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پرسشی از متخصصان 
تغذیه، پزشکی ورزشی و 

آکادمی ملی المپیک

نسخه تغذیه ورزشی 
را چه افرادی بپیچند؟

سال هاست گفته می شود در باشگاه های ورزشی 
و بدنسازی جای خالی یک کارشناس تغذیه 

احساس می شود ولی این جای خالی نه تنها هنوز 
پر نشده، بلکه پای افراد غیرکارشناس هم  به 
حیطه تغذیه ورزشی باز شده است... صفحه7

سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و 
تلویزیون در گفت وگو با »سالمت«:

ممکن بود 
سکته کنم یا بمیرم
صفحه4

آیا مردان در سنین 
باال  باید  تستوسترون 

مصرف کنند؟
 مردان با گذشت سال های زندگی با دو حقیقت 

ناخوشایند روبرو می شوند؛ افزایش قطر شکم و 
کاهش میزان تستوسترون. اغلب ما از خطرات بزرگ 

شدن شکم آگاه هستیم اما آیا کاهش تستوسترون با 
افزایش سن هم عوارضی دارد؟... صفحه19

کدام رژیم غذایی برای کاهش 
وزن، بهتر است؟

رژیم کم چربی  یا 
کم کربوهیدرات؟

زمانی که بحث در مورد انواع رژیم های الغری به 
میان می آید، اختالف نظر فراوانی بین دو نوع رژیم 
پرطرفدار؛ یعنی رژیم های کم چربی و رژیم های 

کم کربوهیدرات، وجود دارد... صفحه26

بیماری های روان پزشکی و 
اختالالت جنسی

مهم ترین ارگان 
جنسی بدن مغز است
بیشتر افراد فکر می کنند اگر مشکلی در سازوکار 

جنسی آنها وجود دارد، حتما ایراد از هورمون های 
جنسی یا اندام های تناسلی است... صفحه14

گزارش »سالمت« از آمادگی ها برای بازگشایی مدارس

بوی ماه مهر، ماه مهربان
 مامان نرو؛ می ترسم!
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مدرسه  آغازین  روزهای 
باید  بسیاری  جهات  از 
مورد توجه قرار گیرد، اما 
آنچه اهمیت این روزها را 
بیش ازپیش می کند آمادگی شهرها برای مواجهه 
با شلوغی ها و دلهره رسیدن به مدرسه و ایمنی 
بچه هاست. در این بین همه نهادهای مسوول 
پای کار می آیند تا شروعی خوب داشته باشیم. 
در این گزارش ابتدا مروری بر صحبت های 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره 
تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس داریم. 
در ادامه با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
و معاون اورژانس کشور گفت و گو کرده ایم تا از 
آمادگی ها برای این ایام بگویند. در پایان هم پای 
صحبت های یک مدیر مدرسه و مادر نشسته ایم 
که دو فرزند او امسال مدرسه خواهند رفت.

سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی کشور درمورد آماده باش 14 هزار نفر 
از مأموران پلیس راهور در ابتدای مهرماه توضیح 
داد: »امسال هزار و 415 شرکت با 112 هزار و 923 
دستگاه وسیله نقلیه مسوولیت جابجایی 2/5 میلیون 
دانش آموز را عهده دار خواهند شد.«وی با اشاره به 
بهره مندی پلیس از ظرفیت 100 هزار همیار پلیس 
و پلیس یار در راستای کاهش تصادفات عنوان کرد: 
»برابر قانون اگر فردی با پلیس یار همکاری نکند 
شامل 50 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی می شود.«

هادیانفر گریزی به موضوع ایمنی سرویس مدارس 
زد و یادآور شد: »متأسفانه شاهد نوعی نابسامانی 
در حوزه سرویس مدارس هستیم.« وی خطاب به 
مسووالن آموزش وپرورش و مدارس تأکید کرد: 
»حتما باید سرویس هایی را به کار بگیرند که دارای 
ایمنی کافی و معاینه فنی برتر باشند و در این حوزه 
مطابق آیین نامه اجرایی سرویس مدارس عمل کنند.«

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وانت بارها 
به ویژه در مناطق محروم مجاز به سرویس دهی به 
دانش آموزان هستند یا نه، گفت: »به هیچ وجه چنین 
مجوزی به رانندگان وانت بارها داده نمی شود و 
نه تنها مسووالن آموزش وپرورش و مدیران مدارس 
نباید از وانت بارها برای سرویس دهی استفاده کنند، 
بلکه اعالم می کنم پلیس راهور در صورت مشاهده 
چنین مواردی قطعا با فرد خاطی برخورد و وی را 

به مراجع ذی صالح معرفی می کند.« 

100 هزار همیار پلیس کنار پلیس
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمای 
و رانندگی تهران هم در گفت وگو با »سالمت«  
درباره آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس توضیح 
داد: »طبیعی است که میزان، حجم و زمان ترافیک 
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها وابسته به تقاضای 
سفر است. با آغاز مهرماه این تقاضا افزایش پیدا 
می کند و بیش از یک میلیون دانش آموز با استفاده 

از وسایل نقلیه مختلف اعم از سرویس مدارس 
و ناوگان حمل ونقل عمومی یا توسط خودروهای 
شخصی والدین آماده رفتن به مدرسه خواهند شد 
که موجب بروز ترافیک های سنگین در زمان صبح 
و ظهر خواهد شد.« وی درباره برنامه های پلیس 
تهران برای این ایام اظهار داشت: »خوشبختانه 
برنامه ریزی ها انجام  شده و سعی خواهیم کرد مانور 
بزرگی در روز 30 شهریورماه داشته باشیم و این 
اعالم آمادگی را خواهیم کرد که همه دستگاه های 
مسوول در این امر کنار پلیس آماده بازگشایی 
مدارس خواهند بود.« مهماندار افزود: »موضوع 
دیگری که در دستور کار پلیس قرار دارد،آموزش 
در مدارس است و با حضور در مدارس بحث 
ایمنی ترافیک را به دانش آموزان آموزش خواهند 
داد. البته موضوع آموزش رانندگان سرویس مدارس 
هم آغاز شده تا رانندگان این سرویس ها آمادگی 

الزم را برای مواجهه با خطرات داشته باشند.«
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به همیاران 
پلیس اشاره کرد: »پتانسیل دیگری که کنار پلیس در 
ایام پرترافیک بازگشایی مدارس خواهد بود همیاران 
پلیس هستند که کنار پلیس و ناظر اجرای مقررات 
خواهند بود. خوشبختانه امروز در کل کشور 100 
هزار همیار پلیس و پلیس یار داریم که با آموزش هایی 
که دیده اند می توانند در صورت بروز مشکل و تخلف 
به والدین و رانندگان سرویس ها تذکرهای الزم را 
بدهند.« وی ادامه داد: »موضوع دیگری که در دو 
هفته آغازین مهرماه مدنظر پلیس است بحث شناور 
کردن ساعات اداری ادارات است زیرا در این مدت 
ممکن است سرویس مدارس و امکانات حمل ونقل 
در اختیار دانش آموزان قرار نگرفته باشد. البته تأکیدی 
که پلیس به آموزش وپرورش و مدارس داشته این 
است که سرویس مدارس از همان روز نخست 
آماده جابجایی دانش آموزان باشند. همچنین در این 
مدت تردد کامیون ها و کامیونت ها و وانت بارهای 
توزیع مواد غذایی را برعهده  دارند از ساعت 6 

صبح تا 10 صبح ممنوع خواهد بود.«
مهماندار درمورد سرویس مدارس نیز توضیح 
داد: »بحث ایمنی دانش آموزان یک کار گروهی 
است زیرا رانندگان سرویس مدارس، والدین، خود 

دانش آموزان و مدیران مدارس و همه شهروندان و 
نهادها کنار پلیس در این خصوص تاثیرگذار هستند 
اما دو اقدام در این زمینه در دستور کار پلیس قرار دارد؛ 
نخست بحث آموزش رانندگان سرویس مدارس 
و خود دانش آموز و والدین آنهاست. موضوع 
دیگر ایمن سازی اطراف مدارس با نصب تابلوها 
و تجدید خط کشی ها و برجسته سازی آنهاست. 
ازاین رو، مأموران پلیس در همه مناطقی که مدارس 
در نقاط حادثه خیز قرار دارند ابتدای صبح و نیز 
در پایان ساعات مدارس مستقر خواهند شد تا 
را  دانش آموز  ایمنی  و  ترافیک  روان سازی  کار 
برعهده داشته باشند.« وی ادامه داد: »همچنین 
کارگروهی با عضویت آموزش وپرورش، پلیس، 
تاکسیرانی، اولیای دانش آموزان، مدیران مدارس 
و سایر دستگاه های همیار تشکیل شده که در آن 
ضوابط انتخاب رانندگان و تایید سالمت جسمی 
و روانی آنها انجام می شود بنابراین از تمام افراد 
ثبت نامی سوءپیشینه و تست های سالمت گرفته 
می شود و بعد از گذراندن آزمایش های متعدد گواهی 
رانندگی سرویس مدارس برای آنها صادر می شود. 
ازاین رو، به نظر می رسد با فرایند هایی که صورت 
می گیرد کنترل های الزم وجود دارد اما مهم تر از 
همه این فرایندها لزوم نظارت مستمر بر افراد 
است بنابراین اگر در طول سال تحصیلی الزم 
شود که از راننده ای تست مجدد گرفته شود یا 
رفتار پرخطری داشته باشد اقدامات الزم برای 
اخراج فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد و 
مدیران مدارس و والدین این امکان را دارند که 
افراد خاطی را با صالحدید خود به پلیس معرفی 
کنند. البته مسوولیت سرویس مدارس با مدیران 
مدارس خواهد بود.« مهماندار درمورد مدارسی 
که در نقاط خاص شهر مانند میادین مرکزی یا 

در مجاورت معابر شهری پرخطر و اتوبان ها و 
جاده های خطرناک قرار دارند، گفت: »متاسفانه 
در سال های گذشته در بسیاری از ساخت وسازها 
پیوست های ترافیکی نادیده گرفته می شود و نظر 
پلیس درباره صدور مجوزها گرفته نمی شود بنابراین 
تنها راه مواجهه با این مشکل همیاری والدین و 
رانندگان سرویس های مدارس با پلیس است تا 

شاهد بروز خطراتی برای دانش آموزان نباشیم.«

آماده باش 3 هزار آمبوالنس اورژانس
حسن نوری، معاون اورژانس کشور نیز از تمهیدات 
ویژه اورژانس برای بازگشایی مدارس خبر داد و 
گفت: »برای این ایام دو برنامه مشخص در نظر 
گرفته شده است؛ نخست بحث مدیریت حوادث 
احتمالی در روزهای نخست بازگشایی مدارس 
است که برای این منظور 3 هزار آمبوالنس اورژانس 
در سراسر کشور و با هدف ایجاد امنیت خاطر مردم 
در میادین اصلی و مکان هایی که تردد بیشتری در 

آنها در جریان دارد مستقر خواهند شد.«
وی افزود: »همچنین اورژانس هوایی در این ایام در 
آماده باش کامل خواهد بود. البته در این ایام ممکن 
است با موج پایانی سفرهای تابستانی هم مواجه 
شویم که برای این منظور و در استان هایی که در 
آنها تردد بیشتری در جریان است برنامه ریزی های 
ویژه ای برای زمان هایی که جاده ها یکطرفه می شوند 
آماده  اورژانس  بالگرد   44 منظور  این  برای  و 

خدمت رسانی خواهند بود.«
نوری برنامه دوم اورژانس کشور را برای ایام 
مدارس تشریح کرد: »معاونت آموزش اورژانس 
کشور برنامه هایی برای آموزش دانش آموزان دارد 
که برای این منظور کتاب های مجازی آماده شده 
فوریت های  آموزش  درباره  همچنین  است. 

آموزش وپرورش  با  را  مذاکراتی  پزشکی 
داشته ایم و مأموران اورژانس با حضور در مدارس 
به ویژه در مدارس ابتدایی آموزش های الزم را 
به دانش آموزان و مربیان مدارس خواهد داد.« 
معاون اورژانس کشور ادامه داد: »برای این منظور 
جلسات متعددی با مسووالن آموزش وپرورش 
داشته ایم و پایلوت طرح در سال تحصیلی گذشته 
و در استان های مازندران و تهران انجام شده و 
برنامه ما این است که این طرح را در مدارس 

سطح کشور اجرا کنیم.«

ثبت نام متقاضیان سرویس در سامانه سپند
هدایت  پسرانه  مدرسه  مدیر  علیرضا صالحی، 
منطقه 8 تهران درمورد سرویس مدرسه گفت: 
»ثبت نام سرویس مدرسه در سامانه »سپند« از 10 
شهریورماه آغاز شد و دانش آموزان و والدین در این 
سامانه ثبت نام کردند.« وی اظهار داشت: »تا قبل از 
راه اندازی این سامانه نابسامانی در حوزه سرویس 
مدارس وجود داشت و خانواده ها نارضایتی هایی 
از سرویس ها داشتند ولی درنهایت با آمدن این 

سامانه توانستیم وضعیت را سروسامان بدهیم.«
صالحی ادامه داد: »مدارس موظف هستند در موعد 
مقرر نیازهای خود را اعالم کنند و متناسب با آن 
شهرداری ها باید شرکت های واجد شرایط را انتخاب 
و رانندگان نیز در این سامانه ثبت نام کنند. درنهایت 
مدارس با شرکت ها قرارداد امضا می کنند و باید این 
قراردادها نیز مورد تایید شهرداری ها قرار بگیرد و 
پس از آن والدین می توانند ثبت نام خود را داشته 
باشند و سرویس مدرسه موردنظر را انتخاب کنند.« 
مدیر مدرسه هدایت به مزیت این سرویس ها اشاره 
کرد: »حسن این کار این است که ناوگانی که از 
این طریق خدمت ارائه می دهند، ناوگانی هستند که 

استانداردهای الزم را دارند و از آن اطمینان خاطر 
داریم زیرا تمامی رانندگانی که در این طرح ثبت نام 
کرده اند  بدون سوءپیشینه هستند و از سالمت روح 
و روان برخوردارند تا مثل گذشته با مشکالتی مواجه 
نشویم.« صالحی درباره قیمت سرویس مدارس نیز 
گفت: »قیمت گذاری ها برعهده شورای شهر بود 
که قیمت مصوب و قانونی برای سرویس مدارس 
به والدین اعالم  شده است. تمامی سرویس های 
 QR مدارس دارای برچسب واحد هستند که کد
نیز روی آن درج شده و مسووالن آموزش وپرورش 
و والدین می توانند با اسکن آن کد اطالعات و 
مشخصات راننده و خودرو را کسب کنند و از 
سالمت آن مطمئن شوند.  همچنین برنامه ای در 
اختیار والدین قرار دادیم تا با استفاده از آن روند 

سرویس دهی به فرزندان خود را مشاهده کنند.«

گالیه از هزینه  باالی سرویس مدارس
خانم طاووسی که کارمند است و دو فرزندش امسال 
به مدرسه خواهند رفت درباره سرویس مدرسه 
فرزندان خود گفت: »یکی از فرزندانم دانش آموز 
دوره ابتدایی است که به دلیل مبلغ باالی سرویس 
مدرسه مجبور شدیم خودمان مسوولیت بردن و 
برگشت از مدرسه او را داشته باشیم زیرا مسیری 
که برای سرویس در نظر گرفته شده بود با مسیر 
ما همخوانی زیادی نداشت و تنها نصف مسیر را 
می خواستیم که سرویس قبول نکرد و ما مجبور 

شدیم روش دیگری را انتخاب کنیم.«
وی افزود: »فرزند دیگرم امسال دوره اول متوسطه 
است. در سامانه سپند ثبت نام کردیم. البته هزینه ای 
که برای سرویس در سامانه پیشنهاد داده شده مبلغ 
باالیی بود ولی مجبور شدیم مبلغ را تایید کنیم زیرا 
به رغم باال بودن مبلغ به دلیل اینکه فرزندم دختر 

است اطمینان بیشتری به این سرویس داشتیم.«
خانم طاووسی تصریح کرد: »یکی از محاسن 
این سرویس ها این است که والدین می توانند 
فرزندان خود را در طول مسیر به وسیله نرم افزار 
کنترل کنند. همچنین اطمینان از سالمت راننده 
به دلیل انجام آزمایش ها و گذراندن دوره های 
خاص یکی دیگر از دالیل رغبت ما به سرویس 

مدرسه برای فرزندم بود.«

پیش بینی ما این است 
که در مهرماه ۲۵ تا ۳۰ 
درصد افزایش ترافیک 
داشته باشیم. بر همین 

اساس از استانداران و روسای اداره 
درخواست کرده ایم ساعات کار ادارات 
را در 1۰ روز اول مهر به مدت ۲ ساعت 
شناور اعالم کنند-

سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی کشور

امروز در کل کشور 
1۰۰ هزار همیار پلیس 

و پلیس یار داریم که 
با آموزش هایی که 

دیده اند می توانند در صورت بروز 
مشکل و تخلف به والدین و رانندگان 
سرویس ها تذکرهای الزم را بدهند-

سردار محمدرضا مهماندار رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 

بزرگ

گزارش »سالمت« از آمادگی ها برای بازگشایی مدارس

بوی ماه مهر، ماه مهربان
 علی اکبر 

ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت۲ سالمت در ایران

حضور زنان در ورزشگاه ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر لزوم حضور زنان 
در ورزشگاه ها به عنوان یک نیاز برای همه جامعه اظهار داشت: »شهردار تهران باید برای 
تحقق این مهم در سطح بوستان ها و ورزشگاه ها آمادگی و همکاری خود را با سازمان ها 

و نهادهای مسوول اعالم کند.«
به گزارش ایسنا، محمدجواد حق شناس در یکصدوشصت وپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 

شهر تهران در تذکری گفت: »مدت هاست که موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها 
برای تماشای بازی فوتبال در صدر اخبار جامعه قرار گرفته است.« وی افزود: »در 
همه جای دنیا میلیاردها دالر بودجه صرف می شود تا اینکه بتوانند مردم را به ورزشگاه ها 
بکشانند. تالش بسیاری صرف می شود تا مردم به جای افسردگی ها، تنهایی ها و رکود 
و رخوت، در فضای ورزشگاه ها در شور و هیجان جمعی و با تقویت احساس 
همبستگی ملی و تخلیه احساسات و هیجانات بتوانند به راحتی در این فضاها حضور 
پیدا کنند تا تعادل و سالمت جامعه حفظ شود.« وی ادامه داد: »جامعه امروز ما دچار 

آسیب های متعددی است. نیمی از جامعه ما؛ یعنی زنان با فشارها و سختی هایی 
مواجه اند. امروز مدیریت شهری تهران در کنترل آسیب های اجتماعی ریشه دار 
جامعه با تنگناهای جدی مواجه است. آسیب های امروز جامعه ما نیاز به توجه، 
کنترل و ترمیم دارد. این آسیب ها نیاز به ابتکار عمل و شجاعت همراه با رویکرد 
جامع نگر دارد. حضور زنان با حفظ و رعایت جوانب شرعی و اخالقی در ورزشگاه ها 
فقط نیاز زنان و دختران جامعه نیست، بلکه نیاز همه جامعه است. ضرورتی برای 

سالمت اجتماعی و نشاط جوانان و افزایش همبستگی ملی ماست.«

خبــر

کاال های آسیب رسان به سالمت انواعی از محصوالت 
هستند که براساس داده ها و شواهد علمی اثبات شده، 
مصرف مداوم یا بیش از اندازه آنها به دلیل وجود مواد 
غیربهداشتی، سمی و آسیب رسان و آثار مضری که بر بدن 
می گذارند، برای ساختار جسمی و روانی فرد تبعات 
منفی و مخرب دارد. کاالهای مذکور یا به عنوان کاالی 
اولیه، مضر شناخته می شوند مانند دخانیات، نمک و 
شکر یا به دلیل وجود مواد اولیه مضر، مصرف زیاد آن 
خطرناک است و موجب عوارض بر سالمت می شود. 
در این زمینه می توان به روغن های خوراکی یا اسیدهای چرب چیپس و 
پفک حاوی نمک زیاد، سس مایونز و انواع محصوالت دخانی اشاره کرد. 
همچنین برخی خدمات و اقدامات از جمله عرضه مواد دخانی و قلیان 
در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مانند سفره خانه ها، 
هتل ها و چایخانه ها آسیب رسان سالمت هستند. ممنوعیت یا دریافت 
مالیات و عوارض سنیگین بر کاال های و خدمات آسیب رسان و همچنین 
منع تبلیغات در رسانه ها و اماکن عمومی و... از راهکارهایی بوده که طی 
سالیان اخیر از سوی برنامه ریزان اجتماعی برای کاهش عوارض مواد 
مذکور مطرح شده است. بر اساس ماده 7 )بند ج( قانون احکام دائمی 
برنامه هاي توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهاي آسیب رسان 
سالمت )موضوع ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت( بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوي همه رسانه ها 
ممنوع است. همچنین در طرح الحاقی ماده 48 آمده که هرگونه تولید و 
واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت و داروهاي 
با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض 
سالمت است. فهرست خدمات و اقدامات و کاالهاي آسیب رسان سالمت 
و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و درصد عوارض )حداکثر 10 درصد ارزش کاال( براي 
این کاالها ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تعیین و ابالغ می شود. مقرر 
شده صددرصد مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به 
صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه هاي اجرایی مربوط قرار گیرد. بر 
این اساس وزارت بهداشت تالش دارد با به روز کردن فهرست کاالها و 
خدمات آسیب رسان و پیگیری از سوی مراجع ذیصالح، افزایش مصرف 
و تبعات منفی آن بر جامعه را کنترل کند. در سال جاری هم معاونت 
بهداشتی فهرست این کاالها را برای منع تبلیغ به صداوسیما و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرده است. 
 با وجود همه تالش ها و اقدامات انجام گرفته در زمینه کنترل تولید، تبلیغ و 
عرضه کاال و خدمات آسیب رسان به نظر می رسد تا رسیدن به این هدف 
راه درازی در پیش است. بخشی از مشکالت برخورد با این موضوع مربوط 

