ساردین و قزل آال مقادیر قابل توجهی از اسیدهای چرب امگا3 را 
در خود جا داده اند. از این رو، قرار دادن منظم آنها در برنامه غذایی 
می تواند به بهبود عملکرد مغز کمک کند و خطر ابتال به برخی 
بیماری های مربوط به مغز مانند آلزایمر یا زوال عقل را کاهش دهد. 
2. انواع ماهی، خصوصا ماهی سالمون، حاوی مقادیر قابل توجهی 
از پروتئین مرغوب هستند. دریافت پروتئین کافی و مرغوب از طریق 
مصرف ماهی ها به بدن کمک می کند بافت عضالنی قوی تری داشته 
باشد و بتواند انرژی مطلوبی برای انجام فعالیت های روزانه ذخیره کند. 
دریافت  برای  خوبی  منبع  سالمون،  ماهی  مانند  ماهی هایی   .3
 B محسوب می شوند. زمانی که سطح ویتامین B ویتامین های گروه
در بدن به میزان طبیعی باشد، دچار خستگی های غیرطبیعی روزانه 
نمی شویم و بدنمان کمتر در معرض التهاب یا بیماری های قلبی 
قرار می گیر د. تحقیقات ثابت کرده اند دریافت کافی ویتامین های 
گروه B از طریق مواد غذایی سالمی مانند ماهی به بهبود عملکرد 
سیستم مغزی هم کمک می کند و تمرکز افراد را برای انجام کارهای 

روزانه باالتر خواهد برد. 
4. یکی دیگر از ترکیبات مغذی مهم موجود در ماهی هایی مانند 

ماهی سالمون، ماده معدنی پتاسیم است. زمانی که سطح پتاسیم در 
بدن به سطح طبیعی نزدیک باشد، احتمال باال رفتن فشارخون و ابتال 
به بیماری های قلبی ناشی از آن به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می کند. 
به طور کلی، دریافت پتاسیم به بهبود عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی و 

حفظ تعادل بین آب و الکترولیت های بدن منجر می شود. 
5. یکی از مواد معدنی بسیار مهمی که در ترکیبات غذایی 

خاصی مانند ماهی وجود دارد، سلنیوم است. زمانی 
که شما سلنیوم کافی از طریق مواد غذایی سالم 

دریافت می کنید، احتمال ابتال به بیماری های 
خودایمن را در بدنتان کاهش می دهید، 

به بهبود عملکرد غده تیروئید کمک 
می کنید و سالمت استخوان هایتان 
را افزایش می دهید. از طرف دیگر، 
بسیاری از تحقیقات ثابت کرده اند  
طریق  از  سلنیوم  منظم  دریافت 
مصرف ماهی، رابطه قابل توجهی 
با کاهش خطر ابتال به برخی سرطان ها 

مانند سرطان های گوارشی دارد. 

6. همان طور که گفته شد، ماهی سالمون و بسیاری از ماهی های 
چرب دیگر به دلیل چربی و پروتئین مرغوبی که دارند، می توانند 
برای مدت  طوالنی تری ما را سیر نگه دارند. از این رو، مصرف منظم 
ماهی به کاهش نهایی کالری دریافتی و کنترل وزن کمک می کند. 
7. یکی دیگر از مزایای مصرف ماهی های چربی که حاوی اسیدهای 
چرب امگا3 هستند، این است که این چربی های مفید 
می توانند به کاهش شدید التهاب در بدن کمک 
افزایش  کرده اند  ثابت  تحقیقات  کنند. 
التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن، 
عاملی موثر برای ابتال به بیماری های 
مزمنی مانند بیماری های قلبی، 
دیابت و سرطان است. کاهش 
التهاب در بدن می تواند به بهبود 
شرایط خلقی هم کمک کند. 
8. از آنجایی که انواع ماهی، 
مخصوصا ماهی های چرب، 
پروتئین  مفید،  چربی  دارای 
مرغوب و کالری نسبتا متوسط 

یا روبه پایینی هستند، توصیه می شود برای حفظ سالمت قلبی ـ عروقی 
و بهبود عملکرد مغزی حداقل 2 بار در هفته انواع ماهی را در 
برنامه غذایی خود بگنجانید. همچنین برای بهره گیری هرچه بیشتر 
از خواص ماهی، از سرخ کردن عمیق آن بپرهیزید. به این منظور 
می توانید سطح ماهی ها را با مقدار بسیار کمی روغن چرب کنید 
و آنها را داخل تابه بچینید. سپس در تابه را ببندید و حرارت زیر 
آن را کم کنید. به این ترتیب، هم ماهی ها مغزپخت می شوند و 
هم سطح آنها طالیی، برشته و مطلوب اعضای خانواده خواهد 
شد. تنوری یا گریل کردن ماهی ها هم روش مناسب دیگری برای 
طبخ آنها بدون استفاده از روغن فراوان و سرخ کردن عمیق است. 
روش دیگری که می تواند روش مناسبی برای پخت ماهی باشد، 
این است که مقداری سبزیجات و صیفی های معطر مانند پیاز، 
سیر، کرفس، گوجه فرنگی، کدوسبز و سیب زمینی را کف تابه ای 
بچینید و ماهی ها را بعد از طعم دار کردن روی این سبزیجات معطر 
قرار دهید. سپس تابه را روی حرارت یا داخل فر بگذارید تا هم 
ماهی ها بپزند و عطر سبزیجات را به خود بگیرند و هم سبزی ها 
کمی پخته و طعم دار شوند. در این حالت می توانید سالم ترین 

نوع ماهی را تجربه کنید.

8 فایده مصرف ماهی های چرب 
 نگاه متخصص تغذیه

  دکتر سیدعلی کشاورز/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  

1. اولین نکته ای که برای تهیه انواع ساندویچ ماهی باید به خاطر 
داشته باشید، این است که حتما از فیله های بدون پوست و 
استخوان استفاده کنید. اگر ماهی شما تیغ دارد، ابتدا آن را بپزید 
و بعد از پختن تیغ هایش را جدا کنید و سپس آن را داخل 

ساندویچ قرار دهید. 

2. انواع سس های حاوی مقداری سیر یا پودر سیر، گزینه مطلوبی 
برای ساندویچ های ماهی هستند. 

3. برای طعم دار کردن ماهی نیازی به آبلیمو نیست و اگر آن 
را با نمک و ادویه های معطر دلخواه طعم دار کنید، کافی است. 

هستند،  ماهی حساس  بوی  به  اندازه  از  بیش  که  افرادی   .4
می توانند برای طعم دار کردن گوشت ماهی از سبزی های معطری 
مانند کرفس، فلفل دلمه ای یا گشنیز هم کمک بگیرند و قبل از 

پخت ماهی، سبزیجات را جدا کنند. 

5. اگر می خواهید کمترین روغن را برای پخت ماهی استفاده 
کنید، ابتدا آن را کمی بخارپز کنید تا مغزپخت شود. سپس دو طرف 
ماهی را فقط با چند قطره روغن در تابه نچسب کمی برشته کنید. 

6. حرارت دادن بیش از اندازه به گوشت ماهی نه تنها فایده ای 
ندارد، بلکه باعث از  دست رفتن طعم دلچسب ماهی و خشک 

شدن آن خواهد شد. 

7. اگر قصد دارید ماهی را در ظرفی داخل فر بپزید، بهتر است 
روی ظرف را با فویل آلومینیومی بپوشانید تا بافت ماهی بیش 

از اندازه خشک نشود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 نکته برای 
تهیه ساندویچ ماهی   

پیشنهادی مغذی برای عصرانه تابستانی

ساندویچ ماهی سالمون با سبزیجات  

پیشنهاد این غذا

شما می توانید در تهیه سس این غذا به جای کدوی سبز از 
آووکادو هم استفاده کنید که در این صورت سس خامه ای 
غلیظ تری خواهید داشت. اگر از آووکادو برای تهیه سس این 
ساندویچ استفاده کردید، سس خردل را از مواد اولیه سس 

ساندویچ حذف کنید. 
افراد مبتال به اضافه وزن یا چربی خون باال می توانند به جای 
سس مایونز از ماست چکیده کم چرب و حاوی موسیر استفاده 
کنند یا موقع خرید سس مایونز حواس شان باشد که انواع 

بدون چربی را انتخاب کنند. 
اگر می خواهید ارزش تغذیه ای این غذا را باالتر ببرید و طعم 
جدیدی را در ساندویچ هایتان تجربه کنید، به جای اسفناج از 
سبزی روکوال )سبزی با منشاء مدیترانه ای و طعمی تند( که این 
روزها به وفور در بازار مواد غذایی یافت می شود، استفاده کنید. 
اگر فرد بدغذایی در منزل دارید که ارتباط خوبی با ماهی 
برقرار نمی کند، نصف قرص از عصاره لیمو عمانی را پودر 
کنید و برای طعم دار کردن فیله های ماهی سالمون از آن کمک 
بگیرید. قرص های عصاره لیمو عمانی ته مزه ترشی خاصی 
افراد  به گوشت ماهی می دهند و آن را برای بدغذاترین 

هم دلپذیر می کنند. 
در  بیشتر  طعم  و  عطر  طرفدار  هم  باز  که  افرادی 
ماهی ها هستند، می توانند مخلوطی از ادویه هایی 
مانند آویشن و پونه کوهی را هم برای طعم 
دادن به فیله ماهی استفاده کنند. ضمن 
هم  تازه  سیر  یا  سیر  پودر  اینکه 
ماهی  فیله  به  جذابی  طعم 

می دهد.

پیشنهاد سرآشپز

/25 آماده می شود

/25 سرو 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(

50 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

همیشه  ساندویچ  انواع 
جزو گزینه های پرطرفدار 
برای شب های کوتاه یا 
عصرانه های هیجان انگیز 
تابستانی هستند. اگر یک ساندویچ مغذی 
و کامل را به عنوان عصرانه یک روز بلند 
تابستانی در نظر بگیرید، می توانید وعده 
شام را به خوردن مقداری ساالد یا میوه 

محدود کنید. 
ساندویچ ماهی سالمون با سبزیجات جزو 
آن گروه از ساندویچ های خوش خوراکی 
است که هم ریزمغذی های فراوانی به بدن 
می رساند و هم به رغم کالری متوسطی 
که دارد، برای مدت  طوالنی تری ما را 

سیر نگه می دارد. 
و  امگا3  داشتن  به دلیل  ساندویچ  این 
ویتامین های فراوان، گزینه مطلوبی برای 
سالمندان، کودکان در سن رشد و افرادی 
که رژیم الغری دارند، محسوب می شود. 
ساندویچ سالمون با سبزیجات می تواند 
گزینه غذایی مناسبی برای حفظ سالمت 

سیستم ایمنی بدن هم باشد. 

همراهان این غذا 
بیشتر ما ترجیح می دهیم انواع ساندویچ 
را همراه نوشیدنی مصرف کنیم. بهترین 
نوشیدنی همراه برای ساندویچ های حاوی 
موهیتوی  نوشیدنی  لیوان  یک  ماهی، 

خانگی است.
خانگی  موهیتوی  لیوان  یک  تهیه  برای 
آبلیموی  غذاخوری  قاشق  دو  می توانید 
تازه را با یک قاشق غذاخوری نعناع کوبیده، 
یک قاشق چای خوری عسل و یک لیوان 
آب خنک به خوبی مخلوط کنید و هنگام 
سرو چند برگ نعناع و یک حلقه لیموی 

ترش تازه به این نوشیدنی بیفزایید. 
مقداری  است  بهتر  نوشیدنی،  بر  عالوه 
زیتون کم نمک هم کنار ساندویچ ماهی تان 
نهایی  طعم  بتواند  زیتون  تا  بگذارید 

ساندویچ را دلپذیرتر کند. 
مختلف  چاشنی های  طرفدار  که  افرادی 
با ساندویچ ها هستند هم  برای همراهی 
باید بدانند آب نارنج تازه و پودر سماق 
جزو بهترین همراهان برای ساندویچ ماهی 

سالمون محسوب می شوند. 
   

مقدار کالری 
 1560 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند. در صورت تهیه 
4 ساندویچ، هر یک از آنها دارای 390 
صورت  در  هستند.  انرژی  کیلوکالری 
مصرف سبزیجات بیشتر، به ازای هر لیوان 
سبزی خام خردشده باید 25 کیلوکالری 

به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر عدد از این ساندویچ ها حاوی 15 گرم 
چربی )3 گرم چربی اشباع(، 6 گرم فیبر، 
44 گرم کربوهیدرات، 31 گرم پروتئین، 66 
میکروگرم فوالت، 55 میلی گرم کلسترول، 
5 گرم قند، 629 واحد بین المللی ویتامین 
A، 12 میلی گرم ویتامین C، 65 میلی گرم 
کلسیم، 1 میلی گرم آهن، 744 میلی گرم 
سدیم و 777 میلی گرم پتاسیم است. ضمن 
اینکه این غذا می تواند 20 درصد از نیاز 
روزانه بدن به ویتامین C را تامین کند. 

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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: آقای دکتر! کاهش وزن این مادر و دختر 
چشمگیر است. چه نوع رژیمی برای آنها تجویز 

کردید؟
رژیمی متعادل و متاسب که از تمام گروه های غذایی 
در آن گنجانده شده بود. تاکید کردم قبل از هر وعده 
غذایی و کنار غذای اصلی از سبزیجات آبپز و کباب شده 
مثل کدو، بادمجان و لوبیا سبز استفاده کنند. ساالد 
بدون سس و سبزی خوردن تجویز کردم و برای 
میان وعده نان سویا و نان های رژیمی. یک مکمل 
فیبری -پروتئینی در برنامه گنجاندم تا اشتهایشان را 
کم کند و برای کاهش استرس و اضطراب برایشان 

امگا3 تجویز کردم. 
: رژیم مادر و دختر با همدیگر چه مزیتی 

داشت؟
به هر حال خانوادگی رژیم گرفتن به هماهنگ بودن 
کمک می کند، هوس ها کمتر می شود و حس رقابت 
بیشتر خواهد شد بنابراین نتیجه چشمگیرتر خواهد بود.

: رژیم گرفتن برای آنها سخت نبود؟
به هر حال رژیم با محدودیت هایی همراه است ولی 
برای اینکه شکست نخورند، در هفته اجازه دادم یک بار 
به جای واحد میوه، بستنی یا یک برش کیک بخورند. 
این کار سبب شکسته شدن سد روانی می شود و فرد 
حس آرامش دارد که هر وقت بخواهد می تواند بستنی 
بخورد و برایش ممنوع کامل نیست ولی می داند ارزش 
غذایی اش پایین است و خودش تمایلی به مصرف 

آن ندارد.
: برای درمان غلظت خون خانم جعفری 

چه توصیه ای داشتید؟
مصرف چای بعد از غذا که به کاهش آهن خون 

کمک می کند.

: برای کبد چرب چطور؟
مصرف غذای چرب و گوشت قرمز ممنوع و مصرف 

ساالد و حبوبات بیشتر شد. 
: رژیم کاهش وزن چگونه سبب کاهش 

رخوت خانم جعفری شد؟
کبد چرب و غلظت خون هر دو باعث رخوت می شوند. 