به عدم شفافیت پاره ای از قوانین و مقررات است، بخشی دیگر مربوط به 
ابهامی است که در موضوع مشمولیت همه کاالهای آسیب رسان وجود 
دارد چرا که شناخت دقیق محصوالت، میزان آسیب زا بودن آن، تبعات 
اقتصادی ناشی از تولید کاالها با توجه به مباحث سرمایه ای، رونق تولید 
و... مواردی است که در پس هر اقدامی می تواند آثار متعدد مثبت و منفی 
داشته باشد و قطعا واکنش هایی از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
در پی دارد. مسائل مطرح شده ضمانت اجرایی بسیاری از قوانین مصوب 
را با تردید روبرو می  کند. از آنجایی که دستگاه های متولی در برخورد 
با چنین موضوعاتی با فشارهایی از سوی تولیدکنندگان، بخش صنایع، 
اشتغال و کار روبرو هستند به اجرا درآوردن قوانین سخت و گاهی 
ناممکن می شود. از سوی دیگر، مجموعه این کاالها موجب تحمیل 
بیماری و هزینه بر فرد، جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی می  شود که 

اقدام متناسب را ضروری می نماید. 
 برای کاهش مصرف، ارتقای سطح سالمت و جایگزینی مصرف محصوالت 
مذکور با کاالی سالم، باید از راهکارهای مختلف استفاده کرد. بخشی از 
راهکارها به واسطه فرهنگ سازی و تبلیغات استفاده از مواد خوراکی و 
مصرفی سالم بین مردم می تواند راهگشا باشد اما از طرفی این هدف را 
می توان با افزایش هزینه مصرف محصوالت آسیب زا و تعیین نرخ مالیات 
بر فروش یا ارزش افزوده و عوارض بر آن تحقق بخشید. هم اکنون احکام 
مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران نرخ مالیات بر 
مواد دخانی را از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار 

و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1366/12/3 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
1387/2/17، مشمول مالیات قرار داده است. در مجموع تحت 6عنوان 
از واردات سیگار و محصوالت دخانی 104/5 درصد مالیات و عوارض 
دریافت خواهد شد و از تولیدات داخل کشور تحت 3 عنوان؛ از تولید 
داخلی 21 درصد، تولید مشارکتی 31 درصد و تولید مستقل برند خارجی 
36 درصد دریافت می شود. موضوع مالیات بر کاالهای آسیب رسان برای 
کنترل آن تنها به مواد دخانی محدود نمی شود و از سایر کاالها درصدی 
عوارض دریافت می شود. چنانچه بتوان مانند بسیاری از کشورهای پیشرو 
در زمینه مبارزه با دخانیات و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت عمومی، 
عوارض سنگین دریافت کرد بسیاری از اهداف بهداشتی و درمانی در 
زمینه پیشگیری هم محقق می شود. مهم ترین دستاوردهای تشدید مالیات 
و عوارض بر کاالهای آسیب رسان منجر به تالش تولیدکنندگان برای 
کاهش مواد اولیه مضر در تولید محصوالت آسیب رسان و افزایش کیفی 
آن، کاهش مصرف این محصوالت توسط مصرف کنندگان، کاهش هزینه های 
بهداشتی و درمانی، خلق منبع درآمدی پایدار برای حوزه سالمت، افزایش 
بهره وری اقتصادی و اجتماعی از نیروی انسانی و درنهایت داشتن جامعه ای 
سالم تر است. درنهایت نباید از نظر دور داشت که همه قوانین و مقررات 
وضع شده به شرطی پاسخگوست که ضمانت اجرایی قوی داشته باشد 
و برای تحقق آن همکاری و همیاری بخش های مختلفی از جمله وزارت 

صمت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارشاد و ... را می طلبد.

 دکتر کریم 
همتی

معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت 

بهداشت

یادداشت

ضرورت تشدید قوانین و مقررات کاالها و خدمات آسیب رسان سالمت



3 سالمت در جهان

بسیاریازسالمندانبیماریکهمدتزیادیدربیمارستانمیمانند،دیگربهخانهبازنمیگردند

بیماریهایحادسالمندیراچارهنکردهاند
 10 نیوبریتانیا  بیمارستان 
بیمار خود را به طور دقیق 
زیر  جداگانه ای  بخش  در 
بازدیدکنندگان  دارد.  نظر 
می توانند صدای بی وقفه نبض نمایشگرها و 
هوم دستگاه های تنفسی را بشنوند. بیمارستان 
این واحد را با پنجره هایی طراحی کرده تا بیماران 
بتوانند روز و شب را از هم تشخیص دهند، حتی 
برای آنهایی که نمی توانند برای دیدن نور از پنجره 
سر خود را بچرخانند، روی سقف نماهایی از 

اقیانوس و جنگل تعبیه شده است.
در نای همه این بیماران ابتدای ورود با استفاده 
از نوعی روش جراحی به نام »تراکوستومی« 
لوله های تنفسی وصل به دستگاه گذاشته می شود 
و برخی از آنها دست کم بخشی از روز از این 
بیمارستان ها،  این  به  می شوند.  جدا  دستگاه 
یا  بلندمدت  مراقبت های   بیمارستان های 
ال.تی.سی.اچ گفته می شود و اغلب مورد استفاده 
بیمارانی قرار می گیرد که از بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان های عادی مرخص شده اند اما 
هنوز آنقدر بیمارند که نمی توانند در خانه یا 

حتی آسایشگاه ها اقامت کنند.
حدود 400 بیمارستان تخصصی از این نوع در 
آمریکا وجود دارد. برخی از آنها مستقل اند و 
برخی نیز درون مجموعه های بیمارستانی و اغلب 
متعلق به بخش خصوصی که پزشک هر روز 
بیمار را ویزیت می کند و بیماران تحت درمان های 

شدید قرار می گیرند.
5درصد از بیمارانی را که قرار بود به مدت 5 
سال، از سال 2009 تا 2013 میالدی، در این 
بیمارستان ها بستری شوند، مورد بررسی قرار 

گرفتند. آمارها نشان دادند تنها 45درصد از این 
افراد بیش از یک سال زنده ماندند و نسبت 
آنهایی که بیش از 5 سال دوام آوردند، 1نفر از 
هر 5 نفر است. محققان عقیده دارند آمار واقعی 
درمان شدگان؛ یعنی افرادی که توانسته باشند 
به هوش و حواس دقیق و عملکرد مطلوب 

بازگردند، از این میزان هم کمتر است. 
در یکی از این واحد های بیمارستان خانمی بود 
که به دلیل انفیزم حاد )افزایش حجم حباب های 
ریه همراه با از بین رفتن خاصیت ارتجاعی 

شش ها( در 5 ماه 6 بار در بیمارستان بستری 
کمک  دستگاه  از  تنفس  برای  بارها  و  شده 
گرفته و کمی بعد دوباره بهتر شده بود. به نظر 
کارشناسان، این قسمت از ماجرای درمان حتی 
برای آنها که خود از مسووالن نظام درمانی 
بیمارانی که در  آمریکا هستند، پنهان است. 
این قسمت طبقه بندی می شوند، بیماری های 
متفاوتی دارند؛ از انواع شکستگی ها گرفته تا 
خونریزی های مغزی و بیماری های ریوی. آنها 
بیماران سالمندی هستند که اغلب نمی توانند 

در بیمارستان های عادی بستری شوند.وضعیت 
بیماران جوان تری که در دهه 6 زندگی خود 
هستند نسبت به آنهایی که جراحی تعویض 
مفصل شده اند یا مشکالت شکستگی لگن دارند، 
بهتر است اما میان اینها هم افراد بیش از 80 سال 

عملکرد مطلوبی ندارند.
چند سال قبل دکتر »دنیال الماس«، متخصص 
مراقبت های حیاتی در بوستون، از اصطالح »آن 
جهانی« که برای این بیماران به کار برده می شد، 
تعجب کرد. او در بررسی های خود از 50 بیمار 

بستری در بیمارستان های مراقبت های بلندمدت 
پرسش های غیرپزشکی درباره ترس ها، اهداف 

و ادراکاتشان پرسید.
بیماران کیفیت زندگی خود را بد توصیف کرده 
بودند. آنها از گرسنگی، تشنگی و دشواری در ایجاد 
ارتباط شکایت داشتند. دکتر »الماس« می گوید: 
»آنها کسل بودند، نمی توانستند حرکت کنند، 
احساس عمیق تنهایی و طردشدگی می کردند 
و خانواده شان تحت فشار و اضطراب بود. اغلب 
این بیماران امیدوار بودند که روزی به زندگی 
قبلی خود برگردند و با دکتر خود درباره احتمال 

بدتر شدنشان صحبتی نکرده بودند.«
به نظر »الماس«، وقتی آنها مردم را در مسیری قرار 
می دهند که امکان دستاوردی در آن نیست، رنج 
بی دلیلی را بر آنها تحمیل می کنند. می شود بدون 
ناامید کردن مردم، آنها را با واقعیت روبرو کرد.
روزگاری بیمارستان های مراقبت های بلندمدت 

سریع تر از سایر بخش های درمانی در آمریکا 
رشد کردند و تعداد آنها از 97 بیمارستان در سال 
1992 میالدی به 388 بیمارستان در سال 2005 
میالدی رسید. زمانی که کارشناسان این گونه 
توصیفش می کنند؛ »دوره ای با هزینه های اضافی 

و پذیرش های نامناسب«
پاسخ مدیکر، بیمه خدمات درمانی، به این رشد 
پرداخت های دیر به دیر و معیارهای سفت و سخت 
برای تامین بودجه بود. برنامه های اولویت دار 
مدیکر نیز که کمتر بودجه های بیمارستان های 
مراقبت های بلندمدت در آنها لحاظ شده بود، 
همگی به درآمدزایی این طرح لطمه زد، درنتیجه 
تعداد این بیمارستان ها که بسته شدند، بیشتر از 
تعداد تاسیس شده بود و انتظار می رود تعداد 

بیشتری نیز در آینده بسته شوند. 
توزیع این بیمارستان ها در سطح کشور هم یکسان 
نیست و بیشتر به سیاست های خاص ایالتی 
بستگی دارد. معیارهای کنونی سختگیرانه برای 
پذیرش این بیماران به این معنی است که آنها 
احتماال بیمارتر خواهند شد و حتی امید به بهبود 

در آنها کمتر از نمونه هایی است که دیده ایم.
همه این شرایط ایجاب می کند که موضوع محل و 
نوع نگهداری بیمار بی پرده و صریح بین خانواده  
بیمار و پزشک و خود وی مطرح شود؛ بیمارستان 
عادی یا ال.تی.سی.اچ یا آسایشگاه ها و سرای 

سالمندان.
برخی پزشکان متخصص عقیده دارند بهتر است 
به طور دوره ای، مثال هر 4 هفته یا 8 هفته یکبار، 
به بیمار و خانواده اش مجال بررسی دوباره محل 

و نوع درمان را بدهیم.
New York Times :منبع
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شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت

سیگارهایالکترونیکیایمننیستند
حتی یک بار استفاده از سیگار الکترونیک غیرنیکوتینی )ویپ( می تواند به عروق و ریه های شما آسیب برساند و شما را به 
بیماری های مختلف مبتال کند.به نظر کارشناسان، مصرف سیگار الکترونیک )ویپ( بین جوانان زیر30 سال  بیشترین محبوبیت 
را دارد و تعداد نوجوانانی که از این سیگارهای الکترونیک استفاده می کنند، روز به روز در حال افزایش است. یک بررسی 
جهانی در سال  2018 میالدی نشان داد بیش از 3 میلیون دانش آموز دبیرستانی از سیگار الکترونیکی استفاده کرده اند که این آمار 
نشان دهنده 78 درصد افزایش نسبت به سال 2017 میالدی است.مصرف سیگار الکترونیک )ویپ( می تواند منجر به تغییر در 
جریان خون شود. فقط یک مرتبه استفاده از ویپ موجب کاهش جریان خون در شریان فمورال )شریان بزرگ در ران( می شود. 
زمانی که جریان خون کاهش پیدا می کند، جریان اکسیژن نیز کاهش می یابد. هنگامی که جریان خون به مغز کاهش می یابد، 
می تواند توجه، تمرکز و توانایی یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد و  تاثیرات مختلفی بر نوجوانان دبیرستانی و دانشگاهی بگذارد. 
منبع: رویترز

سازمان جهانی 
بهداشت

چرتنیمروزیاحتمالسکتههایمغزیوحمالتقلبیراکممیکند
محققان به این نتیجه رسیده اند که 1 یا 2 بار چرت نیمروزی در هفته احتمال دارد میزان 
سکته های مغزی و حمالت قلبی را در فرد کاهش دهد. بیش از 3هزار نفر بین سنین 35 
تا 75 سال در شهر لوزان کشور سوئیس از سال 2003 تا 2006 میالدی میزان چرت های 

نیمروزی را گزارش کردند. 
در پایان مطالعه سرپرست این تحقیق می گوید: »مطالعه ما روی جمعیت بزرگسال با سالمت 
عادی انجام شده و براساس آن ما می توانیم بگوییم چرت نیمروزی گاهگاهی می تواند 
احتمال حمالت قلبی را در بزرگساالن کاهش دهد و در مجموع به نفع سالمت آنهاست. 

از سوی دیگر، چرت نیمروزی می تواند جایگزینی برای خواب بد شبانه باشد.«
 منبع: نیوزویک

سوئیس

امروزه عمر انسان بیشتر از هر دوره ای در تاریخ است ولی ما نمی توانیم 
زندگی خود را دراز و درازتر کنیم چراکه براساس آخرین مطالعات، 
این عمر دراز باالخره روزی به پایان می رسد. تردیدی نیست که 
هرچه مسن تر شویم به مرگ هم نزدیک تر می شویم اما نکته عجیب 
آنکه داده ها نشان می دهند چه برای انسان، چه برای برخی حیوانات 
این خطر با نزدیک شدن ما به پایان عمرمان آهسته تر می شود. تا 
جایی که به نظر می رسد در پدیده ای به نام »اعالم دیرهنگام مرگ«، 
با نزدیک شدن به زمان مرگ، پیر شدن بدن ما از لحاظ زیستی 
متوقف می شود. دانشمندان هنوز نظر قطعی دراین باره نداده اند اما 
توضیحاتی وجود دارد که این فرایند مربوط به مرحله ای از تکامل 
ماست که در بدن ما رمزگذاری می شود. صحبت درباره این فرایند 
به آنجا رسیده که آیا می توان با کمک فناوری و نوآوری های پزشکی، 
طول عمر انسان را تا سال ها بیشتر کرد؟ بشر قرن هاست دنبال راهی 
برای درازتر شدن سال های عمر می گردد. همین آرزو امروز باعث 
شده منابع مالی بسیاری به تحقیقات مربوط به بیشتر شدن عمر 
اختصاص پیدا کند. واقعیت این است که به رغم تالش های بسیار 
و سروصداهایی که هرازچندگاهی درباره نزدیک شدن به این آرزو  
راه می افتد، هنوز دانشمندان جز راه های طبیعی؛ یعنی تغذیه مناسب، 
تحرک بدنی و البته زمینه های ژنتیکی، نتوانسته اند راه دیگری برای 
طول عمر بیشتر انسان پیدا کنند.چندی پیش هم دانشمندان ادعا 
کردند به فرمول طول عمر بیشتر نزدیک  شده اند و یافته هایی را هم 
برای اثبات ادعای خود ارائه دادند اما مطالعه ای که به تازگی در نشریه 
»پالس بیولوژی« چاپ شده نشان می دهد به یک دلیل بسیار ساده 

یعنی خطایی در آمارها، امیدها بیش از حد خوشبینانه بوده است.
»شائول نیومن« از دانشگاه ملی استرالیا با تجزیه و تحلیل دوباره 
پژوهش های قدیمی نشان داده در داده هایی که پیش از آن ارائه شده 
بوده خطاهایی دیده می شود که شامل اشتباهاتی در نمونه گیری های 
جمعیت شناختی و سوابق تولد و مرگ است که افراد و مطالعات 
بعدی را به بیراهه برده است، مثال در اشتباهاتی مربوط به سن افراد، 
سن آنها بیشتر یا کمتر از میزان واقعی ثبت شده است. به این ترتیب، 
وقتی این افراد از دنیا رفته و داده های جمعیت مورد بررسی قرار 

گرفته اند، خطاهایی در تحلیل نهایی دیده شده است.
»نیومن« در این باره به نیوزویک می گوید: »ما انسان ها نمی توانیم 
برای ابد زنده بمانیم اما اگر بخواهیم زندگی ابدی داشته باشیم، باید 
الگوهای واقعی سالمند شدن را بشناسیم.« به نظر او چیزی که در 
تحقیقات وی را متعجب کرده، ساده بودن آن است. عاقبت او به 
این نتیجه رسیده که دانشمندان در 20 سال گذشته بر سر داده هایی 
اشتباه می جنگیده اند. »نیومن« امید دارد طرح هایی که دانشمندان 
برای طوالنی تر کردن عمر انجام داده اند، به دلیل اشتباهاتی که در 
گردآوری داده ها بوده از اساس اشتباه است و تنها نقش شان این 
است که منابع اندک مالی برای تحقیقات پزشکی را به جای هزینه 
کردن در بخش  های مفیدتر به طرف خود جذب می کنند. به عالوه، 
او امیدوار است تحقیقاتش بتواند رفتاری ایجاد کند تا مردم با تاثیرات 
منفی پیر شدن بهتر کنار بیایند.باید بر روند عادی پیر شدن مردم 
عادی تمرکز کنیم. با این کار می توانیم پیر شدن طبیعی را کند کنیم. 
منبع:نیوزویک

انسانهانمیتوانندابدیباشند
شاید برای بسیاری از ما، پدیده بی جنسگرایی عجیب باشد. آنها 
آدم هایی هستند کامال عادی که تمایلی به برقراری رابطه جنسی 
با کسی ندارند. امروزه توجه بیشتری به بی جنسگرایی می شود و 
آگاهی ها بیشتر شده است اما نمی توان آن را  پدیده جدیدی دانست. 
ما اطالع دقیقی از تعداد بی جنسگراها نداریم ولی تخمین می زنند 
حدود 1 درصد جمعیت را تشکیل می دهند.این تخمین حاصل مقاله ای 
است که در سال 2004 میالدی توسط »آنتونی بوگارت«، روان شناس 
کانادایی، منتشر شد. او از یک نمونه جمعیتی پرسیده بود به چه کسی 
عالقه جنسی دارند و این تخمین بر اساس آنهایی بود که جواب داده 
بودند: »هیچ کس«اون، وب سایت دیده شدن و آموزش بی جنسگرایی 
فضایی اینترنتی است که مردم می توانند در آن راجع به بی جنسگرایی 
اطالعات کسب کنند و در تاالرهای گفت وگوی آن با افراد مشابه 
آشنا شوند. این همان وب سایتی است که افراد بی جنسگرا می توانند 
از طریق آن دوستان جدیدی پیدا کنند و با افرادی که مثل آنها فکر 

می کنند دیدار داشته باشند.
»مایکل«، یکی از این افراد که مایل است پدر شود، می گوید: »راستش 
بررسی کمی تعداد افرادی که خود را بی جنسگرا حساب می کنند کار 
خیلی سختی است چون خیلی ها هنوز به قول معروف از پستو بیرون 
نیامده اند. بین جامعه بی جنسگراها و افرادی که در دنیای خصوصی 
خود را بی جنسگرا حساب می کنند یا هنوز با این عبارت آشنا نشده اند 
تفاوت وجود دارد. در حال حاضر در بریتانیا بیش از 100 هزار عضو 
رسمی داریم که همه آنها فعال نیستند. بعضی ها ممکن است صرفا 
برای کسب اطالعات اولیه حساب کاربری ایجاد کرده باشند. بعضی ها 
ممکن است ما را ترک کنند ولی ما می بینیم که سال به سال به تعداد 
اعضای ما اضافه می شود و از 3 عضو در سال 2002 میالدی به تقریبا 

105 هزار عضو در سال 2018 میالدی رسیده ایم.«
او که از اعضای فعال این گروه است، می گوید: »اون در حال مذاکره 
با وزارت بهداشت بریتانیاست تا آنها بی جنسگرایی را هم به عنوان 
یکی از گزینه های موجود در سرشماری 2021 بپذیرند. این سرشماری 
ممکن است برای اولین بار سوالی هم راجع به هویت جنسیتی افراد 
داشته باشد.« اداره ملی آمار می گوید که پیشنهادهایش را در قالب 
گزارشی منتشر خواهد کرد.پروفسور »کری پیچر«، مدیر مرکز کودکان، 
جوانان و خانواده ناتینگهام که متخصص مسائل هویتی و کودکی است، 
عقیده دارد تعداد افرادی که متوجه تفاوت های خود می شوند رو به 
رشد است چون روابط جنسی بیشتر از گذشته موضوع صحبت است.
او می گوید: »شما اگر مثال پسری باشید بین گروهی از پسران نوجوان 
که کارشان چشم چرانی است ولی شما عالقه ای به این کار نداشته 
باشید، شاید متوجه تفاوتتان با بقیه بشوید.«ولی جامعه تغییر کرده 

است. بی جنسگرایی هم جنبش اجتماعی است که می گوید بعضی ها 
هستند که واقعا عالقه ای به رابطه جنسی ندارند و این امری عادی 
است. خیلی ها امتحان می کنند تا بفهمند چه کسی می خواهند باشند 
و چه کسی می توانند باشند.»مایکل« می افزاید: »هنوز حرف و حدیث 
پیرامون بی جنسگرایی زیاد است، مثال یک فکر اشتباه این است که 
یک بی جنسگرا کسی است که هنوز زوج مناسب خود را پیدا نکرده 
یا نمی تواند به اندازه کافی توجه جنسی دیگران را به خود جلب کند. 
سواالت زیادی از ما می شود، مثال از ما می پرسند می شود بی جنسگرایی 
را درمان کرد؟ بی جنسگرایی نه بیماری است و نه مشکل. فقط یک 

گرایش جنسی است.«
اذعان به بی جنسگرایی یکی از بزرگ ترین موانع است. وقتی »آدام« 
به خانواده و دوستانش گفت که بی جنسگراست 22-21 سال بیشتر 
نداشت. هدف او از این کار کم کردن فشارهایی بود که به خاطر 

وجود تفاوت بین خود و دیگران حس می کرد.
او می گوید: »پدرم خیلی راحت برخورد کرد. فقط گفت که به نظرش 
کامال منطقی می آید. مادرم اما مقداری تردید داشت. ناراحت بود چون 
فکر می کرد که شاید هرگز بچه دار نشوم. همه دوستانی که از موضوع 
خبر دارند هم خیلی راحت آن را پذیرفتند. این خیلی اتفاق خوبی بود.«
بعضی از دوستان آدام سعی می کنند در روابط عاطفی به او کمک کنند 

و نگاه متفاوت او به مساله صمیمیت را درک کنند. 

بیجنسگراهاچهکسانیهستند؟



هنر و سالمت 4
سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با »سالمت«:

ممکن بود سکته کنم یا بمیرم

شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت

شغل  بازیگری  می گویند   :
مخاطره آمیزی است. آیا تا به حال حین بازی 

مشکلی سالمت شما را تهدید کرده است؟
بله، قطعا این طور است. برای من هم طی دوران 
فعالیتم حوادث مختلفی پیش آمده است. به طور 
نمونه یک بار دچار گازگرفتگی شدم و مواردی از 
دررفتگی پا و دست را تجربه کردم؛ سر فیلمبرداری 
اخراجی ها صحنه انفجاری داشتیم که باعث شد 
عصب گوشم آسیب ببیند و تا امروز این مشکل 

همراه من است چون درمانی ندارد.
: آیا شغل شما پراسترس است؟

به نظرم زمانی بازیگری جزو مشاغل استرس زا 
بود اما امروز بعضی از دوستانی که وارد این 
حرفه شده اند ماجرا را اشتباه گرفته  و بیشتر درگیر 
برخی حاشیه های قضیه شده اند. به همین دلیل 
فکر می کنم استرسی نداشته باشند؛ من به یاد دارم 
زمانی که وارد این حرفه شده بودم بزرگ ترها 
می گفتند شما انرژی برای کار نمی گذارید و االن 
با وجود نسل جدید بازیگران می بینم ما در مقایسه 

با اینها خیلی 
پرانرژی بودیم. 

با  قدیمی ترها  اگر 
تازه واردها کار می کردند 

پیش  اساسی  اختالفات  که 
می آمد. البته همه این طور نیستند 

و خیلی ها هنوز انرژی می گذارند و استرس 
بازی را دارند. در اصل افرادی که در فضای واقعی 
بازی می کنند استرس را دارند اما افرادی که در 
فضای مجازی اسم خود را بازیگر گذاشته اند، 
از قبل مشکالت دیگری داشته اند که االن نمود 

پیدا کرده است.
: شما در مواجهه با این استرس ها 

چه می کنید؟
این ماجرا االن برای من عادی شده و استرسی 
پرداخت  با  رابطه  در  بیشتر  دارم  امروز  که 
کارها  قبل  نسبت  به  که  چرا  دستمزدهاست 
راحت تر شده و تنها مسائل حاشیه ای استرس 

را باال برده است.. 

: شیوه زندگی شما چطور است؟ 
فکر می کنید زندگی سالمی دارید؟

من زندگی سالمی ندارم اما زندگی ناسالم هم 
ندارم؛ یعنی مواردی که ضرر زیادی به بدن 
می رساند در زندگی من جایی ندارند ولی از 
پیروی  خاصی  غذایی  رژیم  از  تغذیه  لحاظ 
نمی کنم. به شدت برنج خور هستم و به مصرف 
نوشابه انرژی زا عالقه دارم. با این وجود هفته 
پیش آزمایش دادم و شکر خدا مشکل خاصی 
ندارم. گاهی اوقات ورزش می کنم، نه به صورت 
حرفه ای اما به هرحال برای ورزش زمانی در نظر 
می گیرم؛ گاهی شنا می کنم و گاهی پیاده روی؛ 
اینکه به باشگاه ورزشی بروم را دوست ندارم 

چون به نظرم غیرمفرح ترین ورزش دنیاست و 
برایم جذابیتی ندارد. مثال هر روز مجبور باشم 
به باشگاه بروم و با وسایل ورزشی تمرین کنم، 
درواقع به ورزش هایی که خیلی سنگین باشند 

و به بدنم فشار بیاورند عالقه ای ندارم.
: با توجه به اینکه خودتان جراحی 
زیبایی بینی انجام داده اید به نظر شما این اقدام 
و تغییر چهره در بازیگران بازی آنها را تحت 
تاثیر قرار نمی دهد؟ به هرحال مخاطبان با چهره 

پیش از جراحی بازیگران ارتباط گرفته اند.
من 18 سال داشتم که جراحی بینی انجام دادم 
و در آن زمان بازیگر حرفه ای نبودم و اگر بودم 
هم این کار را می کردم، به این دلیل که بینی من 
مشکل داشت و واقعا بزرگ بود. به نظرم این 
موضوع شخصی است و خیلی ها اعتقاد دارند 
که بازیگرها نباید فالن کار را انجام بدهند؛ یکی 
دوست دارد چاق باشد، یکی الغر و باید و نباید 
در موضوعات شخصی آدم ها؛ چه بازیگر یا هر 
شغلی جایگاهی ندارد. مشکل ما این است که در 

مورد همدیگر زیادی نظر می دهیم. من معتقدم تا 
جایی که هر کاری لطمه زننده نباشد، ایراد ندارد. 
عده ای برای زیبایی به حدی جراحی و تزریق 
می کنند که شکل طبیعی چهره خود را از دست 
می دهند و یک عده چهره های نامتناسبی پیدا 
می کنند. حاال یک بازیگر عالقه مند به جراحی 
زیبایی است. اگر بد شد به خودش مربوط است 
و می توانند با او کار نکنند. به نظر من رضایت 
فرد از زندگی بسیار مهم تر از رضایت محیط 

کار از زندگی فرد است.
: معموال بازیگران به دلیل استفاده 
از گریم های طوالنی مدت و اینکه در معرض 
دچار  است  ممکن  هستند  شدید  نورهای 
پوست  زودرس  پیری  و  پوستی  مشکالت 
مشکل چه  این  با  مقابله  برای  شوند. شما 

اقداماتی انجام می دهید؟
تنها کاری که برای محافظت از پوستم کردم 
خرید کرم ضدآفتاب و کرم دور چشم بوده 
است و متاسفانه اغلب هم فراموش می کنم از 

آنها استفاده کنم. در مورد لیزر و کارهای دیگر 
اطالعاتی ندارم. اهل این کارها نیستم و نمی توانم 

توصیه ای داشته باشم.
: به نظر شما چگونه می توان سالم 

زندگی کرد؟
متاسفانه من هم مانند عده ای الگوی سالمی برای 
تغذیه خود پیش نگرفته و هنوز هم نتوانسته ام 
برنج و نوشابه را از غذایم حذف کنم بنابراین 
الگوی مناسبی برای دیگران نیستم. آدم ها عالیق 
مختلفی دارند و هرکس برای زندگی شخصی 
خود تصمیم می گیرد. مدت ها پیش روزی 3 
پاکت سیگار می کشیدم و جایی رسید که شخصا 
تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم و فکر کردم 
با موج آلودگی هایی که راه افتاده و سیگاری که 
منشاء ضرر و زیان است، ممکن است تا 2سال 
دیگر بمیرم یا سکته مغزی کنم و خانه نشین شوم 
بنابراین تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم و 2/5 
سال  است که ترک کرده ام ولی هیچ وقت نشده 
به کسی توصیه کنم سیگار نکشد یا ترک کند 
چون همه از مضرات آن آگاهی دارند، همان طور 
که من مطلع بودم بنابراین خود فرد باید بخواهد. 
از طرفی، االن عده ای طرفدار گیاهخواری شده اند 
و از مضرات گوشت می گویند. به نظر من این 
اشتباه است. چکار به همدیگر داریم! من به 
شخصه حاضر هستم 65 سال عمر کنم اما با 
میل خودم هرچه دوست دارم انجام بدهم، تا 
اینکه 85 سال عمر کنم و دست آخر با خود 
بگویم که چرا خودم را از چیزهایی که دوست 

داشتم محروم کردم.
: ساخت فیلم با موضوع سالمت در 
ابعاد گوناگون چه کمکی به ایجاد جامعه ای 

سالم می کند؟
طبیعتا موثر است و کمک بزرگی خواهد کرد. 
حداقل می تواند مردم را نسبت به موضوعاتی که 

در مورد آنها آگاهی ندارند مطلع کند.
: درصورتی که پیشنهادی برای بازی 
در فیلمی با موضوع سالمت دریافت کنید 
دوست دارید در کدام جنبه از سالمت باشد؟
به نظرم االن سالمت اجتماعی افراد دچار مشکل 
شده و افراد در جامعه با یکدیگر مشکل دارند. 
اغلب مردم دنبال مشاجره و دعوا در خیابان 
هستند. به همین دلیل عالقه مند به دریافت پیشنهاد 
در رابطه با این موضوعات هستم. به نظرم بهتر 
است در رابطه با این موضوعات بیشتر صحبت 
شود؛ اینکه اینقدر حالمان بد نباشد و همدیگر را 
قضاوت نکنیم. در اصل اینها موضوعاتی است 

که سالمت اجتماعی را تهدید می کند.

حفظ سالمت یکی از موضوعات مهم 
در زندگی افراد است و همه دوست 
دارند فردی سالم و تندرست باشند 
اما این کار ساده نیست، خصوصا 
در محیطی که از هوایش گرفته تا استرس های شغلی 
و اجتماعی و... دست به دست می دهند تا سالم نمانیم. 
در این میان برخی مشاغل هم هستند که بیش از آنچه 
به نظر برسد فرد را در معرض بیماری های جسمی و 
روانی قرار می دهند. بازیگری یکی از همین مشاغل 
است. برخی بازیگران در مواجهه با سختی کار سعی 
می کنند قواعدی برای خود تعریف کنند تا نه تنها کمتر 
دچار بیماری شوند، بلکه به این دلیل که در معرض 
توجه هستند الگویی برای مخاطبانشان باشند. به طور 
مثال رژیم غذایی خاصی می گیرند و به مخاطبان خود 
توصیه می کنند برای حفظ سالمت این رژیم را دنبال کنند 
یا ورزشی خاص را به عالقه مندان خود پیشنهاد می کنند 
اما برخی دیگر مانند »سپند امیرسلیمانی« با این موضوع 
مخالف هستند که بازیگران و سایر چهره های مطرح 
باید الگویی برای مخاطبانشان باشند چرا که به عقیده 
او، هر کس شخصا برای زندگی خود تصمیم می گیرد 
و اگر قصد دارد برای حفظ سالمت خود تصمیمی 
بگیرد باید خود به این نتیجه برسد؛ مضاف بر اینکه 

آقای بازیگر معتقد است الگوی مناسبی برای 
مردم نیست. با او درباره شیوه زندگی اش 

و اینکه چرا فکر می کند الگوی مناسبی 
نیست، گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

او در خانواده ای هنرمند رشد کرده 
و از همان دوران کودکی با دنیای 
موسیقی عجین شده و حاال موسیقی 
بخش جدایی ناپذیر از زندگی اش 
است. نوید اسکندر، آهنگساز و رهبر ارکستر مازیار 

فالحی از خودش و دنیایش این گونه گفت. 

:موسیقی از چه زمانی به زندگی شما وارد شد؟
موسیقی در خانواده ما سابقه طوالنی ای دارد و چند 
آهنگساز معروف در خانواده ما حضور داشتند. به همین 
دلیل من هم از 6 سالگی با تشویق خانواده به کالس 
موسیقی نزد استاد هوشنگ سیدی رفتم و به فراگیری 
مشغول شدم تا جایی که در دوران دبیرستان قطعاتی را 
آهنگسازی و برای ارکستر تنظیم کردم و دوره ای هم نزد 
استاد نوریک میساکیان گذراندم. جالب است بدانید در 
آن زمان همراه تعدادی از دوستان موزیسینم یک گروه 
راک هم درست کردیم به نام »گروه کانال« که بسیار هم 
موفق بود. در آن گروه آهنگسازی کردم و به ندرت ترانه 

هم می گفتم و همچنان فعالیت داریم.
:و بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟

بعد از آن با دعوت برخی دوستان به سمت موسیقی پاپ 
سوق پیدا کردیم و با گروه های نیرا، فاصله و خوانندگان 
پاپ مثل علی اصحابی و کوروش صنعتی و چند خواننده 
دیگر که در آن زمان بسیار مطرح بودند، همکاری داشتم. 
کنار نوازندگی و تنظیم برای ارکستر کار تدریس پیانو و 
تنظیم قطعات استودیویی را هم به شدت ادامه می دادم و 
می شود گفت از 16 سالگی هم در زمینه آموزش موسیقی 
مشغول به کار هستم، تا زمانی که در جشنواره فجر سال 
1389 در سالن برج میالد تهران با علی اصحابی کنسرت 
داشتیم و با مازیار فالحی و خشایار فالحی آشنا شدم و 

تا  امروز افتخار همکاری دارم. 
:چرا در زمینه رشته خودتان؛ یعنی مهندسی 

صنایع کار نکردید؟
 تقریبا 1۰ سال )از سال 1387( در این زمینه فعالیت داشتم 
و در رشته مهندسی صنایع در یک شرکت مشغول به کار 
بودم. الزم می دانم از مهندس فرشاد منوچهری دانا هم 
تشکر ویژه داشته باشم اما ناخودآگاه مجبور شدم کارم 
را به تدریج رها کنم، آن هم به دلیل مشغله کاری زیادی 

که در زمینه موسیقی داشتم. 
: هیچ وقت پشیمان نشدید؟

نه چون موسیقی و ریاضی و رشته مهندسی به شدت 
با یکدیگر ارتباط دارند و جدای از هم نیستند و از 
روش های مهندسی صنایع در نحوه تدریس و ارزشیابی 

از هنرجویانم بسیار استفاده می کنم.  
:اولین باری که روی صحنه رفتید چه حسی 

داشتید؟
فکر می کنم اولین بار سال 1381 روی صحنه رفتم و 
خب حس خوبی بود. نمی توانم بگویم استرس نداشتم 
چون کمی استرس برای بهتر شدن کار خوب است ولی 
بسیار دلچسب بود که نتیجه تمرین های زیاد با گروه و 

تمرین های شخصی ات را بتوانی ارائه کنی. 
:شما برای شاگردان خودتان هم کنسرت و 

کالس های گروهی برگزار می کنید. درست است؟
بله، کنسرت ها با حضور والدین و کالس های گروهی 
بدون حضور والدین تا بچه ها شرایط صحنه و فضای 
موسیقی، کنسرت، نور و همه عوامل را کنار هم تجربه 

کنند و برای کنسرت اصلی آماده شوند. 
: موسیقی پاپ جزو عالیق خودتان بود یا به 

این سمت کشیده شدید؟
نه، جزو عالیق خودم هم بود. 

:فکر می کنید چرا طی این سال ها مانند گذشته 
آثار موسیقی فاخر و ماندگار نداریم؟

به نظرم در گذشته آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده زمان 
بیشتری را با هم می گذراندند و بیشتر از نظر روانی یکدیگر 
را درک می کردند و شناخت بیشتری از هم داشتند. عالوه 
بر این در کارها صرفا از سازهای زنده استفاده می شد و 
سواد باالی موسیقی جزو عوامل مهم بود، درنتیجه کارهای 
بهتری ارائه می شد. برای مثال من با خوانندگانی که مدت 
بیشتری کار کردم بهتر می توانم آهنگ بسازم یا تنظیم کنم. 
به هرحال مسائل مختلف می تواند روی حس موسیقی 

و قطعه منتشرشده اثر بگذارد.
:سلیقه مردم هم عوض شده است؟

بله و متاسفانه موسیقی خوب دیگر کمتر می شنوند و هر 
چیزی را به اسم موسیقی قبول می کنند که البته این موضوع 
اشکال آنها نیست در حال حاضر هم موسیقی خوب 
تولید می شود ولی به دلیل اینکه تریبون و پخش دست 
تولیدکنندگان خوب موسیقی نیست، شنیده نمی شود. برای 

مثال چرا باید در برخی کنسرت ها 9۰ درصد موسیقی از 
لپ تاپ پخش شود، جز اینکه بعضی از مردم گوششان 
به موسیقی مسترینگ شده و با کیک و بیس باال عادت 
کرده و کنسرت را با جای دیگر اشتباه گرفته اند. همه 
لطف کنسرت به سازهای زنده، اجرای زنده و صدای 
خواننده است. در کنسرت های خارج از کشور )تایید 
می کنم کنسرت( مردم دوست دارند اجرای زنده سازها 
را بشنوند و در جاهای دیگر مثل کالب ها موسیقی مستر 
شده. متاسفانه در ایران این موارد در بعضی اوقات با هم 

جابجا شده است.
:به موسیقی درمانی چقدر اعتقاد دارید؟

خیلی زیاد. موسیقی در خیلی از مواقع زندگی ام به من 
کمک کرده و به همین دلیل در همه جای دنیا از موسیقی 
برای درمان بهتر بهره می گیرند. روح آدمی با موسیقی 

درآمیخته است و جدای از او نیست.
:موسیقی چه زمانی به کمک شما آمده است؟
هر موقع که حالم خوب نبوده، پشت پیانو نشسته و قطعه ای 

نواخته ام. خب حالم خیلی بهتر شده است. معموال در 
این مواقع قطعات بهتری ساخته می شود )اوج ناراحتی یا 
اوج شادی(. من همیشه به شاگردانم می گویم به سازتان 
انرژی بدهید تا او هم به شما همان انرژی را برگرداند. به 
هرحال موسیقی حال روانی آدم را خیلی خوب می کند 

یا حتی شنیدن یک ترانه خوب.
:برای داشتن حال خوب در دنیای امروزی 

چه پیشنهادی دارید؟
قطعات موسیقی بی کالم به دلیل انتزاعی بودنشان خیلی 
می توانند به آرامش روانی مان کمک کنند چون ممکن 
است یک نفر با ترانه به خصوصی از یک قطعه ارتباط 
برقرار نکند ولی در موسیقی بی کالم لذت خودش را 
داشته باشد و البته باید خودمان به خودمان کمک کنیم 

و از هرگونه خواندن یا شنیدن خبر بد فاصله بگیریم.
:به نظر شما می شود جلوی شنیدن برخی 
موسیقی ها با سبک های مختلف که واقعا توخالی 

هستند را گرفت؟
نه، باید اول جایگزین بهتر و تریبون پخش قوی و گسترده ای 
برای آنها داشته باشیم و بعد از جوانان بخواهیم هر دو را 
گوش کرده و انتخاب کنند. در حوزه موسیقی کارهای 

زیادی باقی مانده که باید انجام بشود.
:اگر بخواهید حاصل تمام زندگی تان را روی 

یک بوم نقاشی کنید، چه می کشید؟
پیانو می کشم چون بسیار به من آرامش می دهد.

:در زندگی چه چیزی برایتان بسیار مهم است؟
شرافت داشتن. مطمئن باشید شما هر جا کم گذاشتید 
در جای دیگر همان انرژی به شما برمی گردد و انرژی 
منفی تان چند برابر به خودتان برخواهد گشت. من به این 
موضوع که از هر دستی بدهی از همان دست پس می گیری 

خیلی اعتقاد دارم. اصال همه چیز در دنیا انرژی است.
:رابطه تان با مازیار فالحی چگونه است؟

بسیار صمیمی و دوستانه و از مازیار و خشایار فالحی 
درس های زیادی در طول این سال ها یاد گرفتم. وقتی 
قطعاتی که مازیار فالحی هم ترانه و هم ملودیش را 

ساخته، تنظیم می کنم، لذت بیشتری می برم.

گفتوگو

سال   18 من 
بینی  داشتم که جراحی 

انجام دادم و در آن زمان بازیگر 
حرفه ای نبودم و اگر بودم هم این کار را 

می کردم، به این دلیل که بینی من مشکل داشت 
و واقعا بزرگ بود. به نظرم این موضوع شخصی است و 

خیلی ها اعتقاد دارند که بازیگرها نباید فالن کار را 
انجام بدهند؛ یکی دوست دارد چاق باشد، 

یکی الغر و باید و نباید در موضوعات 
شخصی آدم ها؛ چه بازیگر یا 

هر شغلی جایگاهی 
ندارد

گفت وگو با نوید اسکندر، آهنگساز، تنظیم کننده و پیانیست

»پیانو« می کشم
محبوبه 

ریاستی



 تیم ملی بسکتبال در جام جهانی چین 
موفق شد برای المپیک 2020 سهمیه بگیرد

به نظر من کادر فنی ما خیلی زحمت کشیدند. 
اشراف کامل به تیم های مرحله مقدماتی جام 
جهانی و مسابقات جام جهانی داشتند. تیم ما 
حداکثر تالشش را کرد که بازی های خوبی ارائه 
بدهد. خوشبختانه اتفاق بزرگی افتاد و تیم ملی 
در هر صورت به المپیک 2020 راه پیدا کرد. 

 این تیم بهترین تیم ملی بسکتبال ایران بود 
که در جام جهانی چین حاضر شد

این تیم بهترین تیم ملی بود که به جام جهانی 
رفت. به همین دلیل نباید راجع به اینکه تیم 
نقص فنی داشت و فالن بازیکن کم کاری کرد 
یا فالن بازیکن را نبردند، صحبتی شود. اگر این 
تیم خوب بود چرا صحبت های متناقض مطرح 
می شود؟ روی این تیم کار شده بود. فدراسیون 
هم حمایت کرد و زحمت کشید. ظرفیت های 

خوبی داشتیم و این موفقیت هم کسب شد. 
 اتفاق خوبی هم افتاد و نیجریه، تیم چین را 
شکست داد. شانس هم آوردیم که به المپیک 

صعود کردیم
نیجریه می جنگید که به عنوان بهترین تیم قاره 
آفریقا انتخاب شود. بازی را هم از چین گرفت. 
ما بهترین تیم آسیا بودیم. اگر بگوییم شانسی 
بود پس تالش بچه ها چه می شود؟ بازی های 

خوبی که با تونس، پورتوریکو و اسپانیا داشتیم 
چه می شود؟ تفاضل گل مان کم بود که صعود 
کردیم. اینها از شانس دور است. ما انسان هستیم 
و تا همه شرایط مهیا نباشد، کاری انجام نمی شود.