پاک شدن کبد به کاهش رخوت کمک می کند. 
: در مورد ترنم چه توصیه ای داشتید؟

فقط بدخوری هایش را اصالح کردم و کیفیت رژیم 
غذایی اش را باال بردم. 

از  دست  کردید  راضی  را  او  چطور   :
بدخوری بردارد؟

عادت های غذایی در درجه نخست از والدین و خانواده 
کسب می شود و بعد از اینکه کودک وارد دبستان و 

سپس جامعه شد، آنها را از جامعه می گیرد بنابراین در 
درجه نخست خانواده ها باید با تالش، پایه تغذیه ای 
کودکشان را سالم بنا کنند. مادری که خود به دنبال 
تنقالت است این آموزش را به فرزندش هم می دهد. 
می توان میوه، آجیل و لقمه ها را جایگزین میان وعده های 
ناسالم کرد. متاسفانه تنها 5 درصد کودکان ما برنامه 
غذایی سالمی را دنبال می کنند. درصد بسیار ناچیزی 
از خانم ها قبل از بارداری دنبال اصالح الگوهای غذایی 
خود هستند و درصد کمتری در دوران شیردهی برای 
گرفتن برنامه غذایی کمکی درست به متخصص مراجعه 
می کنند. کودکان چاق بسیاری به من مراجعه می کنند 
که در روز 2 تا 3 بستنی می خورند، در صورتی که 
بستنی، پالم فراوانی دارد و خوردنش یک بار در هفته 
مجاز است، نه روزی چندتا! مادر اگر حوصله دارد 
باید کیک خانگی با روغن مایع برای فرزندش بپزد و 
تنقالت سالم به او بدهد تا در سنین باالتر کودک بداند 

چه نوع مواد غذایی برایش خوب است.
: آقای دکتر! معموال انگیزه دادن به نوجوانان 
برای کاهش وزن کار ساده ای نیست. معموال چطور 

به نوجوان ها انگیزه می دهید؟
این هنر مشاور است. باید بتوان با نوجوان ارتباط 

به  برد. من  باال  را  او  اعتمادبه نفس   و  کرد  برقرار 
نوجوان ها می گویم چاقی 3 چیز را از شما می گیرد؛ 
تیپ و زیبایی، تمرکز کالسی و درسی و به واسطه 

آن موفقیت تحصیلی و درنهایت سالمت.
فرد چاق در جامعه پذیرفته نیست. لباس به اندازه اش 
پیدا نمی شود و در هر شرایطی مورد تمسخر اطرافیان 
قرار می گیرد. تمرکز دانش آموز چاق در مقایسه با 
بیشتر است،  دیگر دانش آموزان کمتر و خوابش 
کسب  پایین تری  نمرات  معموال  دلیل  همین  به 
می کند. درنهایت، فرد چاق انسان بیماری است 
که احتمال ابتال به کبد چرب، مرض قند، چربی 
خون و انواع سرطان ها در او باالتر است. حتی 
صورت  در  شود،  ورزشکار  بخواهد  فردی  اگر 

چاق بودن هرگز موفق نیست!
نوجوانان یا عاشق تحصیل هستند یا زیبایی شان 
برایشان مهم است یا به سنی رسیده اند که نعمت 
سالمت را درک می کنند و در اطرافشان کسانی 
را دارند که مبتال به سرطان یا بیماری های دیگر 
مرتبط با چاقی هستند. من برای نوجوان در مورد 
سرمایه های زندگی صحبت می کنم و اینکه چاقی 
سرمایه ها را می گیرد. همیشه مثال ساده ای می زنم؛ 
اینکه بیشتر نوجوانان ما عاشق کار و تحصیل در 
خارج از کشورند. برایشان می گویم اگر بخواهند 
با تور سفر تفریحی بروند شاید کسی در مورد 
سالمت شان سوال نکند اما اگر دنبال ویزای کار 
و تحصیل و اقامت باشند، اول از همه باید نزد 
واقعیت های  من  شوند.  بررسی  و  بروند  پزشک 
تاثیرگذار در زندگی را برای نوجوان باز می کنم 
و او را به سمتی می برم که بتواند با من و رژیمی 

که برایش تجویز می کنم، همسو شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم جعفری! از کاهش وزنتان برایمان 
بگویید.

من 55 ساله هستم و دی ماه گذشته با وزن 102 کیلوگرم 
به آقای دکتر مراجعه کردم و امروز 82 کیلوگرم هستم. 
درست هم وزن دخترم، وقتی تصمیم گرفت او هم رژیم 

کاهش وزن بگیرد. 
: چرا وزنتان تا این حد باال رفت؟ هیچ 

وقت رژیم کاهش وزن نگرفتید؟
وقتی جوان تر بودم، همیشه رژیم داشتم. حواسم به 
خوردوخوراکم بود و وزنم را کنترل می کردم اما بعد 
از زایمان رهایش کردم. البته در کل هله هوله خور نیستم. 
همسرم دیابت دارد و ما زیاد اهل شیرینی خوردن نیستیم 
اما برنج زیاد می خوردم. مخصوصا غروب ها اشتهایم 
زیاد می شد و هر چه دم دستم می آمد و در یخچال 

بود، هوس می کردم. 
: آقای دکتر چه رژیمی برایتان تجویز کردند؟
به دکتر گفتم غروب ها گرسنه تر می شوم. جالب اینکه ایشان 
رژیمم را بر اساس آن تنظیم کردند و برنج هم در تمام 
وعده های غذایی ام بود اما برخالف قبل که با آن همه خوردن 
خیلی بی حال و بی حوصله و کرخت بودم، بعد از رژیم 
انگار انرژی ام باالتر رفت و از نظر روانی خیلی تغییر کردم.

: یعنی چه؟
افسرده بودم. خب قبال در پیدا کردن لباسی که اندازه ام 
باشد خیلی مشکل داشتم. بیرون که می رفتم برخالف 
دیگران که سرحال می آیند، حالم گرفته می شد. در 
تاکسی دو صندلی را می گرفتم و خجالت می کشیدم. 
هیچ لباسی برای پوشیدن پیدا نمی کردم. در مهمانی ها 
همه از سر سفره کنار می کشیدند و من هنوز گرسنه 
بودم. برای  ام آرآی و اسکن که می رفتم، می گفتند 
قبول نمی کنیم چون اضافه وزن باال دستگاه هایمان 
را خراب می کند. پارک آبی نمی توانستم بروم. اجازه 
استفاده از دستگاه ها را نداشتم اما بعد از گرفتن رژیم 
و کاهش وزن عکس العمل دیگران جالب بود. همه 
تشویقم می کردند و خودم هم خیلی قوی و بااراده 
ادامه دادم. می خواستم یک فرد عادی شوم. با خودم 
می گفتم چند ماه بستنی نخور. بعد که عادی شدی، 

می توانی همه چیز بخوری. 
: در برنامه رژیمتان چه نوع مواد غذایی 

گنجانده شده بود؟
همه چیز بود اما به اندازه کم. پودر فیبری- پروتئینی 
خیلی به کاهش اشتهایم کمک کرد. البته هنوز 10 
کیلوگرم اضافه وزن دارم و تا کمی بدخوراکی می کنم، 

می ترسم به کابوس گذشته ام برگردم بنابراین زود جلوی 
خودم را می گیرم.

: چه عاملی باعث شد قدم اول را برای 
مراجعه به متخصص تغذیه بردارید؟

3-2 سال بود که متوجه شده بودم کبدم چرب است 
و غلظت خون دارم. دخترم هم در سن بلوغ بود و 
ماهی 1/5 کیلوگرم اضافه می کرد. بیشتر نگران اضافه 
وزنم بودم. به متخصص تغذیه مراجعه کردم و بعد 
فکر کردم چرا با هم رژیم نگیریم تا حالت رقابت به 

وجود بیاید و بیشتر وزن کم کنیم. 
: نظر ترنم چه بود؟

انگیزه اصلی دخترم سالمتش بود. از کمردرد، زانودرد 
و کبد چرب ناراحت بود. از خودش سوال کنید، 

شاید بهتر باشد.
از  لطفا  جان!  ترنم  خوب.  هم  خیلی   :

خودت بگو.
12 ساله هستم. وقتی به متخصص تغذیه مراجعه کردم،  
قدم 169 سانتی متر و وزنم 82 کیلوگرم بود اما االن به 

وزن 57 کیلوگرم رسیده ام.
: چرا وزنت باال رفت؟

خب ورزش که اصال نمی کردم. 45 دقیقه در هفته در 

مدرسه کالس ورزش داشتیم که به خاطر وزن باال 
خیلی اهل آن نبودم. فست فود، بستنی و شکالت خیلی 
می خوردم. میوه اصال در برنامه ام نبود. گرسنه که بودم، 
اصال فکر نمی کردم سبزی و میوه بتواند سیرم کند. هر 

روز حداقل 200 تا300 گرم به وزنم اضافه می شد.
: چه عاملی باعث شد تصمیم بگیری وزن 

کم کنی؟
در مدرسه همکالسی ها مسخره ام می کردند. البته معلم 
ورزشم انگیزه اصلی را به من داد. من در تیم هندبال 
بودم و او می گفت من می توانم اگر خودم بخواهم، موفق 
شوم. همین طور هم شد و حاال به من افتخار می کند. 
: رفتار همکالسی هایت چطور؟ عوض شد؟
باورشان نمی شد که وزن کم کرده باشم. حاال همه به 

من توجه می کنند. 
: رژیم گرفتن برایت سخت نبود؟

چرا خیلی، به طوری که گاهی اوقات گریه می کردم ولی 
کم کم رژیم برایم عادی شد. تا ماه سوم اصال مهمانی 
نرفتم. بستنی و شکالت را هم به طور کامل ترک کردم. 

: االن ورزش هم می کنی؟
2 بار در هفته شنا و یک روز هندبال. با مادر هم گاهی 

پیاده روی می روم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه 
مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمجعفریودخترشکهتوانستهاندباهم45کیلوگرمکاهشوزنداشتهباشند،میگویند:
همه به ما توجه می کنند!

یکی از معضالتی که با اضافه وزن و چاقی 
در کودکی و نوجوانی و حتی در بزرگسالی 
به وجود می آید، نگرش منفی نسبت به خود 
ناامیدی و درماندگی  است. طبیعتا احساس 
با اضافه وزن همراه می شود و اگر فرد نتواند 
با رژیم و ورزش وزن کم کند، احساس های 
این  افسرده می شود.  بیشتر شده و  او  منفی 
بیماری با عالئم پرخوابی یا کم خوابی و افت 

تحصیلی همراه است. 
کودکان چاق از طرف همساالن مورد تمسخر 
قرار می گیرند و اعتمادبه نفس شان پایین می آید 
که به دنبال آن عالئم افسردگی و اضطراب در 
آنها باال خواهد  رفت. در عین حال کودکی 
که اضافه وزن و چاقی دارد، کم تحرک هم 
هست، در حالی که ورزش نقش مثبتی در 

افزایش توانایی های کودک دارد. 
یک نوجوان چاق بی انگیزه نیز است و این 
افسردگی  به  ابتال  عوامل  از  یکی  موضوع 
اضافه  با  نوجوانی  وقتی  می شود.  محسوب 
وزن روبروست نه تنها از نگرش منفی خود 
بلکه نگاه ها و نظر اطرافیان  آسیب می بیند، 
هم بر او اثر می گذارد و طبیعتا یک نوجوان 
مبتال به چاقی راحت از برنامه های ورزشی 
مدرسه و دوستانش کنار گذاشته می شود و 
حتی مورد انتقاد و تمسخر قرار می گیرد که این 
مسائل اضطراب و افسردگی را افزایش می دهد. 
سوی  از  طردشدگی  احساس  آن،  دنبال  به 
شایع  عوارض  از  منزوی شدن  و  همساالن 

اضافه وزن در دوران نوجوانی است.

یکی از تصویرهایی که باعث می شود انسان در 
ارتباطات اجتماعی روابط خوبی داشته باشد 
و موفق شود، تصویر ذهنی فرد از خودش 
است. این تصویر ذهنی تا حدی  به دیدگاهی 
که اجتماع به وجود آورده، مربوط می شود. 
به طور کلی جامعه نسبت به افرادی که چاق 

هستند دیدگاه چندان مثبتی ندارد. 
ذهنیت ها به گونه ای است که افراد چاق یا اراده 
باالیی ندارند یا اعتماد به نفس پایینی دارند و... 
افراد  می شود  باعث  چاقی  معمول  طور  به 
حس کنند شخص مورد پذیرشی نیستند و 
در جامعه کنار گذاشته می شوند. این مسائل 
از اعتماد به نفس می کاهد و بر روابط اجتماعی 

فرد تاثیر منفی می گذارد. 
 واقعیت این است افراد چاق زیادی در دنیا 
رژیم می گیرند و الغر می شوند ولی باز بعد 
از مدتی به وزن قبلی برمی گردند. اگر قرار 
است ما وزن متناسب و بهتری داشته باشیم 
باید همیشه ترکیبی از روش های روان درمانی 
را کنار شیوه های متعادل و رژیم های غذایی 

داشته باشیم. 
نتایج پژوهش ها نشان داده، کسانی که فقط 
از شیوه رژیم  غذایی استفاده می کنند، وزن 
از دست رفته شان خیلی زود برمی گردد و این 

موضوع سبب تضعیف اراده آنها می شود.
 مشخص است روشی که این مادر و دختر 
پیش گرفته اند و به جای گرفتن رژیم غیراصولی 
نزد متخصص تغذیه مشاوره شده اند و فعالیت 
ورزشی منظم هم دارند، درست بوده زیرا با 
اراده و انگیزه قوی توانسته اند به وزن ایده ال 

خود نزدیک شوند. 
با این وجود توصیه می کنم کنار رژیم غذایی 
و ورزش از مشورت روان شناس هم کمک 
بگیرند تا در این راه با انگیزه ادامه دهند و 

وزن کم شده شان را حفظ کنند.

نوجوان چاق، 
بی انگیزه است

دیدگاه جامعه به افراد 
چاق مثبت نیست

   دکتر کتایون خوشابی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

   دکتر حسین ابراهیمی مقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

نگاه فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان

نگاه روان شناس 

تاکیددکترعلیکشاورزبهمهمانان»میزگردتغذیه«

خانوادگی رژیم گرفتن بهتر جواب می دهد

برای »میزگرد تغذیه« این هفته با مادر و دختری آشنا شدم که خود را »مادر و دختر 
طالیی« معرفی کردند. مادر که سراپا شوق و اشتیاق بود، می گفت به وزن دخترم زمانی 
که به دکتر مراجعه کرد، رسیده ام و دختر خانم به قول معروف خوش اندام شده بود. 
فکر می کنم از این مادر و دخترها در جامعه کم نداشته باشیم و چقدر خوب است، اگر 
با هم تصمیم بگیریم و کمک و پشتیبان یکدیگر باشیم تا به هدف مشترکمان برسیم. گفت وگوی جالب و 

خواندنی ما را دنبال کنید. شاید مهمان هفته های بعد »میزگرد تغذیه« با افتخار، شما باشید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«درموردرژیمکاهشوزنخانمجعفری
وترنموفاییباحضوردکترسیدعلیکشاورزمتخصص
تغذیه،دکترکتایونخوشابیفوقتخصصروانپزشکی

کودکونوجوانودکترحسینابراهیمیمقدمروانشناس

رژیم الغری مادر و 
دختر طالیی

خانوادگی رژیم گرفتن 
به هماهنگ بودن کمک 
می کند، هوس ها کمتر 
می شود و حس رقابت 
بیشتر خواهد شد بنابراین 
نتیجه چشمگیرتر خواهد بود



آکنه همیشه میان نوجوانان رایج بوده است اما 
بعضی اوقات بسیاری از افرادی که سال هاست 
سنین نوجوانی را پشت سر گذاشته اند نیز با این 
مشکل دست به گریبان می شوند! اگرچه اندکی 
عجیب است، آکنه میان بزرگساالن به خصوص 
میان بانوان رواج بیشتری دارد. چگونه می توان با 
آن مقابله کرد و برای درمان آن، چه راهی باید 
پیش گرفت؟ روزانه برای پاکیزگی پوست چه 
کارهایی می توان انجام داد تا این نقاط کوچک 
عفونی راهی برای عرض اندام نداشته باشند؟ 
آیا اصال درمانی برای مهار ابدی و همیشگی 

آنها وجود دارد؟

آکنه و مصرف بی رویه محصوالت آرایشی 
بزرگساالن روزبه روز شایع تر  بین  آکنه  امروزه 
می شود و غالبا این شیوع  میان بانوان محسوس تر 
است. دالیل قطعی برای شکل گیری این جوش های 
ریز چرکی وجود ندارد اما متخصصان پوست 
معتقدند استعمال دخانیات، استرس، خستگی، 
آلودگی هوا و حتی مصرف بی رویه محصوالت 
آرایشی یا استفاده از موادی که با نوع پوست 
همخوانی ندارند، همگی دست به دست هم می دهند 
و منجر به بروز آکنه در سطح پوست می شوند. 

یکی دیگر از عوامل دخیل در شکل گیری آکنه، 
تغییرات و نوسانات هورمونی است. بانوان در 
روزهای پیش از عادت ماهانه که تغییرات هورمونی 
بدنشان به نقطه اوج خود می رسد، غالبا با بروز 
آکنه در سطح پوست مواجه می شوند، حتی اگر 
قرص های جلوگیری از بارداری با بدن خانمی 
سازگار نباشد، این احتمال وجود دارد که بدن در 
عکس العمل به این ناسازگاری، آکنه تولید کند. 
گاهی اوقات با قطع یا شروع مصرف یک قرص 
یا دارو، به خصوص در دوران بارداری و یائسگی، 
بی نظمی های هورمونی در بدن شکل می گیرد و 
غالبا در واکنش به این بی نظمی ها، آکنه در سطح 

پوست ظاهر می شود. 

چگونه از بروز آکنه در بزرگساالن 
جلوگیری کنیم؟

اولین قدم این است که برای بهداشت پوستمان 
اهمیت قائل شویم و برای مراقبت از آن برنامه 
بی عیب و نقصی داشته باشیم. برای داشتن پوستی 

سالم و عاری از جوش، قبل از هر چیز الزم است 
آن را صبح و شب با صابون یا پاک کننده مالیم 
و غیرمعطر بشویید. توصیه ما به شما این است 
که از فوم شستشوی صورت که با انواع پوست 
سازگاری دارد، استفاده کنید. بهتر است بعد از 
شستشوی صورت، کرم مرطوب کننده بزنید. سعی 
کنید در هفته یک بار پوست صورتتان را الیه برداری 
کنید و اصطالحا از گوماژ صورت کمک بگیرید. 
)گوماژ یا فرایند حذف سلول های مرده از سطح 
بدن و صورت، در شادابی و طراوت پوست نقش 
مهمی دارد و از چرب شدن بیش از حد پوست 
جلوگیری می کند.( بعد از گوماژ استفاده از ماسک 
مرطوب کننده، بسیار موثر خواهد بود.  اگر این 
عادات را در خود تقویت کنید، همیشه پوستی 

شاداب، لطیف و سالم خواهید داشت. 
یک ترفند جالب! می توانید به شیوه هنرپیشه های 
معروف عمل کنید، به این ترتیب که حداقل یک بار 
در هفته، هنگام خواب هیچ کرم و مرطوب کننده ای 
روی پوست نزنید تا این ارگان حساس بدن نیز 
زمانی برای استراحت داشته باشد. مهم تر از همه 
اینکه روزنه ها و منافذ پوستی امکان نفس کشیدن 

داشته باشند.

دومین قدم این است که نوع پوستتان را شناسایی 
کنید. این نکته را هیچ گاه فراموش نکنید: برای 
مراقبت از پوست به هر محصولی متوسل نشوید 
چون این احتمال وجود دارد که سالمت پوست به 
خطر بیفتد. به عنوان مثال اگر فردی پوست حساسی 
دارد که مورد هجوم آکنه قرار گرفته، استفاده از 
ژل های پاک کننده، به تحریک پذیری بیشتر اپیدرم 
ختم خواهد شد که قطعا برای پوست ضرر دارد! به 
همین دلیل از شستشوی بی رویه صورت اجتناب 
کنید و حین شستشو، با پوست خود مالیم باشید! 
دنبال شناخت نوع پوست خود باشید تا همیشه 
سازگارترین محصوالت را برای سالمت هر چه 

بیشتر آن تهیه کنید. 
سومین قدم این است که برای پیشگیری از بروز 
هرگونه زخمی روی پوست، ناخن ها را کوتاه و 
مرتب نگه دارید. تقریبا اغلب افراد به محض اینکه 
جوشی روی صورت ببینند، تمایل و اصرار خاصی 
دارند که یا آن را فشار دهند یا به هر ترفندی که 
شده، آن را از سطح پوست محو کنند! اگر شما 
نیز از این گروه افراد هستید، توصیه این است 
که این کار را کنار بگذارید چون با دستکاری 
جوش ها، فقط به تولید و شکل گیری باکتری ها 

در سطح پوست کمک می کنید و درنهایت این 
لک های قهوه ای رنگ هستند که جانشین جوش ها 

در سطح پوست خواهند شد. 
قدم چهارم این است که مواد آرایشی انتخابی شما، 
از جنس مرغوب و مناسب با نوع پوستتان باشد. 
این احتمال وجود دارد که بعضی مواد آرایشی با 
پوست مستعد آکنه، سازگاری نداشته باشند. برای 
پیشگیری از بروز این وضعیت، از محصوالت بسیار 
چرب دوری کنید )بنابراین از هرگونه ماده ای که 
روزنه های پوستی را مسدود و از عملکرد مناسب 
غدد چربی جلوگیری می کند، بپرهیزید( و در عوض 
از محصوالتی استفاده کنید که با نوع پوستتان 

هماهنگی کامل دارند.
توصیه دیگر اینکه عیوب صورت را با محصوالت 
سنگین و پرحجم نپوشانید چون طبیعت این مواد 
به گونه ای است که همه چیز حتی عیوب ظاهری 
صورت را برجسته تر و پررنگ تر نشان می دهند! 
برعکس از مواد سبک تری که مناسب پوست های 
چرب هستند، کمک بگیرید. قلم موهای آرایشی 
خود را هر روز از مواد باقی مانده پاک کنید چون 
این قابلیت را دارند تا با استفاده دوباره روی پوست، 

بروز آکنه را تشدید کنند. 

راه های درمان آکنه در بزرگساالن
اگر آکنه مدت  هاست روی پوست شما جا خوش 
کرده و هنوز برطرف نشده، در اولین فرصت به 
متخصص پوست مراجعه کنید. وی قدم به قدم و 
براساس نوع پوست و شدت آکنه، شما را مداوا 
خواهد کرد. این معالجه می تواند شامل تجویز 
مواد ضدآکنه مثل لوسیون، صابون یا کرم ضدآکنه 
باشد. به کمک این مواد ترشح سبوم )چربی طبیعی 
پوست( تثبیت می شود. گاهی اوقات نیز برای حذف 
باکتری ها از روی پوست، پزشک آنتی بیوتیک، زینک 
یا مواد دیگری تجویز خواهد کرد. برای نتیجه قطعی 
و نیز محوسازی هرچه زودتر آکنه الزم است 
دستورات پزشک را موبه مو اجرا کنید. اگر بروز 
آکنه با بی نظمی های عادت ماهانه یا افزایش بی رویه 
موهای زائد همراه شد، الزم است  میزان هورمون ها 
به دقت بررسی شود. مصرف بعضی قرص های 
ضدبارداری به کاهش آکنه کمک می کند و برخی 
دیگر منجر به افزایش این نقاط عفونی در سطح 
پوست می شوند بنابراین اگر قرص ضدبارداری 
با  آن  درمورد عوارض  می کنید، حتما  مصرف 

متخصص پوست یا زنان مشورت کنید. 
کنار تمام این عوامل یکی دیگر از مواردی که باید 

امروزه در درمان آکنه به خصوص آکنه های مقاوم به 
درمان مدنظر قرار بگیرد، آلودگی به انگل »دمودکس 
فولیکوالروم« است. وقتی تعداد این انگل ها بیش 
از حد مجاز شود، به التهاب پوست و بروز آکنه 
یا روزاسه منجر خواهد شد. استرس، کم خوابی، 
تغذیه نامناسب، عدم تعاد ل هورمونی و استفاده 
از لوازم آرایشی نامناسب از جمله علل رشد بیش 
از حد این انگل ها هستند. روش تشخیص بسیار 
ساده است و با مراجعه به یکی از مراکز مجهز 
به آزمایش دمودکس به راحتی می توان تراکم این 
انگل ها را در پوست مشخص کرد. درمان مناسب 
برای کاهش تعداد این مایت ها منجر به بهبود 
قابل توجه شدت آکنه و التهاب پوست زیر نظر 

متخصص پوست می شود.

مقابله با لک های قهوه ای رنگ پوست 
در واکنش به آکنه، ممکن است لک هایی روی پوست 
ظاهر شود. معموال بعد از مجاورت طوالنی با نور 
آفتاب، دقیقا در محل آکنه های سابق، لک هایی رنگی 
شکل می گیرد. ظهور این لک ها در فصل تابستان 
روی صورت متداول تر است چون پوست بیشتر 
از هر زمان دیگری در معرض آفتاب قرار دارد. 
درواقع، اشعه های ماورای بنفش خورشید روی 
بعضی سلول های پوستی واکنش نشان می دهند و 
در این میان رنگدانه ای با نام »مالنین«-اصلی ترین 
رنگدانه پوست- دقیقا زیر محل آکنه های سابق، 
تجمع می کند. درضمن باید بدانید این مالنین است 
که رنگ پوست یک فرد را تعیین می کند که مثال 
سیاه باشد یا سبزه. زمانی که مالنین در نقطه ای 
تجمع کند، این نقطه تیره تر از قسمت های دیگر 

پوست خواهد شد.
برای پیشگیری از بروز این لک ها، کمتر در معرض 
نورخورشید قرار بگیرید و کنار آن از محصوالتی 
استفاده کنید که اثر لک ها را به مرور از بین ببرند. به 
عنوان مثال روغن آرگان یک روغن کامال گیاهی 
است که در بهبود این مشکل پوستی معجزه می کند. 
روغن آرگان غنی از ویتامینE  است و این توانایی 
را دارد که لک های قهوه ای رنگ را کامال برطرف 
کند. برای مشاهده تاثیر این روغن بر پوست باید 
صبور بود چون قطعا کار زمانبری خواهد بود! لیمو 
نیز رنگ زدایی قوی محسوب می شود، به طوری که 
اگر آب لیمو بارها روی لک های  قهوه ای رنگ 
زده شود، بعد از چند هفته آثار مثبت آن نمودار 
خواهد شد. درنهایت از استعمال کرم ضدلک غنی 
از ویتامینC  نیز غافل نشوید چون در پیشگیری 

و محو لک های رنگی پوست معجزه می کند.
www.aufeminin.com :منبع
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دکتربهروزباریکبین
متخصص پوست

دانشمندان از پوست انسان ها به عنوان بزرگ ترین و 
وسیع ترین اندامشان نام می برند بنابراین طبیعی است 
که شما بخواهید پوست شاداب، جوان و زیبایی 
داشته باشید. متاسفانه رسیدگی و مراقبت مداوم از 
پوست برای اینکه همه این ویژگی ها را تحت هر شرایطی داشته باشید، 
به هیچ وجه کار ساده ای نیست. با این حال، خوردن مواد غذایی نامناسب 
می تواند آثار مخربی روی پوست داشته باشد، درحالی که استفاده از 
مواد غذایی شگفت انگیز و خاص با اثر مثبت بر پوست و همچنین 
بقیه اندام های بدن همراه است. اگر می خواهید از مزیت های این مواد 
غذایی شگفت انگیز بهره مند شوید، از همین االن فهرست زیر را برای 

برنامه غذایی تان تهیه کنید.

1( قهوه: زیاده روی در مصرف قهوه می تواند به 
پوست آسیب برساند ولی مصرف قهوه به اندازه 
یک فنجان در روز با اثر مثبت و قابل توجهی 
برای شادابی، جوان سازی و زیبایی پوست همراه 
است. امروزه ثابت شده قهوه حاوی ترکیباتی 

است که می تواند از پوست در مقابل سرطان  
پوست محافظت کند. محققان در سال های اخیر 

دریافته اند مصرف یک فنجان قهوه در روز برای کاهش 
خطر ابتال به سرطان مالنوما مفید است.

2( ماهی سالمون: دانشمندان از ماهی سالمون به عنوان 
»غذای مغز« نام می برند. امروزه ثابت شده مصرف 

ماهی های چرب )به خصوص ماهی سالمون( 
اهمیت  تقویت عملکردهای شناختی  برای 
ترکیبات  اینکه  جالب تر  نکته  دارد.  زیادی 
موجود در ماهی سالمون دارای آثار مثبت و 

موثری برای پوست هستند. درواقع، این اسیدهای 
چرب امگا3 موجود در ماهی سالمون هستند که 

قوای حفظ رطوبت پوست را تقویت می کنند و از طرف 
دیگر خشکی پوست و زبری آن را از بین می برند. البته اگر می خواهید 
از حداکثر فواید ماهی سالمون با هدف تقویت جوانی، زیبایی و 

شادابی پوست بهره مند شوید، باید حداقل 3 بار در هفته از این ماهی 
چرب استفاده کنید.

3( هندوانه: هندوانه یکی از میوه های سرشار از 
آب است که عالوه بر طعم جذابش، طراوت 

ویژه ای به پوست می بخشد. هندوانه سرشار 
از آنتی اکسیدان مهمی به  نام »لیکوپن« است 
که از پوست در مقابل آسیب های ناشی از 
اشعه های UV  خورشید محافظت می کند. 