 خیلی ها توقع داشتند تیم ملی نتیجه بهتری 
در دو بازی اول بگیرد. بازي با پورتوریکو 
تیم نزدیک به 20 امتیاز جلو بود ولي باخت 
در یک تورنمنت باید به همه نتایج توجه شود. 
در هر بازی شرایط تیم در نظر گرفته نشد. به 
روحیه تیم توجه نشد. کارشناسان باید تخصصی تر 
برخورد کنند. در هر صورت انتخاب شدیم. 
اینکه چرا فالن بازی را باختیم، خیلی درست 
نیست. کل نتایج تیم ملی در جام جهانی باید 

محاسبه شود. 
شما فکر می کنید نتایج تیم در جام جهانی های 
قبل و المپیک 2008 بهتر از این بود؟ سال 
2008 ما به المپیک رفتیم. در انتخابی همین 
بود.  کرده  شرکت  دومش  تیم  با  چین  تیم 
ظرفیت بسکتبال ما مشخص است. بیش از 
حد توقع ایجاد کردن خوب نیست. خیلی ها 
که اشراف ندارند با مطرح کردن این صحبت ها 
احساسات مردم را جریحه دار می کنند. بسکتبال 
ورزش گروهی است. باید کار زیادی شود. 
عالقه مند این رشته زیاد است. ورزش اول 
چین بسکتبال است. کسانی که مخصوصا در 

حوزه رسانه هستند و مربی ها باید اطالعات 
درستی به مردم بدهند. اگر سطح توقعات بیش 
از حد هم پایین باشد، آسیب می رساند. قبل 
از این دو جام جهانی و یک المپیک رفته ایم. 
از نسل طالیی تیم ملی االن دو نفر را در این 

تیم ملی داریم. 
 در دو بازی اول مقابل پورتوریکو و تونس 
ثانیه های  اما در  تیم ملی خیلی خوب بود 

پایانی باخت
در لحظات پایانی این مسابقه، پورتوریکو با 
قدرت و دفاعی بازی می کرد. شاید بازیکنان 
ما خیلي تحت فشار بودند. فشاري که در این 
دقایق تحمل کردند، به اندازه  فشاري نبود که 
در یک فصل از لیگ ایران به آنها تحمیل شده 
بود. در همین بازی ها در نیمه نهایی فرانسه به 

آرژانتین باخت. آمریکا هم همین طور. 
 گفته می شود کادر فنی برنامه و تصمیم مناسبی 
براي لحظاتي که تیم تحت فشار بوده، نداشته
ضعف هایی وجود دارد. بعضی وقت ها مسائل 
تاکتیکی، برنامه ریزی برای یک مسابقه و استفاده 
از نفرات جواب نمی دهد. در این مواقع باید کار 
کارشناسی انجام شود، نه اینکه تخریب شود. 
اینکه بگویند بازیکن و کادر فنی چیزی بلد 
نیستند، درست نیست. اینها به دلیل نداشتن 

اطالعات است. 

حتي بعضی بازیکنان هم گفتند این شکست ها 
حق تیم نبوده

در آخر بازی با پورتوریکو، فشار دفاعی حریف 
روی تیم ما زیاد شد، باید درست پاس می دادیم و در 
توپ هایی که به طرف سبد می رفت، بازیکنان دقت 
بیشتری می کردند اما اینها رعایت نشد. تیم ملی 
همه تالشش را کرد اما اشتباهاتی وجود داشت. 

این برای همه تیم ها ممکن است اتفاق بیفتد.
 اشتباهاتی در دو بازی اول وجود داشته

مقابل پورتوریکو بازی را گرفتیم اما نشد. همه 
دنبال این هستند که ببینند چه شد که تیم در 
لحظات آخر باخت. این اشتباهات برعهده مربی 
است. هر ایرادی وجود دارد، سرمربی مقصر است.
کوچینگ برعهده سرمربی است. ممکن است 

تعویضی انجام شود که درست باشد یا غلط.
در یک برنامه تلویزیونی یک بازیکن ساده را 
می آورند و او توهین می کند و علیه تیم صحبت 
می کند. در کار کارشناسی باید همه عوامل در 
نظر گرفته شود. وظیفه یک رسانه چیست؟ یک 
خبرنگار چه وظیفه ای دارد؟ حق و حقوق رسانه ای 
چه می شود؟ انتقادها باید سازنده باشد، نه اینکه 
تخریب کند. کدام مربی و کدام تیم است که باخت 
نداشته باشد. چرا تیم آمریکا هفتم می شود؟ تیم 
ترکیه می آید و در همین جام جهانی بیست و یکم 
می شود. ژاپن در رنکینگ 31 قرار می گیرد. فیلیپین 

که مهد بسکتبال است تیم سی و دوم می شود. 
با  اما  بازی کردیم  اسپانیا هم خوب  با   
اختالف 8 امتیاز باختیم. حریف ایران فینالیست 
هم شد. شاید خیلی این باخت به چشم نیامد
نمی افتاد، حتی  بازی  آخر  اتفاقات  اگر  اتفاقا 
که  تیم هایی  ببریم.  را  اسپانیا  می توانستیم 
بازی های حساس را می برند، لیگ شان منظم تر 
است. اردوهای منسجم تر و تدارکات خوبی دارند 
و حرفه اي تر هستند. فضای سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی هم در این زمینه تاثیرگذار است. 
در این مسابقات رعایت نکردن برخی موارد 

باعث باخت ما شد.
 چگونگی عملکرد بازیکنان

به هر حال بازیکنان همه تالش شان را کردند، 
مسائل زیادی باعث می شود که شما یک بازی را 
ببرید یا ببازید. شما توجه داشته باشید اگر توپ 
جام جهانی را 2 هفته قبل مسابقات تهیه می کنیم 
تا تیم تمرین کند، دالیل زیادی وجود دارد. یک 
شرکت می گوید تحریم هستید و نمی شود. همه 
چیز روی تیم تاثیر دارد. ما عادت کرده ایم بگوییم 
تیم با غیرت بازی کند اما کمبودهایی وجود دارد. 
من با شرایطی که تیم ملی و بچه ها داشتند از 
عملکردشان راضی ام و دست بچه ها را می بوسم. 
کسي توقع دارد تیم ما بین 8 تیم و 16 تیم قرار 
مي گرفت؟ وضعیت بسکتبال ما مشخص است. 

ما فقط یک سالن آزادی را داریم. فدراسیون 2 
سال است می دود که سالن شیرودی را بگیرد 
اما نمی شود. باید شاخص ها تقویت شود. این 

حرف ها دلیلی برای توجیه نیست.
 قبل از مسابقات مشخص نبود بسکتبال 

ایران به المپیک صعود می کند
کار را سخت می دیدم چون از یک طرف چین 
میزبان مسابقات بود و از سویی همه آسیایی 
تیم هایشان را تقویت کرده بودند. مسابقات را 
سخت می دیدم.  روزی آرزو می کردیم برویم جام 
جهانی که رفتیم. برای انتخابی المپیک کارسخت 
بود. اسپانیا یکی از حریفان ما به فینال رسید. دو 

بازی اول را برده بودیم، شرایط فرق می کرد.
 بسکتبال ایران کار سختی برای المپیک 
2020 دارد. حاال که المپیکی شده ایم کارهای 

زیادی باید انجام بدهیم
فاصله ما با تیم های درجه یک دنیا خیلی زیاد 
است. باید این فاصله ها را با ابزارهای مختلف 
کم کنیم ولی در مدت کمی که داریم، امکان پذیر 
نیست. باید به تیم های پایه توجه شود. بودجه 
هم خیلی مهم است. ضعف های فنی نسبت 
به تیم های بزرگ داریم که باید برطرف کنیم. 

ضعف هایی که گفتنی نیست. 
 تدارکات تیم ملی برای جام جهانی 

بود.  کوتاه  زمان  اما  داشتیم  خوبی  تدارکات 
شود.  بیشتر  بین المللی مان  تماس های  باید 
محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد. مهم 
این است که تیم  های بزرگ تن به بازی با ما 
نمی دهند. همین تیم ترکیه که بغل دستمان است 
راضی به بازی تدارکاتی با ما نمی شود. دنبال 

حریفان قدرتر است.
 خواسته هایی از فدراسیون

 باید شرایط مهیا باشد. برای تیم ها که دعوتنامه 
می فرستیم به سختی قبول می کنند که به ایران 
بیایند. از نظر بودجه هم خودمان محدودیت 
سفر داریم. فدراسیون باید برنامه ریزی مناسبی 
برای لیگ داشته باشد که تیم ها درگیر مسابقات 
شوند. اگر لیگ خوبی داشته باشیم تیم ملی خوبی 

خواهیم داشت.
ظرفیت های خوبی در تیم ملی داریم. 25 بازیکن 
داریم که خیلی فاصله ای با هم ندارند. هر کسی 
در تیم ملی خوب کار کند، در اختیار تیم ملی 
باشد و برای تیمش ارزش قائل شود، خواهد 

ماند. سن و سال هم نمی شناسد. 
 تیم ملی بسکتبال با مهران شاهین طبع المپیکی 

شده. او می تواند کنار تیم بماند؟
این موضوع از اختیارات فدراسیون است. هر 
کسی افتخار می کند کنار تیم ملی باشد. در هر 
صورت به تصمیمی که فدراسیون می گیرد، احترام 
می گذاریم. همیشه باید شرایط وجود داشته باشد. 
طرفین در صورت توافق با هم می توانند کار کنند. 

این مهم ترین نکته است..

اتفاقی که سال های اخیر در بسکتبال ایران افتاده مثل 
داستان بیماری است که 95 درصد احتمال مرگ دارد 
و فقط 5 درصد به زندگي  اش امید است ولي تمرکز 
فقط روي همان 5 درصد است. بسکتبال ایران فقط 
امیدهایش را به 5 درصدها بسته است؛ اگر آن تیم 
به نفع ما ببازد، اگر این بازی را ببریم، اگر به جام 
جهانی برویم، اگر به المپیک صعود کنیم... در همه 
این رویدادها فقط روي همان 5 درصدها امید بسته ایم. 
دنبال این نیستم که آیه یأس بخوانم اما به نظرم یک جای کار ایراد دارد. 
در همین مسابقات جام جهاني که انتخابي المپیک بود، ما تیم خوبی داشتیم 
و با توجه به فرایندي که تیم ملي در این 12-10 سال داشت، حقش 
سهمیه المپیک، صعود به جمع 16 تیم و تاریخ سازی در بسکتبال بود. 
ما به المپیک صعود کردیم اما بازي هاي خوبي حداقل در مرحله اول 
نداشتیم. تیم ما به لطف جدول بازی ها که آن هم جزو اصول و قاعده 
مسابقات است _ کسی نمی تواند ایراد بگیرد چرا ما با فیلیپین افتادیم 
که ضعیف ترین تیم مسابقات بود و چین به نیجریه ای خورد که حق اش 
قرار گرفتن در رتبه ای بهتر از هفدهم بود_ شانس آورد و المپیکی شد.

تیمی که بردن پورتوریکو و تونس برایش رویا شد
قبل از شروع جام جهاني خیلی ها مدام گفتند و نوشتند تیم خوبی داریم. 
مدرکش هم موجود است اما به رویاپردازی و افکار بلندپروازانه متهم 
شدند. بردن پورتوریکو و تونس نه رویا بود و نه بلندپروازی و هر دو 
بازی در دو روز اول مسابقات، این را به همه ثابت کرد. می توانستیم 
بدون نقش واسطه هایی مثل چین که آنها هم در ادامه مسیر کم آورده 
بودند و بازی به بازی شانس صعودشان را از دست دادند، المپیکی شویم. 

حتی با کم کردن نقش پررنگ نیجریه برای صعودمان در روز آخر.
در این تورنمنت سرنخ ماجرا ابتدا دست خودمان بود اما استفاده نکردیم 

و بعد نشستیم دست به آسمان برای معجزه و صعودی که هدیه ای 
فرستاده شده از آسمان بود. به خاطر همین فکر می کنم جامعه بسکتبال 
به عنوان بخشی از جامعه و ورزش ایران که در مقاطع مختلف مستعد 
در هم ریزی است، در وضعیت کنونی بیشتر از هر دوره دیگری نیازمند 
گفت وگو، همفکری و مشارکت است تا پنجه کشیدن به صورت هم 

در وقت شبه پیروزی ها. شاید هم بردهای مترادف با باخت. 

با شانس 5 درصدی حیات بسکتبال به المپیک رفتیم
یک روز تیمی از استرالیا را بردیم. یکی از دوستان گفت دیدی چه 
کار بزرگی کردیم؟ گفتم بردیم و بردن خوب است اما خیلی مانده تا 
بسکتبال استرالیا را ببریم. امروز هم با همان وضع درهم ریختگی و شانس 

5 درصدی حیات بسکتبال به المپیک رفتیم. چرا؟
از دیدگاه منطق نژادی، ما فیزیک مناسبی داریم. در برخی استان ها با طرح 
آمایش سرزمینی ثابت شده که بسکتبال میان جوانان بلندقامت با جثه های 
خوب جایگاه مناسبی دارد. در زمینه امکانات خیلی خوب نیستیم اما 
به اندازه ای هست که بتوانیم گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم. با 
این حال فرصت های برابر برای هم قائل نیستیم و پیامدهای مداخله گر 

روی سطح گسترش مهارت افراد اثر منفی می گذارد.
یک عده می گویند سرنوشت بسکتبال مان همین است که هست. عده ای 
می گویند نیست و بعد به این نتیجه می رسیم بررسی رابطه »نژاد و 
قومیت« پیشکش، در ایران ابتدا باید روی فرهنگ این ورزش کار کرد.
سرنوشت بیولوژیکی و فرهنگی توأم با انگیزش ها و فرصت های گسترش 

مهارت ورزشی موفقیت هایی جاودانی  بار می آورند.

افرادی که جلوتر از نوک دماغ شان را نمی بینند
بسکتبال ایران در جام جهانی به ما یادآوری کرد سطح مرزهای دانش 
جهانی را باید گسترش داد. این کار با نیروهای کارکردگرای متخصص 
و دلسوز امکان پذیر است، در صورتی که کلیت فضای تصمیم گیرنده 
بسکتبال، مملو از افرادی شده که جلوتر از نوک دماغ شان را نمی بینند.

تمرکز روی حیات 5 درصدی با استفاده از 5 درصد و کمتر از نیروهای 
بسکتبال، نتیجه اش همین می شود که سایه ای از بسکتبال استرالیا را 
بزرگ می بینیم و المپیک را برای »درازکردن« منتقدان می خواهیم اما در 
بخش »مشارکت پذیری« و »همگانی سازی« در بسکتبال برنامه ای نداریم.

یکی از این برنامه ها که خیلی می تواند بسترهای جدید پیشرفت ایجاد 
کند، گفت وگوی جامعه بسکتبال برای افزایش درمان های بیش از 5 

درصدی بسکتبال است.

نقد درست به تصمیمات فردمحور
باید تا می توانیم گفت وگو کنیم و نقد درست داشته باشیم، حتی به 
تصمیمات فردمحور برمبنای خواست و سلیقه شخصی اعتراض کنیم 
و مسائل را ابتدا با مسووالن بسکتبال و در مرحله بعدی با مسووالن 

ارشد ورزش کشور در میان بگذاریم.

قصه حامد حدادی و رفت و برگشت هایش به تیم ملی
پیش از بازی های جام جهانی اتفاقی افتاد که من آن را دستاورد بزرگ 
منتقدان برای بسکتبال و فدراسیون می دانم. همه اهالی ورزش و بسکتبال 
از قصه حامد حدادی باخبرند که چرا از تیم ملی بسکتبال رفت و چرا 
آمد. منتقدان بسکتبال دوست و بسکتبال بلد، فریاد کشیدند، فدراسیون 
نشنید. صدای خود را بلندتر کردند که کمیته ملی المپیک شنید و به 
یاری حامد شتافت. بازیکنی که به دنبال حاشیه های دیدار ایران و قطر 
در پنجره های فیبا، جایگاه مناسبی نزد وزارت ورزشی ها نداشت. یک 

بار محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش در مجمع سالیانه فدراسیون 
موضع وزارت ورزش را به طور رسمی اعالم کرد: »باید در برخی مواقع 
هزینه اقدام ها و تصمیمات خود را بدهیم و تیم ملی را نمی توان معطل 
کرد. بازیکنانی از المپیک 2008 بودند و از آنها تقدیر می کنیم اما نیاز 
است روی جوانان هم سرمایه گذاری کرد که خودشان را نشان بدهند.«
حامد  و صمد نیکخواه بهرامی بازیکنانی بودند که از 2008  بودند. موضع 
وزارت ورزش، موضع فدراسیون بسکتبال هم بود اما منتقدان و کارشناسان 
به موقع عکس العمل نشان دادند و سپس پای صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک به ماجرای حامد حدادی باز شد و برای بازگشتش 
به تیم ملی حمایت جانانه ای کرد. بعد از صعود تیم به المپیک، پیام های 
تبریک به سمتی رفت که بی اختیار بگوییم؛ چه زود فراموش کردند!

سکوت چاره ساز نیست
بازگشت حامد حدادی دستاورد بزرگ کمیته ملی المپیک، تمرینات 
سخت و طاقت فرسای خودش که جای حرف باقی نگذاشت، بحث 
منتقدان و کارشناسان بسکتبال بود تا ارزش های سنتر آسیا یک بار دیگر 
در سومین حضورش در جام جهانی 2019 بسکتبال به نمایش دربیاید.
قضیه حدادی به ما یادآوری کرد که ما باید به مسوولیت  های اجتماعی 
خودمان در حیطه بسکتبال  عمل کنیم. اگر خواهان تمرکز و درمان باالی 
5 درصدی بیماری هستیم که با احتمال مرگ روبروست، زبان بستن و 
سکوت چاره ساز نیست. معنای سکوت در این برهه از بسکتبال، کمک 
کردن به تیم ملی نیست، بلکه تامین منافع کسانی است که سال هاست 
حیات ورزشی خود را در تمرکز به حیات 5 درصدی بسکتبال می بینند 

و از همفکری و مشارکت بیشتر افراد در این ورزش می هراسند. 

خبري نیست
در حالی که باز هم آن نتیجه دلخواه با تاریخ سازی یک تیم ملی بسکتبال 
با فرایند 12-10 ساله و نادیده گرفتن بخشی از سرمایه انسانی، در سال 
2019 اتفاق نیفتاد، رفتن به المپیک بهانه خوبی شد تا بسکتبال بیشتر 
بتواند نقاط رو به مرگ افتاده اش را احیا کند ولی متاسفانه بعد از جام 

جهانی، خبرهای خوبی از عملیات نجات بسکتبال شنیده نمی شود.
امیدواریم این رویه و رویه هایی که پیش از این با حذف حدادی پیش 

گرفته بودند، تغییر کند.

 مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي بسكتبال ضعف هاي تيم را در جام جهاني به گردن گرفت

من مقصرم، تيم را تخريب نكنيد 

 افشین 
رضاپور

کارشناس و مربی 
بسکتباال 

5ورزش شماره هفتصدوبیست ودو   سی شهریور نودوهشت

تیم ملی بسکتبال ایران برای 
المپیک توکیو سهمیه گرفت. 
بعد از المپیک 1948 لندن و 
2008 پکن، بسکتبال ایران در 
المپیک 2020 توکیو هم حضور خواهد داشت.

به  چین   2019 جهانی  جام  در  سهمیه  این 
دست آمد. هرچند بسکتبالي ها از این سهمیه 
خوشحال هستند، از بازي هاي تیم ملي خیلي 
راضي نیستند. در مرحله مقدماتي تیم کشورمان 
به تیم پورتوریکو، تونس و اسپانیا باخت اما 
مقابل آنگوال و فیلیپین به پیروزی رسید و به 
عنوان بهترین تیم آسیایي سهمیه گرفت. ایران 
بین 32 تیم بیست و سوم شد و منتقدان مي گویند 
ایران خوش شانس بود که چین میزبان مسابقات 
با نیجریه هم قرعه شد و با باخت به این تیم، 
ایران فرصت پیدا کرد بهترین تیم آسیا باشد. با 
این حال مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی از 
شاگردانش راضی است و مي گوید تیم تالشش 
را کرده. او اشتباهات را برعهده می گیرد اما معتقد 
است انتقادها باید کارشناسی باشد، نه اینکه تیم 

و بازیکنان تخریب شوند.

 مریم 
عالی زاده 

شانسی که در خانه مان را کوبید

راه نجاتي نيست



با همه گير شدن فضاي مجازي 
و دانلود كتاب هاي الكترونيكي، 
نگراني ها براي كم شدن 
كتاب هاي چاپي افزايش پيدا 
كرده اما مسووالن مي گويند 
مشكل اصلي فرهنگ 
كتابخواني است، نه 
كتاب هاي الكترونيكي 

كافي است بخواهيم كتابي را 
بخوانيم، يك جستجوی ساده 
در گوگل يا كانال هاي تلگرامي 
و زدن دكمه دانلود، صفحه هاي 
كتاب جلوي چشمانمان باز مي شود و شروع مي كنيم 
به خواندن. تعداد زيادي از كانال هاي تلگرامي يا 
حتي صفحات اينستاگرامي هستند كه كتاب و 
فرهنگ كتابخواني را تبليغ مي كنند. صاحبان اين 
كانال ها و صفحات معتقدند با اين كار مردمي كه 
معتاد فضاي مجازي شده اند، حداقل يك كار مفيد 
انجام مي دهند. همه گير شدن اين اتفاق با نقدها 
و تاييدها يي روبرو است. آنهايي كه اين مدل 
كتابخواني را نمي پسندند مي گويند هم كتاب خوان 
لذت ورق زدن كتاب را از دست مي دهد و هم 
كساني كه در حوزه نشر و فروش كتاب هستند، 
ضرر مي كنند اما هستند كساني كه مي گويند مهم 
خواندن كتاب است و فضاي مجازي اين فرصت 
را براي خيلي ها ايجاد كرده است. نظرها در اين 
مورد متفاوت است. كتاب الكترونيك خوب است 
يا كتاب چاپي؟ اين سوالي است كه كارشناسان 

به آن پاسخ داده اند. 