همان طور که می دانید، وقت گذرانی زیر نور 
خورشید )هرچند هم که جذاب باشد( فرایندهای 

پیری پوست را  ناگزیر تسریع می کند. این درحالی است 
که اگر از محصوالت مراقبت و محافظت از پوست به درستی استفاده 
کنید و هندوانه را هم در برنامه غذایی تان قرار دهید، می توانید از 
کارهایی مثل آفتاب گیری در فضای آزاد لذت ببرید و به جوانی 

و زیبایی پوستتان هم آسیب نرسانید.
4( گوجه فرنگی: احتماال یکی از توصیه های 

همیشگی والدین  شما در دوران کودکی 
مثل بسیاری از والدین دیگر، خوردن 
گوجه فرنگی کنار انواع سبزی  و صیفی بوده 
است. حقیقت این است که مصرف روزانه 
گوجه فرنگی، یکی از دالیلی است که پوست 

را جوان، زیبا و شاداب نگه می دارد. گوجه فرنگی 
سرشار از آنتی اکسیدان لیکوپن است و به خوبی 

از پوست در مقابل آسیب های خورشیدی محافظت می کند. البته 
توجه داشته باشید برای اینکه اثرگذاری لیکوپن گوجه فرنگی را به 
حداکثر برسانید، باید گوجه فرنگی را به صورت پخته مصرف کنید.

شیرین،  سیب زمینی  شیرین:  سیب زمینی   )5
انواع  میان  سبزی  نرم ترین  و  شیرین ترین 

سبزی ها محسوب می شود. عالوه بر تفاوت 
طعم سیب زمینی شیرین با سیب زمینی سفید، این 
خوراکی های جذاب دارای آثار قابل توجه تری 
نسبت به نوع سفیدشان هستند و به خصوص 

برای جوانی و زیبایی پوست اهمیت دارند. نکته مهمی که باید در 
مورد مصرف سیب زمینی شیرین به آن توجه کنید، این است که 
شیوه سرخ کردن به هیچ وجه برای بهره مندی از فواید این خوراکی 
از منظر تقویت جوانی، شادابی و زیبایی پوست، مناسب نیست. 
مصرف غذاهای سرخ کرده )به خصوص سیب زمینی سرخ کرده( یکی 
از دالیل کاهش کیفیت پوست و حتی بروز جوش های آکنه ای محسوب 
می شود بنابراین شما باید سیب زمینی شیرین را به صورت پخته و بدون 
سس های مایونز یا دیگر سس ها مصرف کنید چراکه این سس ها نیز آثار 

مخربی روی پوست دارند.
 6( روغن زیتون: روغن زیتون، یکی از پایه های اصلی رژیم های 

مدیترانه ای است. البته دلیل کامال قانع کننده ای هم 
برای این کار وجود دارد. روغن زیتون سرشار 

از آنتی اکسیدان های مهمی است که عالوه بر 
افزایش طول عمر، کلسترول خون را کاهش 
می دهند و از سالمت قلب هم محافظت 
می کنند. همین ترکیبات مهم هستند که 

بافت پوست را جوان تر و زیباتر می کنند. البته 
توجه داشته باشید باید از روغن زیتون به صورت 

خام کنار سبزیجات یا به عنوان روغن پخت وپز با حرارت 
پایین استفاده کنید تا از مزیت های این روغن برخوردار شوید. امروزه 
بعضی کارخانه ها، روغن زیتون مخصوص سرخ کردنی هم تولید می کنند 
که به رغم اینکه نسبت به دیگر روغن های سرخ کردنی بهتر هستند، 
نمی توانند گزینه مناسبی برای تقویت شادابی و زیبایی پوست باشند.

7(کلم کیل: بعضی محققان با توجه به فواید متعدد کلم 
کیل، تا جایی پیش رفته اند که نام هایی مثل »گوشت 

جدید« یا »ملکه  سبزی ها« را برای این سبزی 
انتخاب کرده اند بنابراین باید گفت کلم 
کیل در گروه مواد غذایی کامال مغذی و 
بسیار مهم قرار می گیرد که حتی ویتامین 

 K دارد و از این جهت برای انعقاد خون نیز مهم است. ویتامین K
موجود در کلم کیل برای جوانی، زیبایی و شادابی پوست شما نیز 
اهمیت دارد زیرا بدون ویتامین K کافی در بدن، رگ های خونی 
دور چشم ها دچار پارگی های ریز و نشت هایی می شوند که به راحتی 
می توانند سایه های عمیقی را دور چشم ها ایجاد کنند. عالوه بر 
این، کلم کیل سرشار از آهن است که ماده مغذی اساسی و مهم 
دیگری برای داشتن پوست بهتر محسوب می شود. اگر آهن کافی 
در بدن موجود نباشد، پوست حالت رنگ پریدگی پیدا می کند، 
درنتیجه رگ های خونی در سطح پوست نمایان می شوند و جلوه 
جذاب و زیبای پوست را از بین می برند. البته توجه داشته باشید 
برای بهره مند شدن از فواید کلم کیل باید این سبزی را به صورت 

پخته مصرف کنید، نه به صورت خام.
8( شکالت تلخ: شکالت تلخ، یکی از خوراکی های 

از  بسیاری  و  است  جهان  سرتاسر  در  محبوب 
مردم جهان نمی توانند در مقابل جذابیت هایش 
مقاومت کنند. شاید فکر کنید خوراکی های جذاب 
و خوشمزه عمدتا برای سالمت و پوست مضر 
مورد  در  اما  سرخ کرده(  )سیب زمینی  هستند 

شکالت تلخ خوشبختانه قضیه کامال متفاوت 
است. شکالت تلخ سرشار از فالونول هایی است 

که با روند پیری پوست مقابله می کند و به خصوص می تواند 
مشکالتی مثل چین وچروک های پوستی و افتادگی پوست را رفع 
کند. البته توجه داشته باشید برای برخورداری از فواید شکالت 
تلخ در جهت افزایش زیبایی، شادابی و جوانی پوست باید این 
خوراکی خوشمزه را به اندازه معتدل مصرف کنید و همواره از شکالت  

تلخ باالی 75 درصد و ترجیحا باالی 90 درصد استفاده کنید.
9( بلوبری: بلوبری یکی از میوه هایی است که همواره 

اهمیت زیادی برای زیبایی و سالمت پوست داشته 
است و حتی مورد استفاده سازندگان محصوالت 
محافظت از پوست نیز قرار می گیرد. بلوبری 
سرشار از ویتامین E و C است، درنتیجه می تواند 
درخشش پوست را تقویت کند، رنگ پوست را 

متعادل کند و با رادیکال های آزادی مقابله کند 
که نقش مهمی در تخریب پوست دارند. شما 

می توانید از بلوبری خام به عنوان میان وعده یا همراه با 
غالت صبحانه غنی شده به عنوان صبحانه یا عصرانه استفاده کنید.

9 ماده غذایی شگفت انگیز که پوست شما را جوان، شاداب و زیبا می کنند
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میزگرد پوست درباره لیفت بینی گوشتی با روش »پالسماجت« با 
حضور دکتر فریده رادمهر متخصص پوست، دکتر بابک ساعدی 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت، دکتر بهروز باریک بین 
متخصص پوست و  دکتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست

 عوارض ماندگار نتیجه 
انجام اقدامات پزشکی 

درآرایشگاه ها 

تبلیغاتی که درباره پالسماجت انجام می گیرد چندان واقعیت ندارد 

پالسماجت روش مناسبی برای کوچک کردن بینی نیست 

 دکتر بهروز باریک بین 

  دکتر بابک ساعدی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران    دکتر فریده رادمهر 

  دکتر سیدمسعود داوودی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج( 

نگاه متخصص پوست

نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک  نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست

متاسفانه آسیب شدیدی به پوست بینی این بیمار وارد شده 
افراد بدون فکر و در  است. جای تاسف دارد که برخی 
نظر گرفتن عوارضی که می تواند این کار به دنبال داشته 
باشد، برای انجام اقدامات پزشکی که باید توسط متخصص 
مربوط انجام بگیرد، به سالن های زیبایی مراجعه می کنند. 
به هر حال اولین قدم، پیشگیری و آگاه کردن مردم درباره 

این مساله است. 
درست است که از پالسماجت می توان در شکل دهی بینی 
استفاده کرد و تا حدودی باعث جمع شدگی پوست روی 
آن شد، برای پاسخ گرفتن مناسب، این روش غیرجراحی 
باید با تکنیک خاص و با توجه به الگوی دقیق انجام شود. 
این طور نیست که در یک سالن زیبایی یک نفر با این دستگاه 
بیفتد و مانند هویه کاری فقط روی پوست  به جان مردم 
نقاط ریزی را کنار هم بسوزاند و باعث ایجاد جوشگاه و 
فرورفتگی روی بینی شود، به خصوص اینکه گاهی جوشگاهی 
که روی صورت به جا می ماند، احتمال بهبود کامل ندارد. 
است.  کردن  صبر  خانم  این  به  اول  قدم  در  ما  پیشنهاد 
می توان به کمک لیزر تا حدودی رنگ جوشگاه به جامانده 
را کمتر کرد و تا حدودی با لیزر لبه های آن را تراشید تا 
ظاهر بهتری به این زخم داد اما حداقل 1سال باید صبر 
کرد تا فرورفتگی و جوشگاه ایجاد شده، تا حدودی بهتر 
شود. با این حال ممکن است درنهایت کار به جایی برسد 
باشد متخصص جراح پالستیک جراحی گرافت  نیاز  که 
پوست انجام دهد. در این جراحی پوست یک ناحیه دیگر 
از بدن برداشته  شده و به این قسمت پیوند زده می شود. 
با این حال ممکن است پوست پیوندی، خیلی صاف و 

یکدست نشود.

انجام یک کار غیراصولی زیبایی می تواند باعث نقص زیبایی 
در صورت شود، به خصوص در ناحیه بینی که ناحیه محوری 
روی صورت محسوب می شود. این نقص ظاهرا باعث از 
دست رفتن پوست فرد و نسوج زیرجلدی شده که در موارد 
شدیدتر می تواند به غضروف های زیرجلدی بیمار هم آسیب 
برساند. البته برای اظهار نظر دقیق در این مورد باید بیمار از 

نزدیک معاینه شود. 
متاسفانه ترمیم این عارضه راحت نیست و بیمار باید تا 1سال 
این نقص زیبایی را تحمل کند چراکه اقدام به جراحی ترمیمی 
صورت زودتر از 1سال در این مورد قابل انجام نیست. اگر بعد 
از 1سال ضایعه در همین حد باقی بماند، نیاز به ترمیم با فلپ 
پوستی )مدلی از جراحی پیوند پوست( خواهد بود. برای انجام 
این کار باید از ناحیه پیشانی، فلپی تهیه و به قسمت عارضه دار 
بینی پیوند زده شود. این فلپ بین 3 تا 6 هفته باید روی صورت 
باشد. بعد از این مرحله هم ناحیه فلپ؛ یعنی بینی و پیشانی 

نیازمند ترمیم خواهند بود.
این مساله را باید در نظر داشته باشیم که درمان پزشکی نیاز 
به دانش پزشکی دارد. ممکن است افراد به علت انگیزه های 
مالی در یک سالن زیبایی که موهای خود را رنگ می کنند و 
کارهای زیبایی دیگری انجام می دهند، بخواهند با هزینه کمتر 
به پیشنهاد کارکنان آنجا از دستگاه هایی که مجوز استفاده از 
آنها صرفا برای پزشک است، استفاده  کنند. در چنین شرایطی 
طبیعی است که چنین عوارضی هم برای فرد ایجاد شود. 
این عوارض می تواند به شکل نکروز یا از بین رفتن پوست، 
آسیب پوستی، آبسه و عوارض زیبایی از جمله ایجاد دائمی 

جوشگاه و... تظاهر کند.
متاسفانه نیاز به زیبایی و درخواست جامعه برای زیباتر شدن، 
مشکالت اقتصادی اخیر و عدم نظارت مسووالن مربوط باعث 
شده هر روز در مراکز درمانی شاهد عوارض این گونه مشکالت 
باشیم، در حالی که اگر سیستم ضابطه مند باشد و تمامی ارگان ها 
به خوبی کار خود را انجام بدهند و مردم نیز از دانش مناسب 
سالمت برخوردار باشند و هوشمندانه و آگاهانه تصمیم بگیرند، 

چنین مسائلی پیش نخواهد آمد.
توصیه  می شود این بیمار زیرنظر پزشک تا 1سال از کرم های 
ترمیم کننده در این ناحیه استفاده کند تا سطح زخم محدودتر 
شود. آسیبی که به سالمت و زیبایی این خانم وارد شده، مثل 
فرد مبتال به سرطان پوستی است که بخشی از پوستش به خاطر 
بیماری برداشته شده و حال برای ترمیم باید به جراح پالستیک 
مراجعه کند. با این حال این خانم نباید ناامید شوند. ممکن 
است بعد از گذشت 1سال، به چند مرحله جراحی نیاز باشد. 
معموال ضایعاتی در این حد با توجه به پیشرفت هایی که در 

جراحی پالستیک صورت به وجود آمده، قابل درمان است.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

:  خانم دکتر! پالسماجت چیست و مکانیسم 
انجام این عمل چگونه است؟

پالسماجت، شیوه درمانی غیرلیزری و یکی از روش های 
زیبایی است که امروزه بسیار مورد اقبال عمومی قرار 
گرفته که علت آن تبلیعات گسترده ای است که از طرف 
سازندگان یا واردکنندگان این دستگاه ها انجام می گیرد. 
پالسما، حالت چهارمی از ماده بعد از جامد، مایع و گاز 
محسوب می شود. عملکرد این دستگاه به این صورت 
است که وقتی در تماس نزدیک با پوست قرار می گیرد 
باعث می شود الیه خارجی پوست یا همان اپیدرم در 
اثر حرارتی که ایجاد می شود، از حالت جامد به شکل 
بخار دربیاید. به عبارت ساده تر، حرارتی که به پوست 
وارد می شود، منجر به تبخیر بخش هایی از الیه های 
عمقی پوست می شود و درنتیجه الیه های پایینی پوست 
مقداری خاصیت جمع شدگی پیدا می کنند. پالسماجت 
به صورت سرپایی مورداستفاده قرار می گیرد، قابل تکرار 
است و می توان به فاصله ماهی یکبار آن را انجام داد. 
مدت آن کوتاه و حدود 10 تا 15 دقیقه است و با 

بی حسی موضعی انجام می گیرد.
:  موارد درمانی استفاده از این روش چیست؟
این تکنیک در درمان برخی بیماری های پوستی از جمله 
برای از بین بردن چروک های اطراف چشم، بلفاروپالستی 
یا جراحی پلک، بهبود چروک های ایجادشده در زیر 
چشم، از بین بردن خال های پوستی، کوچک کردن بینی، 
بهبود خطوط صورت و چین وچروک )رفع خطوط خنده 
یا خطوطی که اطراف دهان به وجود می آید(، مورد 
توجه قرار گرفته است. درواقع، پالسماجت، روشی 

غیرتهاجمی است که نیازی به جراحی ندارد و عوارض 
و مراقبت های پس از آن بسیار کمتر از روش های 