رفيع: مشكل فرهنگ است، نه 
كتاب هاي الكترونيك 

ابوالفضل رفيع، مدير كل فرهنگی شهرداری تهران 
مشكل اصلي كساد بودن بازار كتاب و نشر كتاب 
را پايين بودن فرهنگ مطالعه مي داند، نه وارد شدن 

كتاب هاي الكترونيكي به بازار. 
 بعضي علت باال بودن قيمت كتاب را افزايش 
كتاب هاي الكترونيكي مي دانند. اين گفته را تاييد 
مي كنيد؟ وجود  كتاب هاي الكترونيكي را مثبت 

مي دانيد يا منفي؟ 
باال رفتن قيمت كتاب به عوامل مختلفی بستگی 
دارد و اصلي ترين دليل اين افزايش قيمت كاغذ 
است. نشريات يا كتاب های الكترونيك و به طور 
كلی تكنولوژی ضرورتی انكارناپذير است كه خود 
را به جامعه تحميل می كند. شما به داليل مختلف 
بايد از تكنولوژی استفاده كنيد و موضوعی نيست 
كه بتوان از كنارش گذشت. نمی توان قوانينی وضع 

كرد كه كتاب های الكترونيك منتشر نشوند. اين نوع 
كتاب ها به عنوان يك موضوع تكنولوژيك بايد رواج 
پيدا كنند، در دسترس قرار بگيرند و سهولت ايجاد 
كنند. انتشار اين كتاب ها به صرفه جويی در مصرف 

كاغذ هم كمك می كند و سبب می شود 
كشور  منابع  از  استفاده  در 

صرفه جويی شود. 

برای كتاب خوان های حرفه ای يا دانشجويان و 
كسانی كه بايد تعداد زيادی كتاب تهيه كنند، با 
توجه به قيمت های باال، خريد كتاب كاغذی چندان 
ممكن نيست ولی محصوالت الكترونيكی ارزان تر 
هستند و قابليت هايی دارند كه بايد در دسترس قرار 
گيرند و ما نبايد به اين بهانه كه فروش كتاب كاغذی 
كم است، برای كتاب الكترونيكی محدوديت ايجاد 

كنيم، بلكه اين بخش هم بايد تقويت شود. 
 به نظر شما مشكل اصلي حوزه كتاب چيست؟

مشكل اصلی در حوزه كتاب، ضعف فرهنگ مطالعه 
است. مردم كم كتاب مي خرند. تيراژ كتاب در ايران 
نسبت به خيلی از كشورهای دنيا واقعا پايين است 
و علت اصلی تيراژ پايين، اين است كه ما جامعه 
كتابخوانی نيستيم. اينكه تيراژ كتاب های ما به 700، 
هزار يا 2هزار می رسد، برای كشوری كه ۸0 ميليون 
جمعيت دارد يا شهری مثل تهران با بيش از ۱2 

ميليون نفر جمعيت اصال جالب نيست بنابراين 
دليل اصلی نبود رونق در بازار نشر و كتاب ضعف 
فرهنگ  مطالعه است، نه كتاب های الكترونيكی يا 
قيمت كاغذ. دستگاه های فرهنگی از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  در حوزه كتاب و كتابخوانی 
طرح هايی دارند كه به كمك آنها تسهيالتی ايجاد 
كنند و كتاب با قيمت مناسب و پايين تر در اختيار 
افراد جامعه قرار گيرد. طرح های حمايتی كه برای 
خريد كتاب در طول سال برگزار می شوند اين امكان 
را فراهم می كنند كه مردم با تخفيف كتاب بخرند. 
دولت در سطح كالن بايد كاغذ را با قيمت مناسب تر 
تامين كند تا هزينه انتشار كتاب كاهش پيدا كند. 
وجود كتاب های الكترونيكی در بازار نشر كتاب های 
كاغذی بی تاثير نيست اما علت اصلی مشكل اين 
نيست. كتاب های الكترونيك باعث می شوند كاغذ 
كمتری مصرف شود و جنگل ها كمتر از بين بروند. 

كتاب های الكترونيك به دليل قيمت پايين و حجم 
كم كمك می كنند كه فرهنگ مطالعه توسعه پيدا كند. 
اگر عالقه داريم جامعه كتابخوانی داشته باشيم،  بايد 
كتاب های الكترونيك در اختيار جامعه قرار دهيم.

 آيا اين امكان هست كه  كتاب های كاغذی 
به طور كلی از دور خارج شوند؟ 

فكر نمی كنم  كتاب های چاپی از دور خارج شوند و 
پيش بينی بسياری از اهالی فرهنگ در دنيا همين است. 
بعضی كشورها مانند كره جنوبی، ژاپن و آمريكا در 
حوزه آی تی و و مصارف الكترونيك خيلی جلوتر 
از ما هستند اما در اين كشورها كتاب ها و نشريات 
كاغذی هم منتشر می شود. اتفاقا در حال حاضر در 
كشور ژاپن روزنامه های كاغذی مثل آساهی شيمبون 
و يوميوری شيمبون تيراژ بسيار بااليی دارند كه با 

تيراژ روزنامه های ما خيلی 
متفاوت است. فكر می كنم تيراژ 
روزنامه آساهی بالغ بر ۱0 ميليون 
نسخه است. وقتی در ژاپن يا 
آمريكا با وجود توسعه گسترده 
الكترونيك همچنان روزنامه و 
كتاب چاپ می شود و منسوخ 
نشده، در كشور ما هم  چنين 
خواهد بود. هرگونه محصول 
فرهنگی و به ويژه كتاب كه 
است،  فرهنگی  اركان  از 
حرمت و جايگاهی دارد كه 
مانع منسوخ شدن آن می شود. 
  به نظر مي رسد انتشار كتاب 
در فضاي مجازی قوانين و ضوابط خاصي ندارد 

و حق و حقوق ناشران رعايت نمي شود. 
حتما بايد برای  كتاب های الكترونيكی ضوابطی 
از سوی وزارت ارشاد تدوين شود يا اگر قوانين 
كافی نداريم، دستگاه های مسوول قوانين موردنياز 
را از مجلس بخواهند تا تصويب شود. حق ناشر 
و مولف بايد در حوزه محصوالت الكترونيك هم 
محترم شمرده شود. البته در اين حوزه بايد قوانين ما 
به روز شود. وقتی كه اين محصوالت بی ضابطه و 
بدون هيچ قاعده ای به صورت زيرزمينی و غيرمجاز 
منتشر می شوند، به صنعت نشر آسيب می زنند. 
هم اكنون كتاب هايی كه به صورت زيرزمينی و با 
قيمت پايين منتشر می شوند، آسيب زا هستند. ما 
هم نيازمند قوانين به روز و هم نيازمند سياست های 

حمايتی در بخش های مختلف فرهنگی از جمله 
حوزه كتاب هستيم و نكته مهم تر اين است كه 
حتما بايد بر اجرای قوانين نظارت قوی داشته 
باشيم چراكه اگر نظارت قوی باشد و با متخلفان 
برخورد جدی شود، قطعا با كاهش تخلفات، بازار 
نشر حتی با وجود محصوالت الكترونيك می تواند 
بازار مطمئنی باشد كه هم نياز جامعه را مرتفع 
كند و هم به عنوان يكی از صنايع فرهنگی مهم به 
حيات خود ادامه دهد ولی واقعيت اين است كه 
متوليان و مسووالن بايد جدی تر اين موضوعات 

را دنبال می كنند. 
 با گذشت اين همه سال چرا هنوز بازار نشر، 
عرضه محصوالت الكترونيک و حق كپی رايت 

ساماندهی نشده است؟ 
وزارت ارشاد و ساير دستگاه های مسوول نظارت ها 
و كنترل خود را دارند و اگر نظارتی نبود، همين 
وضعيت موجود را هم شاهد نبوديم ولی وقتی 
مشكالت اقتصادی در جامعه پيش می آيد، دامنه 
تخلفات هم افزايش پيدا می كند. البته اين از مسووليت 
نظارتی دستگاه های مسوول نمی كاهد. اگر به داليل 
مختلف شاهد افزايش تخلفات هستيم، دستگاه های 
نظارتی بايد نظارت خود را قوی تر و دقيق تر كنند. 
 تاييد می كنيد دستگاه های نظارتی درمورد 

بازار نشر كم كاری دارند؟ 
به  هر حال وقتی شاهد ناهنجاری در صنعتی هستيم، 
يكی از داليل اصلی اين است كه دستگاه های نظارتی 
نتوانسته اند به طور كامل به وظايف خود عمل 
كنند. برای حل اين مشكل هم بايد اعمال قانون 
به صورت جدی تر انجام شود تا شاهد وضعيت 

بهتری باشيم.

 آنیتا عابدي 

استحاله شيوه های كتابخوانی 
در دنيای مدرن

چاپ  آمار  حاضر  حال  در 
كتاب بسيار كاهش يافته كه 
اين موضوع به دليل شرايط 
اقتصادی است. با اين وجود 
هنوز كتاب های الكترونيكی 
نتوانسته اند جايگزين كتاب كاغذی شوند. ممكن است كسانی كه از دوران 
مدرسه با سيستم های كامپيوتری بزرگ می شوند در آينده كتاب های الكترونيكی 
را به كتاب های كاغذی ترجيح دهند اما نسلی كه با كتاب كاغذی بزرگ 

شده اند هنوز آن را به كتاب الكترونيكی ترجيح می دهند.
با اين وجود از نظر محيط زيستی نمی توان گفت استفاده از كتاب های 
كاغذی به صرفه است چرا كه كاغذ يا وارداتی است كه برای تامين آن بايد 
ميزان قابل توجهی ارز صرف شود يا توليد داخل كشور است كه به نفع 
محيط زيست نيست و اكنون بهره برداری از جنگل های هيركانی )خزری( 
هم به دليل نقش حياتی درختان در حفظ محيط زيست ممنوع شده است. 
در چنين شرايطی رواج استفاده از كتاب های الكترونيكی به كاهش برداشت 

چوب در كشور كمك زيادی می كند.
 برای مقايسه ميزان اقبال مردم به كتاب های الكترونيكی يا كتاب های كاغذی 
الزم است شرايط در حالت موازنه قرار بگيرد؛ به اين معنی كه قيمت كتاب 
و توان اقتصادی مردم در وضعيت مناسبی باشد، آن گاه درخصوص ميزان 
خريد كتاب كاغذی و دانلود كتاب الكترونيكی مقايسه آماری به عمل آوريم 
چراكه وقتی شرايط اقتصادی مناسب نيست، متاسفانه اولين موردی كه از 

سبد كاال حذف می شود، كتاب است.
موضوع اين است كه آيا با انتشار كتاب های الكترونيكی سهمی  به مولف و 
ناشر می رسد يا نه؟ برخی برنامه ها ايجاد شده كه به واسطه آنها می توان كتاب 
الكترونيكی را خريد اما به هر حال زمانی كه افراد فايل پی دی اف كتاب را 
دريافت می كنند، ديگر انتشار آن در فضای مجازی طبيعی است. در چنين 
شرايطی عمال حقوق ناشر و مولف رعايت نمی شود، مگر اينكه نرم افزار يا 
سخت افزار خاصی وجود داشته باشد كه فايل كتاب را فقط در همان محيط 

بتوان خواند، مثل كتابخوان 
الكترونيكی آمازون كيندل. 
البته استفاده از اين ابزار در 

ايران رايج نيست.
در اين كشورها بر اساس 
قانون كپی رايت اگر اثبات 
را  افراد هزينه كتابی  شود 
پرداخت نكرده اند، می توان 
عليه آنها اعالم جرم كرد. 
البته هزينه كتاب الكترونيكی 
در اين كشور ها آنقدر پايين 
است كه معموال مردم آن را 
آمار  و  می كنند  پرداخت 

تخلف پايين است.

»كاغذ كم است، گران است، قيمت كتاب سر به فلك كشيده 
است، كتاب الكترونيكی بی هزينه است، حق مردم استثنائا در اين 
يك زمينه به لطف فضای مجازی بی نظارت محفوظ است... حق 
ناشر و مولف اما محفوظ نيست! كتابفروش از خطر ورشكستگی 
و زمين خوردن در امان نيست! قطع درختان جنگل های هيركانی 
قدغن است، با اين همه، هنوز هم درخت و جنگل در خطر 
نابودی ا ست و كاغذ، هنوز كم است...« سوال اين است؛ وجود 
كتاب الكترونيكی، برای بازار چاپ و نشر، خريد و فروش كتاب 
كاغذی، اوضاع وخيم كتابخوانی، درختان و جنگل ها و به طور كلی 
كشور خوب است يا بد؟ اصغر مسعودی، نايب رئيس كميسيون 
فرهنگی مجلس می گويد: »امروزه  كتاب های الكترونيكی بخشی 
از تكنولوژی شده اند و ما نمی توانيم اين كتاب ها را از زندگی 
روزمره خود حذف كنيم. درواقع، امروزه فضای مجازی واقعيتی 
انكارناپذير است كه بايد به طور جدی مورد بررسی قرار گيرد.«

مسعودي مزاياي كتاب هاي الكترويكي را بيشتر از كتاب هاي كاغذي 
مي داند: »كتاب های منتشرشده در فضای مجازی در مقايسه با 
كتاب های كاغذی ارزان و امكان استفاده از آنها نيز ساده تر است، 
حجم و ابعاد مكانی ندارند و فضايی را اشغال نمی كنند. امتياز ديگر 
كتاب الكترونيكی اين است كه منحصر به متن نيست و ممكن 
است به صورت فايل صوتی هم ارائه شود و محتوا قابل گوش 
دادن باشد. كتاب های الكترونيكی اين امكان را فراهم می كند كه 
مخاطب حتی در زمان مسافرت نيز بتواند از محتوای صوتی 
استفاده كند و به اين ترتيب به بهترين نحو از وقت خود بهره ببرد.«
نايب رئيس كميسيون فرهنگی مجلس صرفه جويی در وقت را 
يكی ديگر از مزيت های فضای مجازی مي داند: »تا قبل از فضای 
مجازی بايد براي پيدا كردن و خريد كتاب وقت مي گذاشتيم اما 
حاال با جستجوی ساده در اينترنت امكان دسترسی به بيشتر محتواها 
و دانلود آنها وجود دارد. البته توجه به  كتاب های الكترونيك 
به معنای نفی اهميت كتاب های چاپی نيست.« مسعودی درباره 
مشكالت و معايب كتاب هاي الكترونيكي هم صحبت مي كند:  
»نبايد فراموش كرد كه در بحث  كتاب های الكترونيكی بی توجهی 
به حق مالكيت يكی از مسائل مهم است. ما در زمينه  كتاب های 
چاپی چندان صورت با اين مساله درگير نيستيم. در كتاب های 
چاپی نام انتشارات و حقوق آن مشخص است و مساله كپی رايت 
و امانتداری بيشتر مورد توجه قرار می گيرد. اين موضوع در بحث  

كتاب های الكترونيكی تا حدود زيادی مغفول مانده است.«

قانون نافرجام
به گفته مسعودي، قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار 20 
سال پيش تصويب شد اما همچنان نافرجام مانده است: »قانون 
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای سال 79 

در مجلس مصوب شد. كميسيون فرهنگی هم در بحث حمايت 
از مولفان و هنرمندان مصوبه ای داشته و اخيرا در حال بحث و 
بررسی روی اليحه دولت است. اين اليحه دررابطه با مالكيت 
فكری برای حفظ حق ناشر و مولف و قانون كپی رايت طراحی 
شده كه هنوز در كميسيون فرهنگی در حال كار روی آن هستيم 
و هنوز به اتمام نرسيده است. سال ۱3۸0 با تصويب مجلس به 
سازمان جهانی مالكيت ايران فكری ملحق شد. گاهی ما به يك 
كنوانسيون می پيونديم و در برخی مواقع هم به عضويت يك 
سازمان درمی آييم. اين دو حالت باهم متفاوت است. ما عضو 
سازمان جهانی مالكيت فكری هستيم اما هنوز به كنوانسيون های 

بين المللی مرتبط با حق تكثير نپيوسته ايم.« 
او در پاسخ به اين سوال كه چرا ايران با وجود گذشت اين همه 
سال هنوز به كنوانسيون های بين المللی مرتبط با قانون كپی رايت 
نپيوسته و حقوق ناشران مان ساماندهی نمی شود، مي گويد: »اين 
موضوع درواقع يك ضايعه است و در حال حاضر در كميسيون 

فرهنگی مجلس در حال كار  روی اين مساله هستيم.«
مسعودي در مورد گرانی كاغذ هم توضيح مي دهد: »اين موضوع 
می تواند چند عامل داشته باشد كه يكی از اساسی ترين آنها وابستگی 
90-۸0 درصدی ما به كشورهای خارجی است. ما از زمانی كه 
چاپ كتاب از حالت سنتی به مدرن تبديل شد، هنوز نتوانسته ايم 
يك سيستم مدرن و درست در بحث توليد كاغذ داشته باشيم و به 
همين دليل وابسته به خارجيم. ارز دولتی ۴200 تومانی به واردات 
كاغذ اختصاص داده شده، با اين حال نظارت الزم و كافی بر اين 

كار وجود نداشته است. حتی در اين زمينه نظارت كافی بر توزيع 
كاغذ هم نبوده است.« 

نايب رئيس كميته فرهنگي مجلس از بازيافت نشدن كاغذ هم انتقاد 
مي كند: »در اين سال ها مسيرها و شيوه های جايگزين برای توجه به 
داخل و استفاده بهينه از كاغذ نداشته ايم. در حال حاضر سيستمی 
 برای بازيافت و بهينه سازی كاغذ نداريم. ميليون ها كتاب درسی 
كه هرسال دانش آموزان دور می ريزند می تواند بازيافت شود اما 

اين كار انجام نمي شود.« 

عزم جدی برای حل مشكالت كاغذ وجود ندارد
مسعودی از راه حل هاي ديگري براي حل مشكالت كاغذ مي گويد: 
»بحث توليد كاغذ از پودر كربنات كلسيم با وزير ارشاد و وزير 
صنعت، معدن و تجارت مطرح شده ولی متاسفانه هنوز اين 
برنامه ها چندان جدی گرفته نشده است. ضمن اينكه بايد به مواردی 
مثل به روزرسانی قوانين اين حوزه هم پرداخته شود. حتی در حال 
حاضر افرادی هستند كه برای توليد كاغذ از كربنات كلسيم مجوز 
دريافت كرده اند و كارخانه هايی هم ايجاد شده اما بايد در اين 
زمينه سرمايه گذاری های بيشتری شود تا هم مشكل كمبود و گرانی 
كاغذ تا حد زيادی حل شود و هم از اين توان و امكان، برای 
بهبود اوضاع اشتغال بهره گيری شود.« نايب رئيس كميسيون فرهنگی 
مجلس تاكيد مي كند پشت پرده مشكالت اقتصادی احتمال اثرگذاری 
مافيا وجود دارد: »متاسفانه بايد بگويم در عمل عزم جدی برای 

حل مشكالت كاغذ وجود ندارد.«

 سیدآرش حسینی 
میالنی

رئیس کمیته محیط زیست 
شورای اسالمی  شهر تهران

مسعودي، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس

سيستمي براي بازيافت كاغذ نداريم

 بزن كارشناسان و مسووالن نظر می دهند

كتاب الكترونيكي بخوانيم يا چاپي؟

ديدگاه

        پوزش     
در شماره 721 )16 شهريور(، در همين صفحه 
و در مطلب خشونت در بازي هاي رايانه اي كه 
به بازي هاي مريم و مومو پرداخته شده بود، اسم 
نويسنده مطلب رضا احمدی، مدير نظام ارزيابی 
رايانه ای  بازی های  ملی  بنياد  سنی  رده بندی  و 
)ESRA( در ابتداي مطلب درج نشده بود. از 

ايشان به خاطر اين قصور پوزش مي خواهيم.

دنیای مجازی شماره هفتصدوبيست ودو  سی شهريور نودوهشت6
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در زمانی که من رئیس سابق کمیته تغذیه 
فدراسیون  خود  بودم،  فدراسیون  ورزشی 
دوره هایی  داشت، تحت عنوان پزشک تیم و 
افراد در دوره های 1 تا 3 ماهه تربیت می شدند 
برای اینکه کنار یک پزشک عمومی به عنوان 
پزشک تیم خدمت کنند. ما همان زمان دوره 
مشاوره تغذیه تیم را هم گذاشتیم که این دوره ها 
یک هفته نظری و یک بازه زمانی عملی داشت. 
آنچه من طراحی کرده بودم این بود که فقط 
افرادی که رشته تغذیه خوانده اند در این دوره ها 
شرکت کنند، همان طور که برای پزشک تیم، 
پزشکان می آیند ولی فدراسیون اصرار داشت 
اگر از پزشکان عمومی هم فردی متقاضی بود، 
بپذیریم و شرط را داشتن پروانه نظام پزشکی 
گذاشتیم یا افراد دانش تغذیه داشته و واحد تغذیه و 
سالمت را گذرانده باشند بنابراین پزشک عمومی 
یا کارشناسان تغذیه فارغ التحصیل می توانست 
که شرکت کند اما در دستورالعمل دوره ای که 
در حال حاضر آکادمی برگزار می کند،  آمده 
دانشجوی تغذیه هم می پذیرد که این دانشجو 
ممکن است ترم یک یا دو باشد. مشکلی که 
پیش آمده این است که افرادی که مربی هستند 
یا رشته تربیت بدنی خواندند، می توانند به صرف 
یک آزمون تئوری در این دوره شرکت کنند. 
به این افراد گواهی داده می شود و وارد باشگاه 
ورزشی که می شویم مدرک را با آرم آکادمی 
نصب کرده اند و فرد مدعی است که می تواند 
رژیم بنویسد، وای به روزی که یک مرکز ورزشی 
معتبر مثل آکادمی ملی المپیک پشت سر آن باشد. 
آکادمی باید رویکرد علمی و تخصصی داشته 
باشد، در حالی که عکس این قضیه اتفاق می افتد. 
افرادی که رشته تربیت بدنی خوانده اند با چند 
ساعت حضور در این کالس ها دانش تغذیه 
پیدا می کنند و این اصال امکان پذیر نیست. من 
در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کردم و یک 
مربی ورزشی گفت مگر متخصص تغذیه چقدر 
دمبل زده که بخواهد برای ما رژیم بنویسد. مگر 
پزشکی که پزشکی ورزشی خوانده، دمبل زده که 
تخصص گرفته، مثل این است که بگوییم یک 
متخصص گوش و حلق و بینی چقدر گوش درد 
گرفته که حاال بخواهد برای من نسخه بنویسد. 
یک دوره ای فیزیولوژیست های ورزشی، کتاب 
می نوشتند ولی در حال حاضر در کشورهای روز 
دنیا، فقط تغذیه ای ها هستند که کتاب های مرتبط 
با تغذیه ورزشی می نویسند. در این کشورها، 
آنقدر در این زمینه کار کردند که ورزشکار 
می داند جمله ای که مربی به او می گوید در حد 
مشورت است و انتظار ما این است که وقتی 
ورزشکار از مربی اش می پرسد که من بعد از 
تمرین می توانم موز بخورم، بگوید موز قند دارد، 
نه نشاسته بنابراین می توانی بخوری، در حالی که 
برخی  مربیان هزینه های گزافی از ورزشکاران 
برای دادن رژیم های تمرینی می گیرند. در مورد 
برگزاری این دوره ها، توسط سازمان نظام پزشکی 
و انجمن تغذیه پیگیری قانونی باید انجام شود 
زیرا دخالت در امور پزشکی است و باید جلوی 
آن گرفته شود. آنچه مهم است برخورد قانونی 
با این دوره هاست. یعنی لیسانس تغذیه برای 
دوره ارشد، تغذیه ورزشی را می خواند، مثل 
کشور های پیشرفته دنیا ما این الگو را از کشور 
کانادا برداشتیم و کانادا و استرالیا پیشگامان تغذیه 
ورزشی در دنیا هستند و متخصص تغذیه ورزشی 
کنار تیم کار می کند. برقراری این رشته، مصوب 
وزارت بهداشت است ولی مسکوت مانده و 
فقط دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای سال 
آینده چند نفر دانشجو می گیرد. از این مشکل 
بدتر دانشگاه های علمی- کاربردی هستند که 
بدون کنکور و لیسانس دانشجو در رشته تغذیه 

ورزشی می گیرند.

مي گویند مگر متخصص تغذیه 
دمبل زده که می خواهد 

برای ورزشکاران رژیم بنویسد؟!

نگاه متخصص تغذیه

کارگاه تغذیه ورزشی برای یک مربی برای اینکه به نیازهای تغذیه ای 
ورزشکار آگاهی پیدا کند، خیلی خوب است ولی این بدان معنا نیست 
که در کارگاه تغذیه و رژیم نویسی مربی یا حتی پزشک با کارگاه یک 
هفته ای، رژیم شناس می شود. اگر بخواهیم موضوع را بیشتر باز کنیم باید 
یادآور شوم که در کشورهای پیشرفته دنیا حتی فردی که تحصیلکرده 
رشته تغذیه است، در صورتی اجازه دارد رژیم درمانی انجام دهد که دوره 
خاصی دیده باشد و در آزمون آن قبول شود؛ یعنی رژیم درمانی یک 
دوره عملی و تئوری دارد و فرد  به رغم اینکه مدرک کارشناسی، ارشد یا 
دکتری تغذیه دارد باید دوره یک ساله تخصصی ویژه برای رژیم نویسی 
ببیند، در حالی که ما در کشور چنین آزمونی نداریم. تصور کنید یک 
فرد در دانشگاه، رشته تغذیه می خواند و در دوره کارشناسی حداقل 100 
واحد رژیم درمانی می گذراند. حتی پزشک که 2 واحد تغذیه خوانده، 
اگر کار رژیم درمانی می کند، دانش کافی را ندارد، چه برسد به فردی که 
کارشناس تربیت بدنی است. به هیچ وجه صالح نیست یک مربی برای 
ورزشکاران رژیم بنویسد. متاسفانه شاهد هستیم در حال حاضر رژیم درمانی 
در آرایشگاه و در باشگاه انجام می شود، غافل از اینکه رژیم شناسی یک 
دوره علمی طوالنی مدت است و کارگاه 3 روزه، 5 روزه یا یک هفته ای 
و گرفتن گواهی ایجاد صالحیت نمی کند و قطعا از این کار سوءاستفاده 
می شود بنابراین افرادی که این دوره ها را برگزار می کنند باید توجه داشته 
باشند کارگاه تغذیه برای این است که مربی ورزشی دانشی پیدا کند، 
نه آنکه رژیم بنویسد. در یک کنگره تغذیه کودکان، بعد از اینکه کنگره 
به اتمام رسید، یکی از متخصصان اطفال گفت من 2 ماه به مطب شما 
می آیم. بعد از یک سال و 2 ماه که پیش من آمد گفت تازه فهمیدم که 
رژیم نوشتن برای کودکان کار من نیست و باید کودکان را برای رژیم 
غذایی نزد شما بفرستم؛ یعنی یک متخصص اطفال تازه گفت من نباید 
رژیم می دادم چه برسد به یک مربی ورزشی! باید بدانیم رژیم نویسی 
یک موضوع فردی است و حتی در مورد دو خواهر نیز با هم متفاوت 
است. یک خواهر ممکن است الغر و دیگری چاق باشد چون ویژگی 
وراثتی متفاوتی دارند و به همین دلیل رژیم شان هم متفاوت است بنابراین 
برای رشته تغذیه ورزشی باید حداقل کارشناس تغذیه در این کارگاه ها 
شرکت کند، نه یک مربی. در کل، دادن گواهی در همه جای دنیا مرسوم 

است ولی به معنای توانمندی در آن رشته نیست.

گواهی تغذیه ورزشی 
به معنای صالحیت کار کردن نیست 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر بورد 

تخصصی تغذیه وزارت بهداشت 

تغذیه  ورزشی،  تغذیه  مختلف  عناوین  تحت  تغذیه  کارگاه های  برگزاری 
متخصص  که  افرادی  تیررس  در  اینکه  به  توجه  با  و...  ورزشی  مکمل های 

توسط  زیرا  است  ایران  تغذیه  انجمن  مخالفت  موضوع  گرفته،  قرار  نیستند 
یدک  را  تغذیه  کلی  واژه  است  ممکن  و  می شود  برگزار  غیرمتخصص  افراد 
تغذیه  تحصیالت  باید  حتما  می کنند  شرکت  آن  در  که  افرادی  ولی  بکشند 

بتوانند تدریس کنند.  تا  باشند  داشته 
همچنین انجمن تغذیه برای سال جاری تفاهم نامه ای با فدراسیون پزشکی ورزشی 
دارد، به این ترتیب که هر گونه کارگاه آموزشی باید مشترک با انجمن تغذیه 
ایران باشد بنابراین در برگزاری این کارگاه ها، بخشی از قصور متوجه ماست. 

به همین منظور ما برگزاری این کالس ها را از نظر قانونی پیگیری می کنیم.

دوره های تغذیه ورزشی باید توسط فدراسیون پزشکی ورزشی و 
انجمن تغذیه برگزار شود 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمد میرزایي رزاز
متخصص تغذیه و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه کشور 

و رئیس انجمن تغذیه ایران

 دکتر محمد حضوری
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی قم

پرسشی از متخصصان تغذیه، پزشکی ورزشی و آکادمی ملی المپیک

نسخه تغذیه ورزشی را چه افرادی بپیچند؟
سال هاست گفته می شود در باشگاه های ورزشی و بدنسازی جای خالی یک کارشناس  

تغذیه احساس می شود ولی این جای خالی نه تنها هنوز پر نشده، بلکه پای افراد 
غیرکارشناس هم  به حیطه تغذیه ورزشی باز شده است. با وجود اتفاقات تلخ و 
آسیب های جدی که برای ورزشکاران پیش آمده، هنوز هم در بسیاری از باشگاه های 
بدنسازی، مربیان باشگاه به صرف تجربه، برای ورزشکاران رژیم می نویسند و مکمل های بدنسازی 
تجویز می کنند. درحقیقت مکمل فروشی، ارائه رژیم های نامتعارف و غیراصولی، نسخه نویسی و تجویز 
دارو، استفاده از دستگاه های الغری، خدمات ماساژ، فیزیوتراپی و حرکات اصالحی در باشگاه ها بسیار 

شایع است و همه این موارد توسط افراد غیرکارشناس انجام می شود. این در حالی است که در بیشتر 
کشورهای دنیا وجود کارشناس تغذیه، روان شناس ورزشی، فیزیوتراپیست و کارشناس تربیت بدنی کنار 
تیم های ورزشی ضروری است و این کار تیمی، آسیب های جسمی و روانی احتمالی برای ورزشکاران 
را به حداقل می رساند. به تازگی آکادمی ملی المپیک دوره هایی را تحت عنوان، تغذیه ورزشی یا مربی 
تغذیه ورزشی برگزار کرده که شرط ورود به این دوره ها، داشتن دانش تغذیه نیست و این دوره ها برای 
افراد، آزاد برگزار می شود. این به این معنا می تواند باشد که با گذراندن یک دوره کوتاه مدت 10 روزه، 
فرد گواهی می گیرد و می تواند برای ورزشکاران رژیم بنویسد و آنها را راهنمایی کند. هرچند برگزاری 

این دوره ها برای مربیان ورزشی می تواند آگاهی آنها را در جهت تغذیه ورزشی باال ببرد، نمی تواند 
جای خالی کارشناس تغذیه را پر کند. مسووالن انجمن تغذیه ایران در گفت وگو با »سالمت« برگزاری 
این کالس ها را تخلف می دانند. دکتر همتی، معاون حقوقی وزیر بهداشت نیز در این زمینه معتقد است، 
افرادی که این دوره ها را برگزار می کنند باید مجوز داشته باشند و هر گونه مدرک مربیگری باید تحت 
نظارت باشد. در این زمینه با متخصصان تغذیه، پزشکی ورزشی و آکادمی ملی المپیک در صفحه »دیده بان 
تغذیه« گفت وگو کرده ایم. در ادامه همین مطلب، متن گفت وگوی ما را با محمد اویسی، مدیر آموزش 

آکادمی ملی المپیک در مورد نحوه برگزاری کالس های تغذیه ورزشی بخوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

المپیک  ملی  آکادمی  ظاهرا   :
کالس هایی را برگزار می کند تحت عنوان 
»تغذیه ورزشی«، لطفا در مورد نحوه برگزاری 

این کالس ها توضیح دهید. 
فهرست 50 تا 60 تایی برگزاری کالس های 
مختلف داریم که یکی از آنها تغذیه ورزشی 
اولویت  ورزشی  تغذیه  کالس  در  است. 
یا  لیسانس  که  می دهیم  افرادی  به  را  اول 
اولویت  باشند،  داشته  تغذیه  فوق لیسانس 
یا  بدنی  تربیت  که  هستند  افرادی  بعدی 
رشته های مرتبط خوانده باشند. یک آزمون 
ورودی از آنها می گیریم، به این صورت که 
سپس  و  می کنیم  معرفی  مرجع  کتاب های 
قبول  که  افرادی  می شود.  برگزار  آزمون 
دوره  می کنند.  در کالس شرکت  می شوند 
10 روزه تغذیه ورزشی ما دارای این شرایط 
است ولی کارگاه های یک روزه و دو روزه 
می توانند  همه  که  داریم  زمینه  این  در  هم 

در آن شرکت کنند. 
: به افرادی که در این دوره ها شرکت 

می کنند چه مدرکی می دهید؟
به  را  دوره ها  این  در  شرکت  گواهی  ما 
شرکت کننده ها می دهیم تا بتوانند در باشگاه  ها 
کار کنند. در کل، ما گواهی می دهیم و آزمون 
هم می گیریم که بدانیم این فرد دانش این را 
دارد که برنامه غذایی به ورزشکار بدهد یا نه. 
: انجمن تغذیه ایران معترض است 
کالس ها  این  در  غیرکارشناس  افراد  که 
شرکت می کنند و از نظر این مرجع، تنها 
تغذیه تحصیل  افرادی که در رشته علوم 
کرده اند می توانند برای ورزشکاران رژیم 
اعتراض  این  برای  پاسخی  چه  بنویسند. 

دارید؟
شرکت  ما  کالس های  در  که  افرادی  دانش 
می کنند، صفر نیست، لیسانس و فوق لیسانس 
تغذیه یا تربیت بدنی دارند و مربیان ورزشی 

هستند که سال هاست کار می کنند و با شرکت 
در این کالس ها دانش شان به روزرسانی می شود 
و گواهی 10 روزه می گیرند اما گواهی ما مجوز 
فدراسیون ها  مثال،  طور  به  نیست.  هم  کار 
می تواند  فرد  و  می گذارند  ماساژ  دوره های 
1سال در باشگاه ها یا استخرها ماساژ انجام 
دهد چون باشگاه ها زیر نظر خودشان است 

ولی دوره های ما این گونه نیست. 
: در هر صورت افرادی که از شما 
گواهی می گیرند، می توانند مدعی شوند که 
برای ورزشکاران رژیم بنویسند. چرا شما در 
تعامل با انجمن تغذیه ایران از کارشناسان 
تغذیه استفاده نمی کنید تا دوره های تغذیه 

ورزشی را بگذرانند و فعالیت کنند؟
به این شکل که شما می گویید، کار گسترده 
می شود و در مراحل پایانی می توان این کار 
تعامل  تغذیه  انجمن  با  ما هم  داد.  انجام  را 
داریم و هم با فدراسیون پزشکی ورزشی ولی 
گواهی ما فقط برای شرکت در این دوره هاست. 
در  موجود  معضل های  شما   :
باشگاه ها را می دانید که سال هاست افراد 

غیرکارشناس به عنوان مربی به ورزشکاران 
دارو، مکمل و رژیم های نامتعارف می دهند. 
چرا آکادمی ملی المپیک در این زمینه ورود 
نمی کند تا کالس هایی برگزار و کارشناسانی 
تربیت کند که در باشگاه ها حضور داشته 
ورزشکاران  به  علمی  رژیم های  و  باشند 

ارائه دهند؟
سازمان نظارتی باید جلوی این قضیه را بگیرد. 

در کالس هایی که برگزار می شود، مدرسان ما 
به شرکت کنندگان می گویند چه داروهایی مجاز 
است و چه داروهایی در فهرست غیرمجاز 
قرار دارد. ما کالس آشنایی با مواد دوپینگ 
داریم و مربی توضیح می دهد چه داروهایی 
جزو فهرست دوپینگ است زیرا فهرست هر 

روز تغییر می کند. 
افرادی  چه  برای  کالس ها  این   :

برگزار می شود؟
برای مربی ها و ورزشکاران برگزار می شود. 
: کالس های تغذیه ورزشی تاکنون 

چند دوره برگزار شده است؟
آکادمی  این کالس ها را در  ما  یکبار،  سالی 
برگزار می کنیم. سال گذشته یک دوره را در 
بهمن ماه برگزار کردیم و امسال هم دومین 

دوره برگزار شد.

در کالس تغذیه ورزشی 
اولویت اول را به افرادی 

می دهیم که لیسانس 
یا فوق لیسانس تغذیه 
داشته باشند، اولویت 

بعدی افرادی هستند که تربیت بدنی 
یا رشته های مرتبط خوانده باشند. یک 

آزمون ورودی از آنها می گیریم. افرادی 
که قبول می شوند در کالس شرکت 

می کنند ولی کارگاه های یک روزه و 
دوروزه هم در این زمینه داریم که همه 

می توانند در آن شرکت کنند، گواهی 
بگیرند اما گواهی ما مجوز کار نیست 

موضوع مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که 
جامعه ما چقدر به افراد متخصص در زمینه تغذیه 
ورزشی نیاز دارد؟! در جامعه 3گروه هستند که ورزش 
می کنند؛ افرادی که تفننی ورزش می کنند، مثل افرادی 
که گاهی اوقات دوچرخه سواری یا فوتبال تفریحی 
بازی می کنند. گروه دوم ورزشکاران حرفه ای هستند، 
مثل وزنه برداران و فوتبالیست های حرفه ای و گروه 
سوم افرادی هستند که برای کاهش یا افزایش وزن 

ورزش می کنند. 
این افراد به باشگاه می روند و ورزش های هوازی 
و چربی سوزی انجام می دهند، مثل ایروبیک، زومبا 
را  عضله  می خواهند حجم  که  افرادی  یا  پیالتس. 
افزایش دهند که اصوال دنبال بدنسازی و پرورش 
و  دوم  که جزو گروه  افرادی  برای  می روند.  اندام 
سوم هستند، نیاز به حضور متخصص تغذیه ورزشی 
مشهود است. حتی در مورد گروه اول هم الزم است 
کارشناس تغذیه راهنمایی کند که فرد حین ورزش 

چه بخورد. 

باید به این سوال مهم پاسخ دهیم که آیا می شود فردی 
به باشگاه مراجعه کند و کارشناس تغذیه ورزشی در 
آنجا نباشد؟ ما در زمینه تغذیه ورزشی نقصان های 
زیادی داریم، با اینکه پتانسیل خوبی در این تخصص 
داریم. در جامعه رژیم درمانگران چند درصد می توانند 
رژیم ورزشی بدهند یا با مکمل های ورزشی و دوپینگ 
آشنایی دارند؟ همه می دانیم مشاوران و متخصصان 
تغذیه، در مقطع کارشناسی رژیم درمانی را خوانده اند. 
سوال این است که چقدر به ورزش اشراف دارند؟ از 
طرف دیگر، افرادی در باشگاه وارد کار رژیم درمانی 
می شوند که دانش کافی در این زمینه ندارند. برخی  
مربیان به خصوص با تحصیالت آکادمیک در حوزه 
زمینه  در  می دانند  محق  را  خودشان  بدنی  تربیت 
تغذیه ورزشی فعالیت کنند و ادعا می کنند ما می دانیم 
تمرین های ورزشی در چه سطحی است پس رژیم 
هم ما به ورزشکار می دهیم. من فکر می کنم تغذیه 
نیاز دارد، به گونه ای که یک  ورزشی کار گروهی 
مشاور تغذیه رژیم نویسی را بلد است و یک کارشناس 
تربیت بدنی یا مربی هم اصول و علم تمرین را می داند. 
درحقیقت دخالت در هر حوزه مشکل آفرین است 
ولی اگر نظرات همدیگر را بگیریم و کار تیمی انجام 
دهیم به نتیجه می رسیم. مشکالت زمانی بیشتر شده 
که افرادی که تحصیالت آکادمی مربوط ندارند یا 
حتی در بعضی مواقع دیپلم هم ندارند، دوره هایی 
را می گذرانند که اتفاقا توسط گروهی که متخصص 
تغذیه هستند ارائه می شود یا افرادی که ذی صالح 
نیستند. این افراد گواهی را هم می گیرند و یک شبه 

خودشان را متخصص تغذیه می دانند. یکی از نهادهایی 
که در این زمینه کوتاهی کرده، وزارت بهداشت است 
چون هم مسوول آموزش و هم مسوول نظارت بر 
تغذیه  گروه  برای  از جمله  پزشکی  گروه های  کار 
است و به وظیفه بین بخشی خود و تعامل با وزارت 
ورزش و جوانان در این زمینه به درستی عمل نکرد. 
پزشکی  نظام  به  را  بهداشت دستورالعملی  وزارت 
ابالغ کرده که بر اساس آن فردی که کارشناس یا 
متخصص تغذیه است با این شرایط می تواند مطب یا 
دفترکار تاسیس کند ولی نگفته می تواند در باشگاه های 
ورزشی هم فعالیت کند و آنجا مشاوره بدهد. مشکل 
دوم این است که وزارت بهداشت ابالغ کرده ورود 
افراد غیرپزشک و پیراپزشک در حوزه درمان مربوط 
ممنوع است ولی چه اهرم بازدارنده ای داشته؟ ما این 
همه در فضای مجازی و حقیقی می بینیم که افراد 
غیرکارشناس در کار درمان دخالت می کنند، رژیم 
می دهند و فعالیت می کنند ولی ما برخوردی ندیدیم. 
بحث تغذیه ورزشی نیاز جامعه است و باید به اندازه 
کافی مشاور یا متخصص تغذیه ورزشی تربیت کنیم؛ 
به صورت عملی و نه تئوری. من موافق کار تیمی 
هستم به صورتی که کارشناس تغذیه ورزشی کنار 
مربی ورزشی حضور داشته باشد. مراکز و ارگان های 
نظارتی مثل وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی برنامه ای بریزند تا با افرادی که این کالس ها 
را برای افراد غیرکارشناس برگزار می کنند یا بدون 
مدرک مربوط در حوزه تغذیه ورزشی دخالت می کنند، 

برخورد کنند.