جراحی است.
: بیشترین کاربرد این تکنیک برای رفع 
چین وچروک و افتادگی پلک است یا شکل دهی بینی؟ 
کاربرد بهتر را در رفع چین وچروک و افتادگی دارد. البته 
انتخاب بیمار در درمان ضایعات پوستی بسیار اهمیت 
دارد و شدت ضایعات با معاینه مشخص می شود. در 
صورتی که شدت افتادگی پلک یا میزان چروک خفیف 
یا متوسط باشد، میزان پاسخ دهی با پالسماجت بهتر 
خواهد بود ولی در افتادگی شدید پلک یا در صورتی 
که چروک های زیر و اطراف چشم شدید باشد، جراحی 
و تزریق بوتاکس کمک کننده است بنابراین توضیحات 
کامل باید به بیمار داده شود تا انتظارات بیش از حد 

نداشته باشد. 
یا  بینی  لیفت  روی  پالسماجت  پس   :
شکل دهی و کوچک کردن آن تاثیر چندانی ندارد؟
بررسی همکاران و تحقیقاتی که انجام گرفته، نشان می دهد 
برخالف تبلیغات گسترده ای که در مورد پالسماجت 
بینی انجام می شود، نتیجه درمانی آن در حد خفیف تا 
متوسط است. به عبارت دیگر، تبلیغاتی که درباره رفع 
نواقص بینی های عمل شده، شکل دهی با پلکسر یا همان 
پالسماجت بدون درد و خونریزی و دوران نقاهت انجام 
می گیرد، چندان واقعی نیست و در مورد کوچک کردن 
بینی اثر خفیف و جزیی دارد و تنها در مورد کسانی که 
بینی به اصطالح گوشتی دارند تا حدود کمی می تواند 
کمک کننده باشد و بیمار نباید توقع تغییراتی که بعد 

از جراحی بینی ایجاد می  شود را با این روش درمانی 
مقایسه کند. این مساله درمورد رفع چین وچروک کنار 

چشم و افتادگی پلک هم صدق می کند. 
:  پالسماجت برای چه کسانی مناسب نیست؟
کسانی که سابقه تشکیل کلوئید یا گوشت اضافه در 
قسمت های مختلف بدن، سابقه آب مروارید یا اختالالت 
انعقادی خون دارند و همچنین افراد مبتال به دیابت، 
کسانی که داخل چشمشان لنز دارند و خانم های باردار 
و شیرده، داوطلب مناسبی برای استفاده از این تکنیک 

زیبایی نیستند. 
: آیا قرمزی و تورم ناحیه ای که با دستگاه 

پالسماجت سوزانده می شود، طبیعی است؟ 
بعد از اتمام پالسماجت، ممکن است در محل جراحی 
تورم و قرمزی ایجاد شود که طبیعی است و تا 3 روز 
وجود دارد. پس از این مدت، پوسته ریزی ایجاد و بعد از 
آن مراحل ترمیم آغاز می شود. الزم به ذکر است آثاری 
که این روش درمانی به جا می گذارد اصال دائمی نیست. 
همان طور که پوست روند پیری خود را طی می کند 
باز هم تغییرات و چروک های پوستی می تواند ظاهر 
شود بنابراین در انتخاب روش درمانی باید دقت کنیم 
و تنها به دلیل هزینه پایین سراغ مراکز غیرتخصصی یا 

روش  درمانی نامناسب نرویم. 
: مراقبت های الزم بعد از این روش چیست 
و آیا بعد از پالسماجت احتمال عفونت وجود دارد؟
در صورتی که انجام پالسماجت اطراف دهان و لب باشد، 
حتما در صورت سابقه تبخال باید داروی ضدویروس 
تبخال برای پیشگیری از شعله ور شدن آن مصرف شود. 

رعایت بهداشت فردی، دوری از نور آفتاب و دستکاری 
نکردن دلمه های پوستی بسیار مهم است. عالوه بر اینها 
اگر در محل انجام پالسماجت هم مسائل بهداشتی 
رعایت شود، امکان بروز عفونت بسیار کم خواهد شد.
: این روش می تواند با عارضه همراه باشد؟
با توجه به انرژی ای که از این دستگاه برای درمان استفاده 
می شود، ممکن است تورم و قرمزی طول بکشد یا رنگ 
پوست برای مدت طوالنی به رنگ قهوه ای دربیاید و 
تیره شود. از این رو، انجام پالسماجت به کسانی که 
پوست خیلی حساس یا تیره رنگ دارند یا حتی اگر 
سابقه آفتاب سوختگی یا انجام سوالر به خصوص در 
8 هفته قبل از انجام پالسماجت داشته اند، به دلیل تغییر 
رنگی که روی پوست به جا می گذارد، به هیچ وجه 

توصیه نمی شود. 
متاسفانه پالسماجت در جامعه ما توسط افرادی که 
غیرپزشک و غیرمتخصص هستند، به خصوص در 
آرایشگاه ها به وفور انجام می شود. متاسفانه این کار 
می تواند عوارض جانبی بسیاری را به دنبال داشته باشد. 
وقتی انرژی به میزان درست استفاده نشود و حرارت 
باال در بافت پوست به کار برود، جوشگاه شدید و 
دائمی به جا می گذارد که قابل درمان نیست. همچنین 
در کسانی که پوست تیره دارند باعث تغییر رنگ پوست 
می شود که نیاز به درمان های طوالنی مدت دارد و ممکن 
است حتی به طور کامل رنگ پوست برگشت پذیر 
نباشد. توصیه می شود فریب تبلیغات را نخورید و اگر 
می خواهید کار جراحی و زیبایی انجام دهید حتما از 

متخصص مشورت بگیرید.

پالسماجت یا دستگاه مشهور پلکسر، وسیله ای است که از آن برای 
برداشتن بافت پوست اضافه استفاده می شود. مکانیسم و عملکرد این 
دستگاه مانند لیزر یا کوتر نیست ولی مشابه دستگاه لیزر یا کوتر و 
دستگاه RF عمل می کند و باعث از بین بردن بافت موردنظر می شود. 
مکانیسم اثر دستگاه پلکسر به این صورت است که به واسطه جرقه هایی 
الکتریکی که ایجاد یا به عبارتی تخلیه می کند، )شبیه آنچه در رعد و 
برق می بینید( باعث ایجاد گازهای یونیزه بین پوست و نوک دستگاه 
می شود. سپس گازهای یونیزه به شکل مایع درمی آید و باعث ایجاد 
حرارت در بافت مورد تماس می شود. همان طور که گفته شد ماهیت 
دستگاه از جنس لیزر، امواج رادیویی یا حتی الکتریکی -حرارتی نیست 
ولی عملکرد و نتیجه اش شبیه هم است اما در پالسماجت این کار با 

خونریزی و جراحت کمتری انجام می گیرد. 
از تکنیک پالسماجت می توان برای کسانی که دچار افتادگی پلک 
هستند یا آنهایی که پوست اضافه در پلک دارند، استفاده کرد، حتی 
چین های ظریفی که کنار چشم و باالی لب ایجاد شده را می توان 
با این روش بهبود بخشید. این تکنیک در رفع گوشت های اضافه یا 
همان کلوئید نیز که در برخی افراد ممکن است به واسطه جراحی یا 

زخم ایجاد شده باشد، مي تواند کمک کننده باشد.
این روش هم می تواند مثل هر روش دیگری با عوارضی همراه باشد. 
در صورتي که فاصله نقاط سوزانده شده به هم نزدیک باشد، الگوی 
انجام آن در ناحیه مورد نظر اشتباه باشد و انرژی زیادی روی پوست 

تخلیه شود، منجر به ایجاد زخم و جراحت و حتی جوشگاه خواهد شد.
افرادی مفید است و  برای چه  این تکنیک زیبایی  این موضوع که 
می تواند نتیجه مطلوب را بدهد، به کمک متخصص پوست و زیبایی 
تشخیص داده می شود و او تعیین می کند چه کسانی این روش را انجام 
بدهند و چه کسانی از آن استفاده نکنند، درنتیجه انجام این کار توسط 
متخصصان پوست که با فیزیولوژی و ترمیم پوست آشنایی کافي دارند، 
قطعا با کارایی بیشتری همراه خواهد بود. در غیراین صورت ممکن 
است در اثر استفاده اشتباه، تنظیمات نادرست و رعایت نکردن فاصله 
مناسب نقاط سوزانده شده، پوست دچار آسیب شود و بدون اینکه فرد 
به نتیجه دلخواهش برسد، مشکالت جدیدی هم برایش ایجاد کند.

اهمیتی که پالسماجت در درمان نسبت به روش های دیگر دارد، درد 
کمتر و دوران نقاهت کوتاه تر است. در هر مشکلی استفاده از این 
روش قابل پیشنهاد نیست ولی در مواردی که می توان از آن استفاده کرد، 
نتایج قابل قبول است و باید احتیاطات الزم مدنظر قرار گرفته شود.

در صورتي که اقدامات زیبایي توسط افراد غیرمتخصص انجام شود، 
طبیعي است اشتباهاتي در تشخیص و پیشنهاد روش درماني مناسب 
پیش بیاید. به عنوان مثال، پالسماجت روش مناسبی برای کوچک 
کردن بینی نیست. در بزرگی بینی بافت اضافه ای وجود ندارد که با 
این روش از بین برود، بلکه بینی از نظر آناتومی بزرگ تلقی می شود 
بینی  غضروف  و  استخوان  که  است  این  مستلزم  آن  شکل دهی  و 
برنمی آید.  پالسماجت  دستگاه  از  عملی  چنین  که  شود  دستکاری 

فقط نتیجه استفاده از این روش این است که پوست بیني کمی نازک 
و جمع شود، بدون اینکه تاثیري بر شکل کلی بینی داشته باشد. از 
این رو، برای کوچک کردن بینی قابل پیشنهاد نیست. این روش، صرفا 
در مواردی معدود برای رفع ضایعات خوش خیم و تومور که روی 
بینی وجود دارد، توسط متخصصان استفاده می شود بنابراین اگر از 
دستگاه به طور اشتباه و غیرعلمی استفاده شود، نتایجی را به دنبال 
خواهد داشت که قابل جبران نیست، مانند این خانم که پالسماجت 
روی بینی انجام شده و تخریب واضح پوست و غضروف زیر بینی 

دیده می شود. 
 یکی از حساس ترین نقاط روی صورت که کار کردن روی آن احتیاط 
الزم را می طلبد، نوک بینی است. به دلیل اینکه این قسمت پوست بسیار 
نازک و کشیده ای دارد و خونرسانی در این ناحیه خوب نیست، احتمال 
آسیب و عوارض در این عضو بیشتر است. اگرچه وضعیت ظاهری 
صورت این بیمار با گذشت زمان کمی بهتر می شود، بهبود صددرصد 
انجام  با وجود درمان هایی که  نظر مي رسد  به  حاصل نخواهد شد. 
می دهند، بهبود نسبی پیدا کنند و جای زخمی مثل جای زخم سالک 
روی بینی بماند. توصیه اکید می شود اگر کسی قصد انجام کارهای 
زیبایی دارد، به افراد غیرمتخصص به خصوص در محیط سالن های 
آرایشی و زیبایی مراجعه نکند چون اگر چنین عارضه ای پیش بیاید، 
متخصصان هم نمی توانند کاری برای جبران انجام دهند. حتما برای 

اقدامات زیبایی به کلینیک های معتبر و افراد متخصص مراجعه کنید.

این روزها روش ها و تکنیک های زیبایی بسیار متنوعی برای جوان سازی پوست، کوچک کردن بینی، رفع 
افتادگی پوست و پلک و... وجود دارد. با این حال در مواردی ممکن است با صرف هزینه و استفاده از 
این روش ها، بیمار به نتیجه دلخواهش نرسد و دچار مشکل شود، مثال مهمان این هفته »میزگرد پوست« 
خانمی است که حدود 2 ماه پیش برای لیفت بینی و کوچک کردن آن، در یک سالن زیبایی به توصیه 
یکی از کارکنان آرایشگاه، اقدام به پالسماجت کرده است. او می گوید: »در سالن زیبایی، به کمک دستگاهی روی بینی ام 
نقاط ریزی سوزانده شد. بعد از این کار پوست این ناحیه قرمز و ملتهب شد که گفتند طبیعی است و باید چند روزی صبر 
کنم تا این قرمزی  برطرف شود و بهتر است از پماد زینک اکسید استفاده کنم. بعد از چند روز قرمزی و التهاب روی بینی  
به سمت زخم شدن رفت. به متخصص پوست مراجعه کردم و برایم تعدادی پماد ترمیم کننده تجویز کردند. 2 ماه از این 
ماجرا گذشته و از داروهای تجویزشده استفاده کرده ام اما حاال روی بینی ام فرورفتگی ایجاد شده و جوشگاه به جا مانده 
است. لطفا راهنمایی ام کنید. آیا این فرورفتگی از بین می رود؟!« اگر شما هم به فکر کوچک کردن بینی به روش پالسماجت 

هستید، بهتر است گفت وگوی ما را با متخصصان »سالمت« درباره این تکنیک زیبایی، کاربرد و عوارض آن بخوانید.

 مهین نادری
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گاهی برای بهبود نسبی جوشگاه 
نیاز به جراحی گرافت است

جراحی ترمیمی زودتر از یک سال 
قابل انجام نیست 
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که  باشید  شنیده  بارها  شاید 
صورت،  آرایش  پاک سازی 
کلیدی ترین مرحله در حفظ 
پوست  طراوت  و  زیبایی 
است و هر روز باید انجام گیرد. حال خودتان 
را تصور کنید که بعد از یک روز کاری سخت و 
طاقت فرسا، عزمتان را جزم کرده اید تا صورتتان را 
از آرایش پاک کنید ولی ناگهان به یاد می آورید که 
شیرپاک کن ندارید و فراموش کرده اید پاک کننده 
آرایشی دیگری نیز برای خودتان بخرید! قطعا برای 
لحظاتی از این حواس پرتی عصبانی می شوید و به 
فکر فرو می روید. شاید از خود بپرسید آیا راهی 
وجود دارد که بدون نیاز به پاک کننده های آرایشی، 

آرایش صورتتان را پاک کنید؟ 
بعد از یک روز کاری طوالنی و پرمشغله، بدون 
شک پوست صورت، بهترین مکان برای تجمع 
عرق، سبوم و آلودگی هوا خواهد بود. تمام این 
آلودگی ها دست به دست هم می دهند و بدون اینکه 
اصال شما متوجه قضیه شوید، به نقاط سرسیاه و 
کومدون تبدیل می شوند. به آکنه هایی که هنوز 

التهابی نشده اند »کومدون« گفته می شود. 
دقیقا به همین دلیل به محض اینکه به منزل رسیدید، 
قبل از هر کاری آرایش صورتتان را پاک کنید، حتی 
اگر از آن گروه بانوانی هستید که آرایش نمی کنند یا 
اغلب آرایشی مالیم دارند. یادتان باشد این مرحله را 
پشت گوش نیندازید و از آن به راحتی عبور نکنید.

درواقع، هیچ بهانه ای برای پاک نکردن صورت، 
این عضو آسیب پذیر و حساس، پذیرفته نیست 
چون امروزه در بازار لوازم آرایشی، انواع پاک کننده 
آرایشی مثل دستمال های پاک کننده آرایشی، انواع 
شیرپاک کن ها، آب پاک کننده میسالر و... وجود دارد 
اما اگر احیانا روزی، یکی از این مواد پاک کننده 
آرایشی را دراختیار نداشتید، تکلیف چیست؟ آیا 
باید کال قید پاک سازی صورت را بزنید یا به راه 
دیگری بیندیشید؟ برای آشنایی با راهکارهای 
جدید پاک سازی صورت بدون کمک گرفتن از 

پاک کننده های آرایشی، ادامه مطلب را بخوانید. 