اهرم بازدارنده برای دخالت در امور پزشکی 
به خصوص تغذیه ورزشی وجود ندارد 

نگاه دکترای تخصصی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 دکتر ارد ایروانی
رئیس بورد تغذیه ورزشی مرکز ایفمارک و 

مشاور تغذیه ورزشی انجمن تغذیه ایران 



یافته های یک بررسی جدید نشان می دهد 
برای سالمت خودتان هم که شده بهتر است 

به جای نوشابه گازدار، آب بنوشید. 
بزرگ  بررسی  این  هلث دی،  گزارش  به 
اروپایی نشان داد افرادی که دو قوطی نوشابه 
گازدار در روز- با یا بدون قند- مصرف 
می کنند، نسبت به افرادی که مصرف این 
نوشابه ها را به کمتر از یک بار در ماه محدود 
می کنند، در طول یک دوره ۱۶ ساله بیشتر 
در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند. 
بین المللی  »نیل مورفی«، دانشمند سازمان 
پژوهش سرطان در لیون فرانسه و سرپرست 
اساس  »بر  می دهد:  توضیح  پژوهش  این 
نوشابه های  بیشتر  مصرف  ما،  یافته های 
گازدار؛ چه نوشابه های شیرین شده با قند 
طبیعی و چه نوشابه های دارای شیرین کننده 
مصنوعی با افزایش خطر مرگ همراهی دارد.« 
»مورفی« می افزاید: »نتایج بررسی ما درباره 
نوشابه های گازدار شیرین شده با قند شواهد 
بیشتری در حمایت از این نظر فراهم می آورد 
که باید مصرف این نوشابه ها را محدود و 
آنها را با نوشیدنی های سالم تر ترجیحا آب 

جایگزین کرد.«
نوشابه های گازدار چگونه خطر مرگ  اما 

زودرس را افزایش می دهند؟
نوشابه های  پژوهشگران،  این  گفته  به 
شیرین شده با قند ممکن است باعث افزایش 
وزن و چاقی  شوند. همچنین ممکن است 
بر شیوه عمل هورمون انسولین در بدن اثر 
بگذارند که می تواند به التهاب بینجامد. همه 

ایجاد  بیماری هایی  می توانند  عوامل  این 
کنند.  کنند که ممکن است عمر را کوتاه 
مصرف  میان  رابطه ای  گرچه  بررسی  این 
نوشابه های گازدار و مرگ زودرس نشان 
این  میان  معلولی  و  علت  رابطه  می دهد، 
افرادی  ثابت نمی کند. ممکن است  دو را 
عادات  می نوشند،  گازدار  نوشابه های  که 
ناسالم دیگری مانند سیگار کشیدن و رژیم 
غذایی ناسالم تر هم داشته باشند که بر طول 

عمرشان اثر بگذارد. 
همچنین این بررسی اولین موردی نیست که 
رابطه ای میان مصرف نوشابه های گازدار و 
پیامدهای نامطلوب سالمت نشان می دهد. 
دو بررسی اخیر- یکی در مجله پزشکی بریتانیا 
)BMJ( و دیگری در مجله »گردش خون« 
نوشابه های  نوشیدن   ،)Circulation(

از  با سرطان و مرگ های ناشی  گازدار را 
بیماری قلبی ارتباط دادند. 

این پژوهش شامل بیش از ۴۵۱ هزار نفر 
میانگین  که  می شد  اروپایی  کشور   ۱۰ از 

سنی شان ۵۱ سال بود. 
پژوهشگران سالمت شرکت کنندگان برای 
مدت میانگین ۱۶ سال پیگیری شد. افرادی 
گازدار  نوشابه  روز  در  بار   2 از  بیش  که 
می نوشیدند، عالوه بر اینکه در معرض خطر 
باالتر مرگ زودرس با همه علل بودند، در 
معرض خطر بیشتر مرگ با علل اختصاصی تر 

هم بودند، ازجمله: 
- افرادی که بیش از یک بار نوشابه گازدار؛ 
چه شیرین شده با قند و چه حاوی شیرین کننده 
مصنوع می نوشیدند، در مقایسه با افرادی 
که کمتر از یک بار در ماه نوشابه مصرف 

می کردند، در معرض خطر بیشتر مرگ به 
علت سرطان روده بزرگ و بیماری پارکینسون 

بودند. 
- افرادی که بیش از یک بار در روز نوشابه 
گازدار شیرین شده با قند مصرف می کردند، 
در مقایسه با افرادی که کمتر از یک بار در ماه 
نوشابه می نوشیدند، در معرض خطر بیشتر 
مرگ ناشی از بیماری های گوارشی بودند. 
 - افرادی که بیش از یک بار در وز نوشابه های 
گازدار حاوی شیرین کننده مصنوعی مصرف 
می کردند، نسبت به افرادی که کمتر از یک 
بار در ماه این نوشابه ها را می نوشیدند، در 
معرض خطر باالتر مرگ ناشی از بیماری های 

گردش خون مانند بیماری قلبی بودند. 
به گفته »مورفی«، این پژوهشگران در این 
بررسی تالش کردند عوامل دیگر موثر بر 
سالمت افراد ازجمله شاخص توده بدنی و 
سیگار کشیدن را در نظر بگیرند اما حتی با 
در نظر گرفتن اثر این عوامل رابطه ای میان 
نوشیدن بیشتر نوشابه های گازدار و خطر 
بیشتر مرگ زودرس به قوت خود باقی بود. 
کارشناسان معتقدند گرچه عوامل بسیاری 
ممکن است در رابطه میان مصرف نوشابه های 
گازدار و خطر مرگ دخیل باشند، پیام کلی 
که می توان گرفت این است که افراد باید 

مصرف این نوشابه ها را کنار بگذارند. 
به گفته این کارشناسان، هیچ نیازی به مصرف 
و  بازاریابی  که  شیرین  مزه  با  نوشابه های 
را  آن  نوشابه سازی  شرکت های  تبلیغات 

تشویق می کند، وجود ندارد.

نقشه سالمت

نیمی از 
جان باختگان تصادفات 

خراسان رضوی عابر 
پیاده بوده اند/ایسنا

نرخ امید به زندگی در استان 
اصفهان 74/9 سال است/ایرنا

دوربين سالمت

پژوهشگران استرالیایی 
سلول های سرطانی را به 

فضا می فرستند

پژوهشگران استرالیایی با توجه 
شبیه ساز  در  بی وزنی  تاثیر  به 
آزمایشگاهی در کشتن سلول های 
سرطانی می خواهند این سلول ها 
را برای آزمایش به ایستگاه فضایی 

بفرستند. 
یک  ای بی سی،  گزارش  به 
فضایی  پزشکی  پژوهشگر 
اینکه  از  پس  استرالیایی 
نشان  زمین  روی  آزمایش ها 
دادند شرایط جاذبه نزدیک به 
صفر می تواند سلول های سرطانی 
کشت داده شده در آزمایشگاه را 
بکشد، می خواهد این سلول ها را 
برای آزمایش به ایستگاه فضایی 

بین المللی بفرستد. 
چو«،  »جوشوآ  دکتر  گفته  به 
وسیله ای  درون  سلول ها  این 
جعبه  یک  از  کوچک تر 
دستمال کاغذی قرار داده شده و 
به ایستگاه فضایی بین المللی در 
مدار کره زمین فرستاده خواهد 
شد. گرچه هنوز معلوم نیست 
چرا سلول های سرطانی در فضا 
به طور متفاوت عمل می کنند، 
امیدواری بر این است آزمایش 
این  روی  فضایی  ایستگاه  در 
سلول ها به شناخت بهتر سرطان 
و چگونگی درمان آن منجر شود. 
ایده فرستادن سلول های سرطانی 
به فضا هنگامی به فکر دکتر »چو« 
و یکی از دانشجویانش »آنتونی 
دریافتند  که  رسید  کیرلوس« 
سرطانی  سلول های  دادن  قرار 
پایین  جاذبه  شبیه ساز  یک  در 
در آزمایشگاهشان در دانشگاه 
تکنولوژی سیدنی باعث کشته 
این سلول ها  از  بسیاری  شدن 

می شود. 
دکتر »چو« گفت: »ما سلول های 
مربوط به ۴ نوع سرطان- تخمدان، 
پستان، بینی و ریه- را در این 
شبیه ساز قرار دادیم و دریافتیم پس 
از 2۴ ساعت قرار گرفتن در شرایط 
جاذبه پایین ۸۰ تا ۹۰ درصد این 
سلول های سرطانی بدون درمان 
می میرند.« این شبیه ساز با کاهش 
دادن جاذبه شرایط بی وزنی در 

فضا را ایجاد می کند. 
استرالیایی معتقدند  دانشمندان 
علت  این  به  جاذبه  کاهش 
سلول های سرطانی را می کشد 
که ارتباط آنها را با یکدیگر مختل 

می کند. 
فرضیه آنها این است که سلول های 
سرطانی در شرایط بی وزنی دیگر 
را  اطرافشان  نمی توانند محیط 
شناسایی کنند و سلول ها وارد 
حالت مرگ یا خودکشی سلولی 

یا »آپوپتوز« می شوند. 
از  پیش  بسیاری  کارهای  البته 
فرستادن سلول های سرطانی به 
فضا در سال آینده باید انجام شود 
و ارسال این سلول های هزینه ای 
دربرخواهد  دالری  هزار   2۰۰

داشت. 
دکتر »چو« امیدوار است نتایج 
امیدوارکننده ای که در آزمایشگاه 
به دست آورده در ایستگاه فضایی 
هم تکرار شود و راه جدیدی برای 

درمان سرطان به دست بیاید.

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.

نتایج یک بررسی جدید در ایران و بریتانیا 
نشان می دهد مصرف روزانه یک قرص حاوی 
۴ دارو می تواند شمار حمله های قلبی و سکته 

مغزی را تا یک سوم کاهش دهد. 
حاوی  قرص  این  بی بی سی،  گزارش  به 
یک  خون(،  رقیق کننده  )داروی  آسپیرین 
دو  و  کلسترول  کاهنده  استاتینی  داروی 

داروی کاهنده فشارخون است. 
پژوهشگران ایرانی و بریتانیایی که این بررسی 
را انجام داده اند، می گویند این قرص با قیمتی 
بسیار کم می تواند تاثیری بزرگ در پیشگیری 

از بیماری های قلبی-عروقی داشته باشد. 
این پژوهشگران پیشنهاد می کنند این قرص به 
هر کسی در سنی معین در کشورهای فقیرتر 
که پزشکان گزینه های کمتری برای درمان 
و امکانات کمتری برای ارزیابی تشخیصی 

دارند، تجویز شود. 
بیماری های کرونری قلب و سکته مغزی دو 
علت اصلی مرگ در سراسر دنیا هستند و 
باعث مرگ بیش از ۱۵ میلیون نفر در سال 
می شوند. سیگار کشیدن، چاقی و ورزش 
نکردن خطر دچار شدن به بیماری های قلبی 

را افزایش می دهند. 

این بررسی که نتایج آن در نشریه »لنست« 
منتشر شده، روی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ نفر در 
بیش از ۱۰۰ روستای ایران انجام شده است. 
قرص  شرکت کننده  افراد  از  نیمی  برای 
۴دارویی و توصیه های بهبود شیوه زندگی 
و به نیمی دیگر فقط توصیه های بهبود شیوه 
زندگی داده شد. پس از ۵ سال این یافته ها 

به دست آمد: 
- در گروه ۳هزار و ۴2۱ نفره ای که قرص ۴ 

دارویی دریافت می کردند، 2۰2 مورد عارضه 
قلبی-عروقی رخ داد. 

- در گروه ۳هزار و ۴۱7نفری که قرص 
قلبی- عارضه  مورد   ۳۰۱ نمی خوردند، 

عروقی ایجاد شد. 
بر اساس این میزان ها، دادن ترکیب دارویی 
پیشگیری کننده به هر ۳۵ نفر مانع دچار شدن 
یکی از آنها به مشکل قلبی عمده در طول 

یک دوره ۵ ساله می شود. 

پروفسور »تام مارشال« از دانشگاه بیرمنگهام، 
نشان  پژوهشگران گفت:  »ما  این  از  یکی 
دادیم در یک کشور روبه توسعه یا با درآمد 
متوسط - که بسیاری کشورهای شرایط مشابه 
آن را دارند- استفاده از این راهبرد می تواند 

ارزشمند باشد.«
این بررسی نشان داد قرص ۴دارویی به کاهش 
عمده ای در میزان کلسترول بد خون منجر 

می شود اما اثر اندکی بر فشارخون دارد. 
این دارو در این بررسی به افراد باالی ۵۰ 
سال بدون توجه به اینکه سابقه بیماری قلبی 

دارند یا نه، داده شد. 
دانشگاه  از  صراف زدگان  نضال  دکتر 
این  از  علوم پزشکی اصفهان، یکی دیگر 
قیمت  به  توجه  »با  پژوهشگران می گوید: 
پایین این قرص چنددارویی، این دارو بالقوه 
می تواند اثر عمده ای بر سالمت قلب و عروق 
داشته باشد و از مهم ترین علل مرگ ومیر در 

جهان پیشگیری کند.«
ایده استفاده از قرص چنددارویی از سال 
2۰۰۱ میالدی مطرح بوده اما این بررسی 
نخستین کارآزمایی عمده برای ثابت کردن 

تاثیربخشی آن بوده است.

اشتباه یک شرکت داروسازی در اسپانیا 
نوزاد دچار   2۰ باعث شده دست کم  که 
»نشان گرگ نما« شوند و از همه بخش های 
را  عمومی  خشم  کند،  رشد  مو  بدنشان 

است.  برانگیخته 
به گزارش تلگراف، به این نوزادان شربتی 
که  می شود  داده  ریفالکس  درمان  برای 
قرار بود حاوی داروی امپرازول باشد اما 
شرکت  در  دارو  برچسب زنی  در  اشتباه 
یک  نوزادان  این  شد  باعث  داروسازی 
داروی تحریک کننده رشد مو برای درمان 
طاسی به نام »ماینوکسیدیل« دریافت کنند 
در  مو  غیرطبیعی  رشد  دچار  درنتیجه  و 

بدن شوند. 
برخی والدین اسپانیایی که با ترس شاهد 
نوزادانشان  بدن  در  تیره  موهای  رویش 
واکنش  به  را  بهداشتی  مقامات  بوده اند، 
کند به این موضوع و ارائه ندادن حمایت 

و اطالعات به بیماران متهم کرده اند. 
بهداشت  وزیر  کارسدو«،  لوئیزا  »ماریا 
»داروی  گفت:  دراین باره  اسپانیا 

ماینوکسیدیل در شیشه هایی که برچسب 
امپرازول داشته اند، قرار داده شده است. 
بسته های دارویی با برچسب نادرست از 
گردش خارج شده اند و شرکت داروسازی 
فارما کیمیکا سور در شهر ماالگا تا زمان 
این  درباره  تحقیقات  نتیجه  شدن  معلوم 

اشتباه تعطیل شده است.« 

و  داروها  سازمان  رئیس  هفته  این  اما 
 )AEMPS( فراورده های بهداشتی اسپانیا
مه  ماه  در  سازمان  این  که  پذیرفت 
رشد  موارد  نخستین  از  )اردیبهشت( 
غیرطبیعی مو در نوزادانی که این شربت 

را می خوردند، خبردار شده بود. 
اشتباه  که  بود  )تیر(  ژوئیه  ماه  در  تازه 

و  شناسایی شد  نهایتا  دارو  برچسب  در 
محموله های  و  تعطیل  سازنده  کارخانه 

داروی اشتباهی از بازار خارج شد. 
»آمایا«، مادر یکی از نوزادان مبتال گفت: 
»چرا آزمایش یک دارو باید بیش از 2ماه 

بکشد؟«  طول 
او به کانال ۳ تلویزیون اسپانیا گفت که از 
کمک نکردن مقامات بهداشتی به بیماران 
و تماس نگرفتن با آنها درباره این اشتباه 

بسیار خشمگین است.  دارویی 
این  اسپانیا،  بهداشتی  مقامات  گفته  به 
به تدریج خواهد ریخت  موهای اضافی 
اما وکالی بیماران معتقدند ماینوکسیدیل 
و  هست  هم  عروقی  گشادکننده  داروی 
اندام های حیاتی مانند قلب،  بر  می تواند 

کلیه و کبد تاثیر بگذارد. 
کرده  اعالم  اسپانیا  دارویی  ناظر  سازمان 
این دارو هیچ گاه با چنین مقادیری برای 

نوزادان تجویز نشده است. 
سن نوزادان مبتال از چند هفته تا 2سال 

بوده است.

نوشابه های گازدار با خطر بیشتر مرگ زودرس ارتباط دارند

یک قرص حاوی 4 دارو از یک سوم مشکالت قلبی پیشگیری می کند

اشتباه دارویی در اسپانیا باعث »نشانگان گرگ نما« در نوزادان شد

»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:     ۰۹۱2۵72۵7۴۹

   تحریریه: ۰۹۱2۹2۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

آبشار شیرآباد در استان گلستان
                           ایسنا/ محمد قجر

اردوی تیم ملی ووشو بانوان در کرمانشاه  
                                                                          ایسنا/ نسرین توحیدزاده

خشکسالی در جنوب کرمان                                   
    ایرنا/ ابودز احمدی زاده

انبوه زباله های شهرستان ساری در منطقه پشتکوه
    مهر/ امیرعلی رزاقی

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت
  فارس/ حمید توکلی

آغاز به کار اورژانس هوایی در گیالن
                          ایرنا/ مجتبی محمدی



يادداشت مهمان

صفحات 9 تا 16

بــا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگـی بـهتــر

وقف و سالمـت 
سالمـت جنسـی
دیـن و سالمـت
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 722  شنبه 30 شهریور 1398

عشق ويژه 
آقایاخانمیپرسیدهاند: آیا رواست که مرد متأهل، 
با عشق دختر دیگری به سر کند، هرچند این امر 

را فقط در دل داشته باشد و ابراز نکند؟
پاسخما:

نیازمند  »سعادت«،  به  وصول  برای  1.آدمی 
»ریاضت« است. زندگی این جهانی، برای آدمیان، 
چنان ساخته شده که دست برداشتن از پیش لگام 

نفس، فسادانگیز است.
2. اگر همسران؛ چه زنان و چه مردان، به  جز 
همسر خود به دیگری چشم بدوزند یا دل ببندند 
)که دل بستن اغلب پس از چشم  دوختن می آید(، 
زندگی خانوادگی شان آسیب می بیند. از این  رو است 
که خداوند سبحان به پیامبر رحمت فرموده است:
یَْحَفُظوا  َو  أَبَْصارِِهْم  مِْن  وا  یَُغضُّ لِْلُمْؤمِنِیَن  »ُقْل 
ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزَکی لَُهْم إِنَّ ا...َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَُعوَن 
)۳۰( َوُقْل لِْلُمْؤمِنَاِت یَْغُضْضَن مِْن أَبَْصارِِهنَّ َو 
یَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل یُبِْدیَن زِینَتَُهنََّّ ...{«؛ )ای پیامبر 
ما!( به مردان مؤمن بگو که چشمانشان را فروخوابانند 
و دامانشان را پاکیزه گردانند، که این برای ایشان 
پاک تر است. خدا بر آنچه می کنند آگاه است و 
زنان مؤمن را بگو که چشمانشان را فروخوابانند و 
دامانشان را پاکیزه گردانند و زیورهایشان را آشکار 

نکنند... )سوره نور، آیات ۳۰ و ۳۱(
3. تنوع طلبی، همه جا بد است اما در مسائل شهوانی 
بدتر است. شرط ایمان مداری است که مرد و 
زنی که پیمان همسری بستند، به آن پیمان، پایبند 
بمانند و شرط خردمندی است که همسران، از 
کاشانه شان صیانت کنند و شرط شریعت است 
که شریعت مداران، حریم شریعت را پاس بدارند 
و شرط دیانت است که دینداران، قناعت ورزند؛ 
با  تنوع طلبی،  تقواست.  خالف  افزون خواهی، 

قناعت، ناسازگار است.
4. با عشق دیگری به سرکردن، از سهم عشق به 
همسر می کاهد و کاهش این سهم، سستی ارکان 
خانواده را سبب می شود. پس، از سر نیك خواهی، به 
همسران می گوییم: دلرامی که داری دل در او بند/   

دگر چشم از همه عالم فروبند! 
الهی چنین باد!

 حجت االسالم 
علی اکبر مظاهری

مشاور  خانواده

سودا کودک 3 ساله که همراه مادربزرگش به واحد مددکاری موسسه 
خیریه بین المللی زنجیره امید مراجعه کرده بود، دچار بیماری قلبی 

پیچیده بود و درمانش بسیار سخت پیش بینی می شد. پزشکان پس از مطلع 
شدن از وضعیت او که بیماری جابجایی عروق بزرگ بود )DtGA(، راه 

درمان را مراجعه به زنجیره امید دانسته بودند. مادربزرگ سودا همراه او 
به زنجیره امید مراجعه کرد و از آنجایی که موسسه زنجیره امید پذیرش 

درمان بیماران ارتوپدی، قلبی و ترمیمی را انجام می دهد، پس از احراز 
شرایط، سودا نیز به راحتی پذیرش شد...  صفحه13

گزارش درمان کودک 3 ساله ای که پزشکان 
جراحی را برای او مساوی با مرگ می دانستند 

معجزه  در 
زنجیره امید

بهترين ورزش ها 
برای مغز
)11(

خرس ها، 
گنجینه هايی که بايد 

حفظشان کرد )16(

همراهی موفق 
با فرزندان 
در تحصیل )15(

اتاق خواب 
سالم تری بسازيم
)12(  



پرسش اول: خانمی ۳۷ ساله هستم و 
داده  نشان  سونوگرافی  دارم.  فرزند   ۳
تخمدان  در  ۶سانتی متری  کیست  یک 
دارم که با دارو کوچک تر نشد. آیا با 
تغییر نوع دارو یا افزایش میزان دوز آن 
می توان کیست را کوچک کرد یا حتما 

باید جراحی شوم؟ 528****09۳0

کیست  داشتن  علت  به  دوم:  پرسش 
آندومتریوزی تحت عمل جراحی قرار 
گرفتم. تا چند وقت بعد از این جراحی 

نباید بچه دار شوم؟ ۶09****0912

پرسش سوم: خانم 29ساله هستم و یک 
در  که  است  این  مشکلم  دارم.  فرزند 
لکه بینی  ماهانه ام  عادت   2 بین  فاصله 
دارم. چه باید بکنم؟ آیا مشکلی وجود 

دارد؟ 190****0914

پاسخ

دکتر شیرین نیرومنش
فوق تخصص طب مادر و 
جنین و استاد دانشگاه 

تهران علوم پزشکی 

پاسخ اول: کیست های ساده تخمدان که 
داخلشان  و  هستند  صاف  دیواره  دارای 
ضایعاتی وجود ندارد ممکن است حتی 
خودبه خود بهبود پیدا کنند یا بعد از حدود 
3-2 ماه مصرف قرص های ضدبارداری از 
بین بروند اما اگر با وجود مصرف دارو، 
کیست کوچک نشود و همچنان ثابت بماند 
یا حتی اندازه اش شروع به بزرگ تر شدن 
کند، باید با سونوگرافی، وضعیت کیست 
موردبررسی قرار بگیرد، مثال باید دید آیا 
کیست دیواره ای دارد یا نه، نقاط رسوب 
کلسیم در آن دیده می شود یا نه، نواحی 
توپُر در آن وجود دارد یا نه و... اگر بعد 
نظر  به  مشکوک  کیست  از سونوگرافی، 
برسد الزم است آزمایش خون هم انجام 
آیا ترشحات کیست وارد  ببینیم  تا  شود 

خون شده یا نه. 
داروهای  با  کیست  اگر  اینکه  درنهایت 
بسیار  کنترل  نشود،  کوچک  تجویزشده 
دقیق کیست طی زمان، تکرار سونوگرافی 

و مراقبت دقیق از آن الزامی است. 
گاهی هم بر اساس نظر پزشک ممکن است 
کیست خارج و به آزمایشگاه پاتولوژی 
فرستاده شود زیرا نمی توان فقط از روی 
ظاهر کیست، خوش خیمی یا بدخیمی آن 

را تشخیص داد.