پاکسازیآرایشبهکمکروغنها
اگر در منزل،  هیچ گونه پاک کننده آرایشی ندارید، 
بی معطلی به آشپزخانه بروید! شاید برایتان عجیب 
باشد ولی باید بدانید کابینت های شما مملو از 
لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. به عنوان مثال، 

روغن های گیاهی مثل روغن زیتون و آفتابگردان، 
برای این منظور کامال مناسب اند.  مقداری پنبه 
بردارید و آن را کمی با آب ولرم مرطوب کنید. 
روی پنبه به اندازه یک فندق از روغن گیاهی تان 
بریزید و سپس آن را روی صورتتان بزنید. درنهایت 
تا  دهید  ماساژ  با حرکات دورانی  را  صورت 
گردش خون در سطح آن فعال شود. این عمل 
پوست شما را به مرور شفاف و شاداب کرده و 
از تیرگی آن جلوگیری می کند. در پایان صورت 

را با آب تمیز بشویید. 
یک پیشنهاد عالی؛ برای پوست های چرب، 
از روغن فندق یا جوجوبا استفاده کنید. برای 
پوست های مختلط، روغن آرگان بیشتر توصیه 
می شود. روغن آووکادو برای پوست های خشک 
مناسب تر است و برای پوست های حساس و 
آسیب دیده، روغن بادام شیرین یا روغن فندق، 

گزینه بهتری خواهد بود. 

پاکسازیآرایشباوازلین
بافت چرب وازلین نیز مانند روغن، بسیار مغذی 
است و قدرت عجیبی، حتی در پاک سازی ریمل 
ضدآب دارد. برای این منظور، چنانچه وازلین 
در منزل داشتید، با انگشتتان، در نقاط مختلف 
صورت، کمی وازلین بگذارید و آن را کامال 
در سطح پوست پخش کنید. درنهایت به کمک 
مقداری پنبه، دستمال توالت یا دستمال تمیز نخی، 

آرایش را از سطح صورتتان پاک کنید. 

فراوردههایلبنیدرجایگاه
پاککنندههایآرایشی

شیر، همان طور که ماده ای مهم و پرکاربرد در تولید 
لوازم آرایشی محسوب می شود، در پاک سازی 
آرایش نیز معجزه می کند. اگر از شیر محلی استفاده 
می کنید، حتما قبل از استفاده، مقدار کمی از آن 
را بجوشانید و اجازه دهید ولرم شود. در ادامه 

مقداری پنبه را به این شیر آغشته و به کمک آن 
صورتتان را پاک  کنید. با این روش قسمت وسیعی 
از آرایش پاک خواهد شد. در پایان صورت را با 
آب تمیز بشویید. اگر از ماست طبیعی استفاده 
می کنید، قبل از مصرف،  آن را از یخچال خارج 
کنید تا به دمای محیط برسد. الیه ای از ماست را 
با ماساژ روی صورت بزنید و به شیوه ماسک های 
زیبایی، اجازه دهید 10دقیقه روی پوست باقی 
بماند. درنهایت صورتتان را بشویید و با آرایشتان 

خداحافظی کنید. 

پاکسازیآرایشصورتباعسل
عسل یکی از بهترین موادی است که می تواند 
جایگزین پاک کننده های آرایشی امروز شود. برای 

با  کامال  را  شروع، صورت 
کنید.  مرطوب  آب 

یکی  نوک  سپس 

از انگشتان تان را به اندازه یک نخود به عسل 
آغشته کنید و آن را با حوصله روی صورت بزنید. 
عسل در تماس با آبی که روی صورت است، رقیق 
می شود، درنتیجه راحت تر روی پوست صورت 
پخش خواهدشد. درنهایت به کمک انگشتان، 
صورتتان را به آرامی ماساژ دهید.  در پایان به 
کمک مقداری پنبه، دستمال کاغذی یا دستمال 
تمیز، سطح صورت را پاک کنید. به سرعت متوجه 
خواهیدشد پوستتان چقدر شاداب و نرم شده است. 

آب،پاککنندهآرایشیا
پاککنندهآرایشیکالسیک

مواد طبیعی ای که ذکر شد و نیز میسالر واتر یا آب 
پاک کننده آرایش، همگی پاک کننده های آرایشی 
کامال سنتی محسوب می شوند که برای پاک سازی 
آرایش مالیم شما، گزینه مناسبی هستند. این مواد 
قابلیت باالیی در متراکم سازی سلول های چربی 

دارند و دقیقا به همین دلیل در حذف مواد آرایشی 
و آلودگی ها از سطح پوست معجزه می کنند. این 
مواد در مواقع ضروری، بسیار مناسب و گره گشا 
هستند اما به یاد داشته باشید هیچ گاه نباید برای 
همیشه جایگزین پاک کننده آرایشی واقعی شوند.

پاکسازیآرایشباآبگرم
اگر هیچ کدام از مواد مذکور را در منزل نداشتید، 
تنها راه باقی مانده، پاک سازی صورت با آب گرم 
است اما یادتان باشد برای شستشو، حتما از صابون 
نیز کمک بگیرید. آب گرم در مقایسه با آب سرد، 
برای پاک سازی پوست از آلودگی ها و سبوم،  
موثرتر است. با این حال در استفاده از آب گرم 
زیاده روی نکنید چون گرمای آب به مرور زمان 

منجر به خشکی پوست خواهد شد! 

پاکسازیآرایشبدونپنبه
در ترفندهای فوق، وجود پنبه، دستمال کاغذی 
یا پارچه تمیز، تقریبا الزامی است اما اگر این 
وسایل را در اختیار نداشتید، باید چه راهکاری را 
پیش بگیرید؟ در غیاب پنبه، ساده ترین راهکار، 
استفاده از انگشتان است. اگر شیر پاک کن یا 
هر پاک کننده آرایشی دیگری در منزل وجود 
داشت و فقط پنبه در اختیار نداشتید، تنها کافی 
است پوستتان را با محصول ماساژ دهید. فقط 
دقت داشته باشید قبل از کار، محصول را در 
گودی کف دستتان بریزید تا با گرمای دست، 
اندکی گرم شود. صورت را تا یک دقیقه با 
حرکات دورانی ماساژ دهید تا محصول کامال 
تاثیر کند. برای چشم ها، به اندازه یک فندق از 
لوسیون استفاده کنید و چشم ها را مالش ندهید. 
برای پاک سازی ریمل، از انگشت سبابه کمک 
بگیرید؛ حرکت انگشت باید از ریشه مژه ها به 
سمت نوک آنها باشد. درنهایت برای پاک سازی 
باقی مانده آرایش، صورت را با آب بشویید. 
حساس،  پوست های  برای  انگشتان  تکنیک 
مقایسه  در  این روش  است چون  مناسب تر 
اگر  می کند.  کمتر خشک  را  پوست  پنبه،  با 
هیچ گونه پاک کننده آرایشی در منزل  نداشتید، 
پیشنهاد می کنیم  از تکنیک عسل کمک بگیرید 
چون برای استعمال عسل روی پوست، انگشتان 

بهترین گزینه ممکن هستند. 
https://www.cosmopolitan.fr :منبع

پاک کردن آرایش بدون پاک کننده های شیمیایی

آرایشت را پاک کن!

زیبا  پوستی  دلتان می خواهد  اگر 
از پوستتان هم  باید  باشید  داشته 
مانند سایر قسمت های بدن  مراقبت 
کنید، اصول اصلی مراقبت از پوست 
را بیاموزید و قدم به قدم تا سالمت و زیبایی آن 
پیش بروید؛ از شوینده، پاک کننده، مرطوب کننده و 

ضدآفتاب مناسب پوست خود استفاده کنید.
منحصربه فرد  راهکارهایی  ما  همگی  شک  بدون 
اما کدام یک  از پوستمان می شناسیم  برای مراقبت 
از آنها واقعا خوب و مفید است؟ در ادامه شما را با 
ترفندهایی بسیار ساده آشنا خواهیم کرد که اگر آنها 
را به کار ببندید، بدون شک در کوتاه ترین مدت، 

پوستی باطراوت و زیبا خواهید داشت.

1. نحوه کنترل سبوم یا چربی طبیعی پوست: اگر در 
پوستتان  پوست(،  طبیعی  )چربی  سبوم  تجمع  اثر 
چرب شده یا آلودگی هایی در سطح پوست به چشم 
می خورد، باید این چربی اضافه را از سطح پوستتان 
زیبا  پوستی  داشتن  برای  باشد  یادتان  پاک  کنید. 
برای  دارد.  باالیی  اهمیت  مرحله  این  شاداب،  و 
پاک سازی پوست از  پاک کننده مناسب استفاده  کنید. 
هنگام انتخاب پاک کننده،  به نوع پوستتان دقت  کنید 
چون نحوه مراقبت از پوست چرب با پوست خشک 
متفاوت است. برای پاک سازی بهتر پوست، پیشنهاد 
می کنیم  روزانه از یک لوسیون ساده نیز کمک  بگیرید. 
فراموش  نکنید برای حذف سلول های مرده از سطح 
یا  الیه برداری  یک بار  هفته ای  است  الزم  پوست، 

گوماژ انجام  دهید.
2. رابطه چین وچروک های سطح پوست با گردش 
خون: بین چین وچروک های پوستی و گردش خون 
در سطح پوست رابطه ای مستقیم وجود دارد. برای 
رفع این چروک ها، الزم است گردش خون در سطح 
پوست را بهبود دهید و تقویت  کنید. بعد از اینکه 
سطح پوست را از چربی اضافه پاک  کردید، نوبت 
به مرطوب سازی پوست می رسد. قصد آرایش داشته 
 باشید یا نداشته  باشید، نباید این مرحله را فراموش  

کنید. مرطوب سازی را از اطراف چشم ها شروع  کنید 
چون این قسمت از صورت، مستعدترین بخش در 
شکل گیری چروک های پوستی  است اما یادتان باشد 
نحوه  چراکه  نکنید  بسنده   مرطوب سازی  به  فقط 
مرطوب سازی بسیار مهم و حیاتی  است. شاید با خود 
بگویید این کار خیلی هم پیچیده نیست و فقط باید 
دور چشم را مرطوب کرد و بعد از داخل به خارج 
چشم را ماساژ داد. اگر چنین روشی دارید، کامال در 
اشتباه  هستید! اگر می خواهید ماساژ دور چشم تاثیر 
خوبی روی چروک های اطراف آن داشته  باشد، بهتر 
است ماساژ را در مسیر لنفاوی اعمال  کنید. واقعیت 
این است که چروک های اطراف چشم ثمره گردش 
خون نامناسب خون در سطح پوست این قسمت و 
نیز ماساژ نامناسب اطراف چشم هستند. برای ماساژ 
بهتر، با نوک انگشت سبابه ضربات کوچکی به اطراف 
چشم وارد کنید و چند بار از گوشه خارجی چشم ها 
به سمت گوشه داخلی بیایید و تمام گودی چشم را 
به همین ترتیب ماساژ دهید. یادتان باشد از کشیدن 
پوست اطراف چشم ها بپرهیزید چون با این کار فقط 

به شکل گیری چروک ها کمک می کنید.
3. نحوه مصرف کرم های پوستی: هنگام استعمال 
کرم مرطوب کننده صورت، الزم است به یک نکته 
مهم دقت  کنید؛ هرگز پوستتان را با فشار به سمت 
پایین نکشید. برای مرطوب سازی بهتر پوست، از 
گردن شروع  کنید و به سمت پیشانی پیش  بروید 
و از مرکز صورت به قسمت های فوقانی استخوان 
با  را  خود  مرطوب کننده  کرم  کنید.  حرکت  گونه 
دقت انتخاب  کنید. به عنوان مثال اگر پوستی عادی 
و مختلط دارید، از کرم مرطوب کننده سبک و معمولی 
استفاده  کنید که هم پوستتان را بیش از حد چرب  
نکند و هم پوست را در طول روز مرطوب نگه  دارد.

اطراف  در  مرطوب کننده  کرم  استعمال  نحوه   .4
چشم ها: یکی دیگر از توصیه هایی که درباره کرم های 
مرطوب کننده وجود دارد، دقت در استعمال نکردن آنها 
در ناحیه اطراف چشم هاست. دلیل آن هم این است 
که کرم های مرطوب کننده حاوی مقادیر زیادی آب  

هستند که برای این ناحیه 
حساس و آسیب پذیر، بسیار 

درحقیقت  است.  و مضر  سنگین 
پوست ناحیه اطراف چشم آنقدر نازک 

است که هر ماده ای را در مقادیر زیاد جذب 
 می کند و دقیقا به همین دلیل برای مراقبت از ناحیه 

دور چشم ها کرم هایی مخصوص در بازار وجود دارد.
 5. نقش پیلینگ یا الیه برداری در طراوت و شادابی 
پوست: پیلینگ تکنیکی است که اصطالحا منجر 
از  نازکی  الیه  پیلینگ،  می شود!  پوست اندازی  به 
پوست را از بین می برد  تا الیه های فوقانی اپیدرم 
نظر   باید تحت  این تکنیک حتما  نوسازی  شوند. 
متخصص اعمال شود. پیلینگ از یک سو بسیاری از 
عیوب کوچک پوست صورت را برطرف می کند و 
از سوی دیگر،  بهترین روش برای خالص شدن از 

شر چروک های پوستی است.
6. نحوه استعمال کرم پودر: حال که صورتی زیبا، 
کامال تمیز و مرطوب دارید، نوبت به مرحله آرایش 
آن می رسد. در این مرحله نیز ترفندهایی وجود دارد 
که با به کارگیری آنها، پوستی بی عیب و نقص خواهید 
داشت. از هر نوع کرم پودری که استفاده  می کنید، 
یادتان باشد نباید آن  را با قلم مو یا هر جسم خارجی 
دیگری روی پوست بزنید! فقط از انگشتانتان کمک 
 بگیرید چون دست ها حرارت و گرما تولید می کنند 
و این حرارت به مولکول های داخل ماده این امکان 
داشته  پوست  روی  بهتری  عملکرد  تا  می دهد  را 
 باشند، اصطالحا کرم به خوبی روی پوست بخوابد 
و چهره نیز حالت طبیعی تری به خود بگیرد. البته 
حتما دست هایتان را قبل و بعد از کار حتما به خوبی 
بشویید. متخصصان زیبایی توصیه می کنند برای تاثیر 
بهتر کرم پودر روی پوست، بهتر است آن  را اندکی 
رقیق  کنید. این رقیق سازی جلوه کرم را روی پوست 
چند برابر می کند. برای این منظور، قبل از مصرف 

کرم پودر، یک 
قطره سرم پوست 
کف دستتان بریزید و 
سطح  روی  را  کرم  بعد 

پوست بزنید.
7. نحوه استعمال درست فراورده های 

ضدتیرگی دور چشم: 
فراورده های  از  صحبت  هنگامی  که  اول:  توصیه 
ضدتیرگی می شود، یک نکته را از یاد نبرید و آن 
اینکه محصوالت ضدتیرگی را آرام و با حوصله روی 
پوست استفاده کنید زیرا این مواد، بیشتر چهره را نقاشی 
می کنند و نمی توان به عنوان پوشاننده واقعی عیوب 
صورت به آنها نگاه  کرد. درحقیقت، فراورده های 
دارند.  محدودی  قابلیت   چشم،  دور  ضدکبودی 
دور چشمانتان  می کنید  احساس  واقعا  هنگامی که 
سیاه شده، بهترین کار این است که به سرعت بخوابید 
زیرا محصوالت ضدتیرگی دور چشم در این وضعیت 

هیچ کمکی به شما نخواهند کرد. 
در  ضدتیرگی  ماده  دادن  قرار  برای  دوم:  توصیه 
اطراف چشم، از نوک انگشتانتان کمک بگیرید و  
حین ماساژ، به آرامی ضربات کوچکی وارد کنید. 
این مرحله را به درستی و با صبر و حوصله انجام 
 دهید، در غیراین صورت،  این احتمال وجود دارد 

که چروک های جدیدی در اطراف چشم ها شکل  
بگیرند. دور چشم را مثلث فرضی در نظر بگیرید 
و ماده را در محدوده همین مثلث بزنید. از گوشه 
و  بیایید  پایین  بینی  تا  شروع  کنید،  داخلی چشم 
خارجی چشم ها  ناحیه  تا  اریب  به صورت  سپس 
امتداد دهید. دقت  کنید از محدوده این مثلث فراتر 

نروید و خصوصا  به ریشه مژه ها نزدیک نشوید.
پوسته پوسته شده:  لب های  از  مراقبت  نحوه   .8  
منظور  لب ها می شود،  پاک سازی  از  وقتی سخن 
سنگ پا کشیدن این عضو حساس صورت نیست! 
پوست لب ها 5 برابر حساس تر و آسیب پذیرتر از 
پوست سایر قسمت های صورت است. به همین 
و  بیشتر  مراقبت  قسمت  این  از  است  دلیل الزم 
دقیق تری به عمل  آورید. مرحله نخست در مراقبت 
از لب ها این است که هرازگاهی پوسته پوسته های 
همیشه  و  بردارید  را  لب ها  سطح  در  ایجادشده 
با  آنها را مرطوب نگه  دارید. می توانید لب ها را 
الیه بردار مالیم و طبیعی، پاک سازی  کنید؛ اندکی 
بود. سپس  مناسبی خواهد  گزینه  و شکر،  عسل 
کامال  مغذی،  و  قوی  مرطوب کننده  با  را  لب ها 
موکول  شب  به  را  عملیات  این  کنید.  مرطوب 
و  استراحت  کرده  پوست  در طول شب  تا   کنید 

مواد مغذی کرم را کامال جذب  کند.
 10. رابطه تعریق با شادابی و طراوت پوست: بدون 
شک همه می دانیم خواب و استراحت کافی، برای 
سالمت پوست الزم است اما آیا ورزش کردن و انجام 
فعالیت بدنی مناسب، با طراوت پوست منافاتی  دارد؟ 
در پاسخ باید بگوییم که نه، الزاما. درحقیقت با تعریق، 
استرس و از همه مهم تر سمومی که در بدن انباشته  
شده اند و مجموعه ارگانیسم را خسته  می کنند، از طریق 
منافذ پوست تخلیه می شوند. با تشدید عرق، پوست 
از یک سو به طور اتوماتیک از ناخالصی ها و سلول های 
مرده پاک سازی می شود و از سوی دیگر گردش خون 
در سطح پوست بهبود می یابد، درنتیجه الیه های درونی 

پوست بهتر تغذیه می شوند. 
انگیزه  و  وقت  دلیلی  هر  به  که  افرادی  تمام  به 
تعریق  برای  می کنیم  توصیه  ندارند،  ورزش کردن 
پوست، الاقل از حمام 15 دقیقه ای کمک بگیرند یا 
هرازگاهی به سونا بروند! مصرف آب و مایعات را 
هم از یاد نبرند چون برای تعریق بهتر، الزم است 

آب زیادی بنوشند.

  ترجمه: 
لیال نجاریان

چروک های اطراف چشم ثمره گردش خون 
نامناسب خون در سطح پوست این قسمت 
و نیز ماساژ نامناسب اطراف چشم هستند. 

برای ماساژ بهتر، با نوک انگشت سبابه 
ضربات کوچکی به اطراف چشم وارد کنید 

و چند بار از گوشه خارجی چشم ها به سمت 
گوشه داخلی بیایید و تمام گودی چشم را 

به همین ترتیب ماساژ دهید

 ترجمه: 
عفت عباسیان
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اقداماتی ساده برای اینکه همیشه پوستی جوان و زیبا داشته  باشید

10 ترفند برای زیباترشدن

برای پاک سازی 
پوست های چرب، 
از روغن فندق 
یا جوجوبا، برای 
پوست های مختلط 
از روغن آرگان، 
برای پوست های 
خشک از روغن 
آووکادو و برای 
پوست های 
حساس و 
آسیب دیده 
از روغن بادام 
 شیرین یا 
روغن فندق 
استفاده کنید
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شماره هفتصدوبیست   دو شهریور نودوهشت

قانونی برای جبران

کسانی که به وجود قوانینی در کائنات 
معتقدند، اعتقاد دارند بین این قوانین، 
قانونی به نام »قانون جبران« وجود دارد. 
بر اساس قانون جبران، در کائنات به ازای 
هر فعلی که برای تو صورت می گیرد 
یا نعمتی که به تو می رسد )حال با هر 
واسطه اي(، باید فعلي براي جبران انجام 
بدهی و اگر جبران نکنی، کائنات چیز 
دیگری را به عنوان جبران از تو مي گیرد. 
نادیده گرفتن بدی ها و جبران خوبی ها، 
شکر نعمت با بخشش به آدم ها و شاد 
کردن آنها و ادامه دادن زنجیره خوبی ها، 
همه از رفتارهایی هستند که بیشتر پدر 
و مادرها بدون اینکه مطالعه ای درباره 
قوانین کائنات داشته باشند، براساس 
و  فرهنگی  مذهبی،  آموخته های 
اخالقی از کودکی در گوشمان زمزمه 
کردند تا در وجودمان نهادینه شود اما 
انگار گوش های خیلی از آدم های این 
کره خاکی حکایت در و دروازه دارد 
که اگر اینگونه نبود، دنیا جای بهتری 
برای زندگی می شد. جبران خوبی ها 
و نعمت ها که نمی کنیم هیچ، حداقل 
خنثی هم نیستیم. می رنجانیم و نمی فهمیم 
چوب رنجاندنمان را کجا می خوریم یا 
اصال اعتقاد نداریم که دیر و زود دارد اما 
سوخت و سوز ندارد. گرفتاری را می بینی 
و بی اعتنا می گذری، می توانی راهی را 
هموار کنی و نمی کنی اما در زمان گرفتاری 
خودت، از همه کائنات متوقعی و اگر 
کمی در کمک به تو دیر بجنبند، زمین و 
زمان را به هم می دوزی.  اگر حرف هایی 
که از همان کودکی در گوشمان زمزمه 
کردند آویزه گوشمان می شد، می دانستیم 
هر انساني باید در زندگی اش به دقت 
مراقب باشد و بداند چگونه هر نعمتی را 
جبران کند. می دانستیم نباید فقط از دنیا 
و آدم هایش طلبکار باشیم چون بدهی 
زیادی به همه آنها داریم. می دانستیم فقط 
منتظر جذب خوبی  بوده ایم و تکانی به 
خودمان نداده ایم تا جبران کنیم. جبرانی 
که خیلی سخت نیست؛ از پرداخت یک 
مابه ازاء گرفته تا جواب لبخندی را با 
لبخند دادن. چقدر از این لبخندها به 

مردم بدهکاریم؟

حرف آخر

هم  دل نازک  انگار  باشی،  که  بیمار 
می شوی. شاید به همین دلیل است 
که  کسانی  اطرافیان  به  پزشکان  که 
بیماری های صعب العالج دارند، توصیه 
می کنند حواسشان به روحیه آنها باشد 
تا درمان موفق تر باشد. حاال فکر کن 
بیمار باشی، در هزینه های درمان درمانده 

باشی و تنها هم باشی. 
درست مثل حکایت زندگی پدری که 
امروز از سر ناچاری پای قصه زندگی اش 
به این ستون باز شده است. مردی که 
به سرطان مری و معده  مبتالست و 
همسر و دو فرزندش به بهانه تهمتی 
که سال  ها پیش در محل کارش به او 
زده اند، رهایش کرده اند و با وجود اینکه 
مبرا شده، او را با درد تنها گذاشته اند.  
حاال نه خانه دارد و نه خانواده و در 
همان محل کارش می خوابد. من و تو 
نمی توانیم جای مهر خانواده را برایش 
پر کنیم اما می توانیم نگذاریم غم تامین 
هزینه  های درمان و بی خانمانی، کمرش 
را بیش از این خم کند. می توانیم کمک 
کنیم تا بتواند هزینه 15 جلسه رادیوتراپی 
و شیمی درمانی و تزریقاتش را بپردازد.
برای کمک به او می توانید وجه نقد 
را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
 302 داخلی  تلفن75983000- 
 09198012677 همراه  شماره  یا 
با  تنها  بیمار  این  بگیرید.  تماس 
امدادگران  کد 24300 در موسسه 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

مزمن  بکشند، دردهای  ماه طول   6 از  بیش  که  دردهایی 
روان،  بر  بلکه  ما،  جسم  بر  نه تنها  که  دردهایی  هستند. 
درد  به  مبتال  فرد  می گذارند.  اثر  افکارمان،  و  احساسات 
روابط  می کند،  محدود  را  فعالیت هایش  کم کم  مزمن، 
اجتماعی اش کاهش می یابد و مجبور به گرفتن مرخصی 
مزمن،  درد  به  مبتالیان  برای  می شود.  کارش  محل  از 
بیرون آمدن از رختخواب و شروع روز جدید سخت و 
از مدتی دچار ضعف عضالت و  بعد  طاقت فرساست و 

افزایش وزن می شوند.
پیدا می کند، ممکن  ادامه  به مدت طوالنی  وقتی که درد 
است در ذهن این افراد باورهای منفی در مورد آن ایجاد 
من  و  نخواهد شد  بهتر  هرگز  درد  این  اینکه  مثال  شود؛ 
نمی توانم با این درد کنار بیایم. این باورها، باعث می شود 
افکار منفی در ذهن بیمار قوت بگیرد که به زودی قادر به 
انجام کارهایش نخواهد بود و بی ارزش و سربار خانواده 

و اطرافیانش خواهد شد. 
درد،  تداوم  با  و  می شوند  فرد  آشفتگی  باعث  افکار  این 
ممکن است به دلیل ترس از آسیب بیشتر یا افزایش درد، 
یا خانوادگی و  اجتماعی  فعالیت های  دادن  انجام  از  فرد 

حتی سرکار رفتن خودداری کند.
از  یکی  یا  هستید  مزمن  دردهای  دچار  هم  شما  اگر 
اطرافیانتان درد مزمن دارد باید بدانید هر چه غیرفعال تر 
شوید، عضالتتان ضعیف تر می شود و میزان کلی سالمت 
جسمی تان کاهش می یابد و بیشتر احساس ناتوانی می کنید. 
اینکه  مثل  افکاری  مزمن،  درد  تحت تاثیر  مدتی  از  پس 
نخواهم شد  هرگز خوب  من  است،  غیرمنصفانه  زندگی 
و... و احساساتی مانند احساس بی ارزشی، افسردگی و...  
به طور موثری بر تجربه دردتان اثر می گذارد زیرا هیجان ها 

و افکار منفی تمرکز بر درد را افزایش می دهند.
برای  سازگارانه  و  مناسب  پاسخی  عضالنی،  آرام سازی 
درد مزمن است زیرا رایج ترین واکنشی که بدن ما به درد 
نشان می دهد، سفت کردن عضالت است. این سفت کردن 
ایجاد  و  بدن  از  و محافظت  برای محدود کردن حرکت 
فرصت برای بهبود درد انجام می شود اما در مواردی که 

درد مزمن می شود، این روش مناسب نیست. 
تنش عضالنی همچنین می تواند در پاسخ به خشم، اضطراب، 
ناکامی و استرس که از هیجان های رایج در افراد مبتال به 
و  شانه ها  گردن،  معموال  شود.  ایجاد  هستند،  مزمن  درد 
پشت اندام هایی هستند که تنش را در خود نگه می دارند.
در  را  آن  روان درمانگر  که  آرام سازی عضالنی  از  هدف 
جلسه درمان  آموزش می دهد، کمک به شماست تا آگاه 
بگیرید  یاد  منقبض هستند و  زمانی عضالتتان  شوید چه 
دردتان  تشدید  باعث  زیاد  تنش  اینکه  از  قبل  را  آنها 

شود، شل کنید. 
با یاد گرفتن این روش، متوجه می شوید میزان زیادی از 
درد، در واقع مربوط به نگه داشتن تنش در عضالتتان بوده 

که با آرام سازی عضالنی بهبود یافته است.

آرام سازی عضالنی
 راه حلی برای دردهای مزمن

داستان زندگی

»اصال از اخالق دکتر ...... خوشم نمیاد. آدم جرأت نمی کنه 
باهاش حرف بزنه یا سوالی ازش بپرسه.« اینها جمالت 
عمو احمد در توصیف یکی از مشهورترین و قدیمی ترین 
ارتوپدهای شهر بود. از طرفی، به او حق می دادم و در 
عین حال به این فکر می کردم که این پزشک از روز اول 
طبابتش این گونه بداخالق بوده یا در طول زمان و با گرفتن 
بازخورد از رفتار بیماران و همراهان، مجبور به انتخاب 

آگاهانه یا ناخودآگاه این رفتار شده است. 
برای توضیح و شاید توجیه علت بداخالقی پزشک عمو، 
داستان خودم و بیمارم را برای عمو تعریف کردم. خانمی 
52 ساله که از سردردی با ماهیت میگرنی از دوران نوجوانی 
شکایت داشت که در ماه های اخیر شدید شده بود. می گفت: 
»رفتم پیش دکتر... از جراح های معروف تهران. آقای دکتر 
با دیدن نتیجه ام آرآی مغزم گفت تو سرت پر از لک های 
سفیده که نشونه سکته است. این لک ها در آینده به هم 
می چسبند و باعث می شن آلزایمر بگیری و فلج بشی.« 
پرسیدم: »خب اون آقای دکتر نگفت باید چکار کنی؟« 
با گریه گفت: »چرا گفته هر روز هم آسپیرین بخورم و 

هم پالویکس.« 
برق از سرم پرید؛ برای یک خانم 52 ساله بدون هیچ عامل 
خطر عروقی از جمله دیابت، فشار خون باال، چربی خون 
باال، مصرف سیگار و ...، ترکیب آسپیرین و پالویکس تجویز 
شده بود. ترکیبی با خطر نسبتا باالی خونریزی گوارشی 
که بسیاری از نورولوژیست ها حتی برای بیماران مبتال به 
سکته مغزی اثبات شده هم با رعایت جوانب احتیاط، تجویز 
می کنند. چه باید می گفتم؟ مکثی کردم و گفتم: »خب االن 
برای چی اومدین پیش من؟« گفت: »شنیدم دکتر خوبی 
هستین، اومدم پیش شما که بگین آسپیرین و پالویکس 

رو بخورم یا نه.« 
20 دقیقه طول کشید تا به او توضیح دهم این لک های 
سفید با این تعداد کم و با توجه به سابقه میگرن، هیچ 
اهمیت بالینی ندارد و به هیچ درمان دارویی خاصی هم 
نیاز ندارد. توضیح دادم حرف هایم نظر شخصی من نیست 
و در مطالعات بزرگ اثبات شده این لک ها، اگرچه ممکن 

است نشانه سکته های مغزی بسیار کوچک باشد، با توجه 
به اینکه هیچ عامل خطر عروقی دیگری مثل فشار خون 
باال و دیابت و... ندارد، به هیچ اقدام اضافه ای نیاز نیست. 
تنها اقدام الزم برای او، کنترل سردردهای میگرنی با دارو 

و انجام ورزش هوازی منظم است. 
همه توضیحات را که شنید، مکثی کرد و گفت: »یعنی این 

لک ها خطرناک نیست؟«
 گفتم: »این لک ها تو ام آرآی مغز خیلی از آدم های میگرنی 
دیده می شه. خودم هم میگرن دارم و تعداد لک های من 
بیشتره. هیچ دارویی هم نمی خورم. چرا اینقدر سخت 

می گیرید؟«
خوشحال شد و با لبخندی حاکی از رضایت خداحافظی 
کرد و رفت. چند هفته بعد، یک روز عصر، منشی از اصرار 
مردی برای دیدن من خبر داد که می گفت خانمش مریضم 
بوده. همسر آن خانم 52 ساله بود. با لحنی عصبانی گفت: 
»خانم! شما چرا به زنم گفتین که لک های توی سرش مهم 
نیست؟ واقعا متاسفم براتون. خانمم رفته پیش یکی از 
بزرگ ترین پروفسورهای این شهر. ایشون براش عکس 
رنگی نوشته و گفته اون لک ها یعنی سکته و خطرناکه 

و باید آسپیرین بخوره. اصال بیا با خانمم صحبت کن.«
خانم گفت: »من زنگ  زدم که بگم آقای دکتر... گفتند اون 
لک ها نشونه سکته کوچیکه و تازه سونوی داپلر گردن 
تو مطبشون برام انجام دادن و گفتن رگ هام تنگی داره.« 
گفتم: »ببخشید چند درصد تنگی داشت؟ کدوم رگتون 
تنگ بود؟« با افتخار گفت: »20درصد. رگ های پشتی.« با 
شنیدن این جواب، نمی دانستم بخندم یا گریه کنم. گفتم: 
»عزیز دل من! تنگی زیر 50 درصد اصال ارزش بالینی نداره.« 
گفت: »وقتی به دکتر گفتم شما بهم گفتین که این لک ها 
اهمیت نداره، عصبانی شد و گفت همیشه حقیقت رو به 
مریضاش می گه. زنگ زدم بهتون بگم ام آرآی مریض هاتون 
رو با دقت نگاه کنین که الکی بهشون نگین مهم نیست. 
هرچی باشه با جون آدما سر و کار دارید. حاال اگه من 
تو این مدت که آسپیرین نخوردم، سکته می کردم چی؟« 

از او بابت دقت نظر و دلسوزی اش تشکر و قطع کردم.

توفانی از افکار مختلف در ذهنم برپا شده بود. اگر به 
جای آن همه توضیح، مثل برخی پزشکان داد می زدم و 
می گفتم: »اون دکتر که جراحه پس در این باره نمی دونه. 
این داروها رو بنداز تو سطل آشغال. این لک ها هیچی 
نیست، فراموشش کن و برو زندگی تو بکن«، شاید دچار 

تردید نمی شد و سراغ پزشک دیگری نمی رفت. 
اگر ژست مقتدرانه می گرفتم و با انجام یک سونوی دم 
دستی در مطب می گفتم فقط آسپیرین بخورد و پالویکس 
را قطع کند، احتماال بیمار راضی بود و سراغ دکتر دیگری 
نمی رفت. با این رفتار با یک تیر، چند نشان زده بودم؛ 
هم پزشکی محکم و مقتدر بودم که حقایق را به بیمارش 
گفته، هم با انجام سونوگرافی، پول ویزیتم را چند برابر 
کرده بودم و هم خود را انسانی بااخالق تصویر کرده بودم 
که توانسته خطر باالی سکته مغزی بیمار را در آینده ای 
نزدیک، حدس بزند ولی اصال چنین رفتاری در چارچوب 
اصول اخالقی ام نمی گنجید. گیج بودم. حق با که بود؟ با 
بیمار؟ با من؟ نمی دانستم. درنگ کنیم؛ آیا رواست سال ها 
درس خواندن یک پزشک را در دوران جوانی اش نادیده 
گرفت و بی سوادش نامید؟ مرز بی سوادی یا بی اخالقی را 
در کجای رفتارهای حرفه ای هر پزشک باید ترسیم کرد؟ 
این بی سوادی و بی اخالقی یا به تعبیر بهتر، کم سوادی و 
بداخالقی، از ابتدای شروع کار پزشک همراه اوست یا 
به مرور زمان و با گرفتن بازخوردهای نامناسب از جامعه 
ایجاد می شود؟ یک پزشک چقدر باید توان مقاومت مقابل 
آماج حمالت روانی را داشته باشد؟ نمی دانم. شاید چون 
هنوز مثل پزشک مورد بحث عمو احمد، آنقدر از بیماران 
و همراهان بازخورد ناجور نگرفته ام که ژست عبوس و 
مقتدر به خود بگیرم و طوری با بیمار صحبت کنم که با 
دیدن من، از شدت ترس، دردهایش را هم فراموش کند، 
چه برسد به پرسیدن سوال اضافه و چه برسد به هدایت 

به راه راست از طریق تلفن. 
تنها یک کار توانستم انجام دهم و آن، تعریف داستان خودم 
برای توجیه رفتار خشن یک پزشک حاذق و باتجربه بود، 

به این امید که دل عمویم از رفتار تند آن پزشک نرنجد.

طبیب از دردمندان رخ نتابد

آرامش در محیط كار
هر  که  است  مواردي  از  یکي  استرس  کنوني  دنیاي  در 
از  یکي  مي کنیم.  تجربه  مختلف  دالیل  به  ما  همه  روزه 
عوامل عمده استرس زاي زندگي امروزي، محل کار است. 
در  را  خود  روزانه  زمان  بیشترین  ما  اغلب  که  آنجا  از 
محل کار سپري مي کنیم، محل کار پرفشار و پراسترس، 
روان ما را فرسوده می کند و انرژي رواني و فیزیکي مان 
را کاهش مي دهد، تا آنجا که ممکن است دچار تنش با 
همکاران شویم، آشفتگي و بي نظمي در امور محوله پیدا 
به  را  کار کردن  کنیم که عطاي  فکر  این  به  کنیم، گاهي 
خود  کار  ادامه  به  نامنظم  و  بي انگیزه  یا  ببخشیم  لقایش 
در  استرس  با  مقابله  براي  است  الزم  بنابراین  بپردازیم 
کار  محیط  در  نه تنها  تا  بیاموزیم  مهارت هایي  کار  محل 
کارمان  محل  به  اشتیاق  و  عالقه  با  بلکه  بیاوریم،  دوام 

کنیم.  مراجعه 
و  استرس  از  افراد  که  اتفاقاتي  براساس  مرین،  سوفي   
بازگو  روان درمانگران  براي  فرانسه  در  کار  محیط  فشار 
کرده اند، روش هایي براي کاهش عوامل استرس زاي محیطي 
»آرامش در  استخراج کرده و در کتاب  و کسب آرامش 

محیط کار« براي ما بازگو کرده است. 
این کتاب از گروه کتاب هاي روان شناسي کاربردي براي 
با  دارند.  ناامني  پراسترس و  کساني است که محیط کار 
مطالعه آن مي آموزیم که چگونه با استرس هاي محل کار 
دهیم،  پاسخ  کار  محیط  در  انتقاد  به  چطور  کنیم،  مقابله 
چگونه  همکارانمان  با  کنیم،  تعریف  دیگران  از  چگونه 
اگر  کنیم،  برخورد 
مشاجره  موقعیت  در 
گرفتیم  قرار  نزاع  یا 
کنیم  رفتار  چگونه 
و چگونه با مدیریت 
زمان به همه کارهای 

برسیم.  خود 
نوشته  کتاب  این  
سوفی مرین، ترجمه 
مرجان گلریز توسط 
در  شمعدونی  نشر 
200 صفحه به چاپ 

رسیده است.

معرفی کتاب

 دکتر لیال عظیمی
متخصص علوم اعصاب و روان درمانگر

با  نوروتراپی.  برای  آوردنش  نکرده.  مراجعه  خودش 
سرد  و  ساکت  درمان.  به  مقاوم  افسردگی  تشخیص 

روبرویم نشسته. با نگاهی که هیچ حسی ندارد. 
می پرسم: »می دونی برای چی اینجا هستی؟«

با سر جواب می دهد: »بله« و می گوید: »فکر نکنم فایده 
داشته باشه.«

چند لحظه سکوت الزم است تا ارتباط نگاهمان دوباره 
برقرارشود. 

می گویم: »تو، انتخابت چیه؟ دلت می خواد فایده داشته 
باشه؟ تمایل داری از این حال بیرون بیای؟«

سکوت می کند اما این بار تماس نگاهش قطع نمی شود. 
انگار منتظر است، ادامه بدهم.

 می گویم: »چیزی که من می بینم اینه که انگیزه و شوقی 
برای رهایی از این حال افسرده نداری. انگار خودت 

انتخابش کردی!«
 محکم آب دهانش را قورت می دهد. بدنش نسبت به 
شروع جلسه جمع تر و محکم تر شده است. می شود گفت 
کمی احساس پشت نگاه سردش جریان پیدا کرده. هنوز 

تماس چشمی اش با من قطع نشده. 
ادامه می دهم: »چی می شه اگه دیگه افسرده نباشی؟«

جواب می دهد: »نمی تونم. دست خودم نیست. انگار 
درونم از انرژی خالی شده.«

وقتی می پرسم: »از کی اینطوری شدی؟« دوباره بدنش 
شل می شود و خموده در صندلی فرو می رود. 

جواب می دهد: »نمی دونم. یادم نیست.«
نگاهش به پرونده ای است که روبرویم باز است؛ تاریخچه 

بیماری اش از اول تا االن. 

سکوت می کنم تا از مرحله عصبانیت عبور کند. زمان 
زیادی طول نمی کشد که به رابطه برمی گردد و می گوید: 
»از وقتی مامانم از دنیا رفت. انگار بخشی از من هم باهاش 
رفت. اوایل دلتنگش بودم. االن دیگه دلتنگ هم نیستم. 

هیچ حسی ندارم. انگار کرخت شدم.«
می پرسم: »چه احساسی به مامان داری؟ به نبودنش؟« 
می گوید: »خیلی زن خوبی بود. خیلی مهربون بود. مظلوم 
بود. بابام خیلی اذیتش می کرد. فکر کنم انقدر غصه خورد 

که سرطان گرفت.«
 دوباره می پرسم: »چه احساسی به مامان داری؟«

جواب می دهد: »همه میگن من خیلی شبیه مامانمم. کاش 
منم با خودش برده بود. کاش منم باهاش می مردم.«

مامان  مثل  رو  خودت  داری  همین  »برای  می گویم: 
می کشی؟ چون اون تنهایی مرده؟ چه احساسی بهش 

داری که تو رو با خودش نبرده؟«
قرمز شده. نفسش حبس و بدنش منقبض، بغضش 

می ترکد و می گوید: »ازش عصبانی ام. خیلی...«
سکوت می کنم تا بتواند تجربه کند؛ هم احساسش به 
مامان و هم احساسش به فقدان. تجربه کمک می کند 

بتواند درباره اش صحبت کند.
می گویم: »به تغییرات بدنت توجه کن! ببین احساست به نبودن 
مامان چطور در بدنت تجربه می شه. اگر با افسردگی بی حس 
و کرخت نشی، این خشم چطور در بدنت تجربه می شه؟«

از نظر زیگموند فروید، در افسردگی، ساختار روانی فرد 
شکاف برمی دارد و بخشی از آن به بخش دیگر حمله می کند. 
به نظر می رسد علت این اتفاق کم بودن ظرفیت پذیرش 
فقدان و احساس خشم همراه آن باشد. در چنین حالتی، 

بخشی از ساختار روانی، با احساس خشم پر می شود که 
به خودش برگردانده خواهد شد. مالنی کالین، روان شناس 
مشهور اتریشی، معتقد بود افسردگی از احساس گناه بیش از 
حد ناشی می شود. از نظر کالین، زمانی که در ساختار درون 
روانی فرد، خشم بیشتر از عشق باشد، فانتزی های پرخاشگری 
در ناهوشیار شکل می گیرد و منجر به ایجاد احساس گناه 
در فرد می شود. فرد با برگرداندن این خشم به خودش از 

تجربه خشم و احساس گناه ناهوشیار اجتناب می کند. 
روانکاوهای جدیدتر مانند اتو کرنبرگ و جان فردریکسون 
معتقدند به هم خوردن تعادل روابط موضوعی بد و خوب 
در دنیای درون روانی فرد و جدا شدن احساسات از  تجربه 
همراه با پایین بودن ظرفیت تنظیم هیجانی، از علل اصلی 

ایجاد افسردگی هستند. 
علم عصب شناسی و داروشناسی، به هم خوردن تعادل 
بیوشیمیایی و عملکرد الکتریکی مغز را علت افسردگی 
می دانند. از این منظر، کم بودن میزان سروتونین، نامتعادل 
بودن نوروترانسمیترهایی مانند گلوتامات و گابا، نقص 
عملکردی نواحی پیش پیشانی مغز و وجود نداشتن تعادل 
فعالیت الکتریکی نیمکره های راست و چپ، عوامل اصلی 

ابتال به افسردگی هستند.
نکته مهم این است که افسردگی ناشی از هر علتی باشد، 
بیماری جدی ای است که به پیگیری های درمانی نیاز دارد 
و خودبه خود یا با تمرکز بر انگیزه های بیرونی بهبود پیدا 
نمی کند و مانند بیماری های قلبی، گوارشی و... بیمار 
افسرده برای عبور از عالئم روان تنی که آزارش می دهد، 
به کمک تخصصی نیاز دارد که امکان آن فقط در فضای 

درمانی فراهم است.

چرا افسرده شدی؟

             

زندگی سالم
  دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی کودک و نوجوان

 دکتر فردوس نظری
متخصص مغز و اعصاب 

دوچرخه سواری شهردار تهران، معاون وزیر بهداشت و رییس نظام پزشکی کشور به مناسبت روز پزشک

يادداشت هفته

نی
وشا

خب
اد 

رز
/ ف

سنا
ی ای

زار
رگ

خب
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