پاسخ دوم: میزان شیوع نازایی حدود ۱۵ تا 
2۰درصد جمعیت است؛ یعنی از هر ۵-6 
زن وشوهر، یک زوج بچه دار نمی شوند. 
برای  هم  علتی  موارد  بسیاری  در 
آقایی  اگر  ولی  نمی شود  پیدا  ناباروری 
داشته  نزول نکرده  بیضه  یا  واریکوسل 
باشد یا خانمی عادت ماهانه های نامرتب، 
کیست آندومتریوز، سابقه جراحی لگنی 
میزان  باشد  داشته  مکرر  عفونت های  یا 
ناباروری در آن زن وشوهر بیشتر خواهد 

بود. 
آندومتریوز هم ارتباط زیادی با ناباروری 
دارد بنابراین سابقه وجود آندومتریوز و 
جراحی آن در شما زنگ خطر بسیار مهمی 
خطر  با  است  ممکن  زیرا  است  برایتان 

ناباروری همراه باشد. 
در صورتی که شرایطتان اجازه می دهد به 
مدت طوالنی از باردار شدن تان پیشگیری 
نکنید و 6 ماه تا ۱سال بعد از عمل با اجازه 
پزشکتان اقدام به بارداری کنید اما الزم 
است خیلی دقیق تحت کنترل باشید زیرا 
خطر عود دوباره آندومتریوز وجود دارد.

پاسخ سوم: دوره طبیعی عادت ماهانه باید 
طی 6-۵ روز تمام شود و حداقل 2۰ تا 
23 روز پاکی کامل وجود داشته باشد و 
شروع  ماهانه  عادت  بعدی  دوره  سپس 
با  تنها  و  مرتب  باید  حالت  این  شود. 
یکی- دو روز اختالف ادامه داشته باشد. 
تمام  در  و خانمی  بوده  این  از  غیر  اگر 
روزهایی که باید پاک باشد، خونریزی و 
لکه بینی ببیند قطعا مساله ای وجود دارد که 
باید تحت معاینه و بررسی قرار بگیرد زیرا 
ممکن است زخم یا ضایعه ای در ناحیه 
واژن یا دهانه رحم وجود داشته باشد که 

منجر به خونریزی می شود. 
که  برای خانم هایی  واژینال  سونوگرافی 
ازدواج کرده اند خیلی بهتر و دقیق تر از 

سونوگرافی شکمی است. 
همچنین باید کیست ها، فیبروم ها، پولیپ ها 
و ضایعات جسم رحم و تخمدان ها هم 
تا علت دقیق  مورد بررسی قرار بگیرند 
خونریزی و لکه بینی مشخص شود و تحت 

درمان قرار بگیرد.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت10

پرسش اول: خانمی 52 ساله با وزن ۷9 کیلوگرم 
و 1۶2 سانتی متر قد هستم. دفع پروتئین داشتم و 
تحت نظر پزشک دارو مصرف می کردم و همچنان 
انسولین می زنم. در حال حاضر من به هیچ عنوان 
این است که  نمی کنم. مشکلم  استفاده  پروتئین 
راهنمایی  لطفا  دارم.  زیادی  بسیار  موی  ریزش 
کنید به جای پروتئین چه موادی استفاده کنم؟ 

09۳۷****4۳2

پرسش دوم: چه کنیم تا هنگام کاهش وزن، پوست 
و فرم صورتمان خراب نشود؟ ۳۶2****0912

پاسخ 

دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی
 

پاسخ اول: ما نمی توانیم و نباید پروتئین را از رژیم 
غذایی مان حذف کنیم. پروتئین یک ماده مغذی زائد 
نیست. جالب است بدانید اسم پروتئین از یک واژه 
التین به معنای »درجه اول اهمیت« گرفته شده؛ یعنی 
مصرف پروتئین برای حیات انسان بسیار مهم است. 
به همین دلیل در محدودترین رژیم های غذایی از 
است  ممکن  موارد خاصی  برای  که  پروتئین  نظر 
تجویز شود، حداقلی برای پروتئین در نظر گرفته 
می شود که آن را متخصص تغذیه براساس شرایط 

و بیماری فرد محاسبه و تجویز می کند. 
ضمن اینکه پروتئین در همه مواد غذایی از جمله 
نان، برنج و... هم یافت می شود اما در بعضی مواد 
غذایی کمتر و در برخی بیشتر است بنابراین حذف 
پروتئین از برنامه غذایی عملی نیست، مگر در موارد 
خاص که آن را متخصص تغذیه تنظیم و تجویز 
داده اید چنین  که  به شرح حالی  توجه  با  می کند. 
دنبال  به  تغییرات قندخون که  به نظر می رسد که 
کلیه هایتان  به  افتاده  اتفاق  دیابت در شما  بیماری 
راحتی  به  پروتئین  که  حدی  در  رسانده،  آسیب 
می تواند از کلیه عبور کند و وارد ادرارتان  شود. 

در حال حاضر چند توصیه برای شما دارم؛ نخست 
اینکه شما هر روز دوز ثابتی از انسولین دریافت 
می کنید پس باید میزان غذایی هم که مصرف می کنید 
انسولین خون  میزان  باشد. در حالت عادی  ثابت 
ثابت نیست و با خوردن غذا و افزایش قندخون، 
انسولین بیشتر ترشح می شود و با کاهش قندخون 
این  اما  می یابد  کاهش  هم  انسولین  ترشح  میزان 
حالت در بدن شما وجود ندارد چون باید هر روز 

دوز مشخصی از انسولین را مصرف کنید. 
روز  طول  در  که  غذایی  مقدار  نباید  این رو،  از 
کند.  تغییر  آن هر روز  ترکیب  و  مصرف می کنید 
تغییرات روزبه روز غذا و اینکه یک روز زیاد غذا 
بخورید و روز دیگر کم، باعث باال و پایین رفتن 
بسیار زیاد قند خون می شود و این مساله به عروق، 

کلیه ها، اعصاب و... آسیب می زند. 
بهترین کار این است که تحت نظر متخصص تغذیه 
باشید و براساس رژیمی که برایتان تنظیم و تجویز 
می شود عمل کنید زیرا این مساله بسیار مهم است. 

توصیه دوم داشتن فعالیت بدنی مناسب است. 
روزی 3۰ دقیقه پیاده روی کمی تند حداقل ۵ روز 
در هفته می تواند در تنظیم قندخون بسیار مفید باشد. 
توصیه سوم اینکه خودسرانه برنامه  غذایی تان را تغییر 

ندهید و حتما با متخصص تغذیه مشورت کنید.

پاسخ دوم: به زبان ساده، وقتی ما غذا می خوریم، 
مواد غذایی در معده و روده هضم و جذب می شوند 
و از راه خون به قسمت های مختلف بدن می روند 
بنابراین ما نمی توانیم به مواد غذایی نشانی بدهیم 

که کجا بروند و کجا نروند. 
از  پیروی  دنبال  به  و جمع شدن صورت  الغری 
رژیم های کاهش وزن، تغییری است که ما چندان 
نمی توانیم در آن مداخله کنیم. این مساله به سن، 
غذایی  برنامه  و  وزن  کاهش  فرد، سرعت  ژنتیک 

که از آن پیروی می شود، بستگی دارد. 
بسیاری از افراد بر اساس ژنتیک شان صورت گردی 
در  تغییری  هم  باال  وزن های  کاهش  با  و  دارند 
صورت شان ایجاد نمی شود اما افرادی که صورت 
کشیده ای دارند با کوچک ترین کاهش وزنی دچار 

الغری در صورت می شوند. 
داد.  انجام  نمی توان  زیادی  کار  مساله  این  برای 
ضمن اینکه تغییرات پوست در سنین باال پس از 
پایین تر خواهد  سنین  از  بیشتر  قطعا  وزن  کاهش 
بود. باید ببینید کدام عامل برای شما مهم تر است؟ 
تندرستی در طوالنی مدت یا داشتن چهره زیبا در 
کوتاه مدت؟ زیرا به هر حال با افزایش سن، صورت 
و پوست آن دچار تغییراتی خواهد داشت بنابراین 
بهتر است بیشتر به فکر تندرستی و سالمتتان باشید.
نکته دوم اینکه کاهش وزن های پرشتاب و سریع 
می گذارند  به جا  ناخوشایند  تاثیر  بر چهره  بیشتر 
و بیشتر به همه قسمت های بدن از جمله پوست 
رژیم های  از  هیچ وجه  به  بنابراین  می زنند  آسیب 
غیراصولی و غیرعلمی که مدعی اند در زمان کوتاهی 
وزن زیادی را کاهش می دهند پیروی نکنید و برای 
این کار حتما به متخصص تغذیه مراجعه و طبق 

برنامه ایشان عمل کنید. 
عالوه بر این مایعات زیاد بنوشید، میوه و سبزی 
در حدی که متخصص تغذیه برایتان تعیین کرده 
حتما مصرف کنید. خواب خوب هم می تواند تاثیر 

مطلوبی بر چهره داشته باشد.

پرسش اول: دختری ۳ساله دارم. زمانی 
باردار بودم به دلیل جراحی  که او را 
تومور مغزی همسرم استرس زیادی را 
گریه  مدام  که  به طوری  شدم،  متحمل 
می کردم و نگران سالمت همسرم بودم. 
۳سال  دخترم  اینکه  با  در حال حاضر 
دارد، من همچنان نگران این هستم که 
استرس های دوران بارداری تاثیر بدی 
روی او گذاشته باشد. لطفا مرا راهنمایی 
نشان دهنده  عالئمی  چه  بدانم  تا  کنید 
تاثیرات استرس بارداری بر فرزندم است. 

0915****8۳5

که  دارم  5ساله ای  دختر  دوم:  پرسش 
هم  بار  چند  می جود.  ناخن  شدت  به 
فایده ای  اما  کرده ام  مراجعه  مشاور  به 
بسیار  دخترم  ضمن  در  است.  نداشته 
ترسو است و از وقتی خیلی کوچک بود 
از هر چیزی می ترسید. لطفا راهنمایی 

کنید. 52۷****0901

پاسخ 
دکتر میترا 

حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان و عضو 

هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

افزایش  باعث  باال  استرس  اول:  پاسخ 
ترشح کورتیزول و فعال شدن پاسخ های 
بیولوژیک بدن می شود. جنین هم به هر 
حال با مادر در ارتباط است و تحت تاثیر 
اما  می گیرد  قرار  آن  تغییرات  و  استرس 
بتوان  که  ندارد  وجود  راهی  هیچ  هنوز 
تاثیرات استرس مادر در دوران بارداری 
تشخیص  و  کرد  ارزیابی  کودکان  بر  را 
دیگر  ۱۰سال  نظر  مورد  کودک  آیا  داد 
کاری  نه.  یا  بود  خواهد  مضطربی  فرد 
داد  انجام  می توان  حاضر  حال  در  که 
بهبود ارتباط با کودک است. سعی کنید 
ایمن  را  زندگی تان  محیط  امکان  حد  تا 
کنید و برای کودک وقت بگذارید و با او 
بازی کنید، به حرف ها و احساس هایش 
گوش بدهید، کمک کنید حس هایش را 
بشناسد و احساساتش را نامگذاری کند، 
بین ترس، خوشحالی،  فرق  برایش  مثال 
خجالت، ناراحتی، عصبانیت، نگرانی و... 
را توضیح دهید زیرا هر یک از اینها حسی 
متفاوت هستند و اگر انسان ها این حس ها 
را به خوبی نشناسند نمی توانند راهی برای 

کنترل آنها پیدا کنند. 
وقتی کودکان در مورد حس های منفی خود 

برایشان  شنوایی  گوش  می کنند  صحبت 
چنین  گفتن  از  را  آنها  اینکه  نه  باشید، 
حرف هایی منع کنید. بیشتر پدر و مادرها 
را  فرزندشان  و غصه  غم  شنیدن  تحمل 
ندارند و فکر می کنند بچه ها باید دائم لبخند 
به لب داشته باشند، در حالی که کودکان 
بسیار بیشتر از بزرگساالن احساسات منفی 
را تجربه می کنند چون توانایی های کمتری 
دارند و این مساله انطباق آنها را با محیط 
کودکان  که  همان طور  می کند.  سخت تر 
هنگام ناراحتی گریه می کنند، حق دارند 
زمان عصبانیت حرف بزنند و خشم شان را 
بیان کنند، درنتیجه بهتر است به جای کنترل 
آینده، ارتباط فعلی خود را با فرزندتان بهبود 
دارد  اگر همسرتان شرایط خوبی  دهید. 
که چه بهتر اما اگر بیماری همسرتان در 
وضعیت مناسبی نیست، هیچ لزومی ندارد 
کودک را در جریان جزییات درمان ایشان 
قرار بدهید. این نکته را هنگام گفت وگو 
با دیگران درباره روند درمانی و شرایط 
بیماری همسرتان وقتی کودک در جمعتان 
حاضر است، هم رعایت کنید. شاید فکر 
کنید کودک در حال بازی است و حواسش 
که  حالی  در  نیست،  شما  حرف های  به 
می شنود  کامل  را  حرف هایتان  او  اتفاقا 
و شما را رصد می کند و همه اطالعات 
اضطراب انگیزی که شما با اطرافیانتان در 
و  می شود  منتقل  او  به  می گذارید  میان 
او را مضطرب می کند. توصیه می کنم به 
کودکان خردسال خیلی زیاد توجه کنید 
و هرگز فکر نکنید آنها متوجه حس های 
به خصوص  نیستند،  اطراف شان  آدم های 
اینکه تمام اتفاقات زندگی ما در ۵ سال 
اول کودکی مان شکل می گیرد. بد نیست 
بدانید  پرورش ذهن کودک هم مثل جسم 
او از دوران بارداری یا حتی قبل از آن 
شروع می شود، پس نباید نسبت به سالمت 
در  و  بود  بی تفاوت  پدر  و  مادر  روان 
مورد گفتار، کردار، مهارت های ارتباطی 
باید محافظه کارانه  برابر کودکان  و... در 
باید شنونده  از همه مهم تر  عمل کرد و 
بودن را تمرین کرد.  برای فرزند  خوبی 
اینکه وقتی کودک صحبت می کند والدین 
فقط سر تکان بدهند اما همه حواسشان به 
تلفن همراهشان باشد، عواقب خوشایندی 

نخواهد داشت.

پاسخ دوم: ناخن جویدن عادت مضری 
است که می تواند به شکل ساده ای شروع 
و  واکنش ها  با  بزرگ ترها  ما  ولی  شود 
رفتارمان این عادت را در کودک نهادینه 
و ادامه دار می کنیم. به این صورت که دائم 

به کودک گوشزد می کنیم که »ناخنت را 
نخور«، »دستت را از دهانت بیرون بیاور« 
عادت  این حرف ها  می کنیم  فکر  و  و... 
ناخن جویدن کودک را مهار می کند، در 
حالی که اتفاقا این رفتار ما تقویت کننده 
است. وقتی ما به این رفتار کودک توجه 
می کنیم  دعوا  می دهیم،  هشدار  می کنیم، 
یا به کودک خوراکی می دهیم تا به جای 
جویدن ناخن، مثال شکالت بخورد، کودک 
با محیط  ارتباطش  یاد می گیرد  به تدریج 
و والدین وقتی خوب برقرار می شود که 
گاهی  اما  می کند  شروع  را  کار  این  او 
با  هم  اضطرابی  بیماری های  زمینه  در 
عالئمی مثل ناخن جویدن، مو خوردن، 
اشاره  می شویم.  مواجه  و...  کشیدن  مو 
بد  می ترسد.  زیاد  دخترتان  که  کردید 
مراحل  در  ترس ها  برخی  بدانید  نیست 
طبیعی  می توانند  تکامل  و  رشد  مختلف 
از  ساله   4-۵ کودکان  بیشتر  مثال  باشند، 
تاریکی می ترسند و این موضوع عجیب 
نیست اما این ترس باید با افزایش سن 
اگر  کند.  پیدا  کاهش  زمان  مرور  به  و 
که سایر کودکان  امنی  در محیط  کودک 
ولی  باشد  داشته  قرار  دارند  هم حضور 
با این حال از هر چیزی بترسد و به هیچ 
محرک جدیدی رونیاورد، از نظر ژنتیکی 
مستعد »مهار رفتاری« است. مطالعات نشان 
داده اند کودکانی که دچار اضطراب هستند 
تحمل محرک های جدید و اضافه را ندارند 
و وقتی در معرض محرک های جدید قرار 
می گیرند، دچار تپش قلب، غلظت بزاق 
دهان، گشادی مردمک، وجود کورتیزول 
در ادرار و... می شوند. اگر کودکی دچار 
هرچه  باید  باشد  رفتاری  مهار  نوع  این 
سریع تر او را به روان پزشک کودک ارجاع 
داد تا رفتاردرمانی به سرعت برایش شروع 
به  کنیم  صبر  حاال  که  نکنید  فکر  شود. 
می شود.  برطرف  کودک  ترس  تدریج 
این  هرچند  است.  نادرست  تصور  این 
اما غالبا  بین می روند  از  ترس ها معموال 
و  می شود  آنها  جایگزین  دیگری  موارد 
مثال دختربچه امروز در آینده به خانمی 
تبدیل می شود که به هیچ وجه نمی تواند 
در خانه تنها بماند و دچار ترس می شود 
اضطراب  و  استرس  ریشه های  بنابراین 
را باید در دوران کودکی برطرف کرد تا 
ضمن  نشوند.  مشکل ساز  بزرگسالی  در 
به  می کنید  مراجعه  مشاور  به  اگر  اینکه 
را  درمان ها  و  نکنید  بسنده  جلسه  یک 
ادامه بدهید. قطعا درمان های روان پزشکی 
به زمان زیادی نیاز دارند و با یکی- دو 

جلسه نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

پرسش اول: خام خواری به چه معناست 
و آیا خام خواری برای بدن مفید است؟ 

0918****521

شربت  مصرف  آیا  دوم:  پرسش 
روی  و  آهن  حاوی  مولتی ویتامین 
از  بدن  مغذی  مواد  کمبود  می تواند 
کند؟  جبران  را  عنصر  دو  این  جمله 

0919****۷۷۶

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و عضو 
دانشگاه  هیات علمی 

ایران علوم پزشکی 

واژه  این  از  که  همان طور  اول:  پاسخ 
مصرف  معنای  به  خام خواری  پیداست 
تمام خوراکی های عمدتا با منشاء گیاهی 
است که به صورت طبیعی و شکل اصلی 
خودشان مصرف می شوند و هیچ فرایندی 
نمی شود.  انجام  آنها  مصرف  و  تهیه  در 
طبیعتا خام خواری برای برخی مواد غذایی 
حیوانی مانند گوشت و تخم مرغ مصداق 
ندارد و بیشتر در مورد شیر و لبنیات به 
خام خواری  در  که  آنجا  از  می رود.  کار 
در  موجود  مغذی  مواد  زیست دسترسی 
موادی که به صورت خام خورده می شوند، 
در بیشتر موارد برای دستگاه گوارش و در 
بهتر است، می توان گفت که  نتیجه بدن 
خوب است خوراکی های با منشاء گیاهی 
اصلی خودشان مصرف شوند.  به شکل 
ضمن اینکه در اغلب موارد هرچه روی 
یک ماده غذایی خوراکی فرایند انجام شود 
2 اتفاق برای آن ماده پیش می آید. درواقع، 
حرارت و گرما و روش های سنتی مانند 
یا روش هایی  کردن  نمک سود  و  تخمیر 
استفاده  غذایی  مواد  نگهداری  برای  که 
از یک سو  می شوند همگی به طور نسبی 
مواد مغذی موجود در خوراکی ها را کاهش 

می دهند و از سوی دیگر باعث افزایش 
مقدار کالری در واحد وزن آن خوراکی 
می شوند که هر دوی اینها با اصول کلی 
علم تغذیه منافات دارد. به عبارت ساده تر، 
در تغذیه سالم سعی بر این است هر غذایی 
مغذی  مواد  می شود حداکثر  که مصرف 
موجود در آن غذا به بدن برسد و در عین 
حال با مقدار مشخصی از خوراکی ای که 
دریافت  زیادی  کالری  می شود  مصرف 
نشود. امروزه همه می دانند مصرف بیش 
با  باال  یا دانسیته کالری  اندازه کالری  از 
اختالالت وزنی و به دنبال آن با بسیاری 
از بیماری های مزمن از جمله بیماری های 
قلبی- عروقی، بیماری دیابت، پرفشاری 
خون، انواع سرطان ها و... در ارتباط است 
بنابراین خیلی خوب است که خوراکی  ها 
خودشان  اصلی  شکل  به  امکان  حد  تا 
و بدون هرگونه فرایندی مصرف شوند. 
البته بین خوراکی ها موارد نادری وجود 
دارند که با انجام فرایند، زیست دسترسی 
آنها بهتر می شود اما در اغلب موارد مواد 
غذایی طبیعی بدون فرایند ارزش غذایی 
باالتر و کالری کمتری دارند و می توانند 

به سالمت بدن کمک کنند.

پاسخ دوم: بهترین راه برای جبران کمبود 
ریزمغذی ها داشتن تغذیه مناسب، متنوع و 
متعادل است. کمبود آهن شایع ترین کمبود 
در تمام دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته 
است و تامین آهن برای گروه های سنی 
از  بسیاری  دغدغه  متفاوت،  جنسی  و 
آهن  غذایی  منبع  بهترین  کشورهاست. 
هم انواع گوشت ها از جمله گوشت قرمز 
تکه  یک  است.  چربی  میزان  کمترین  با 
کوچک گوشت پخته شده با وزن حدود 
3۰گرم می تواند مقدار قابل توجهی از آهن 
مورد نیاز کودک و نوجوان و حتی افراد 
بزرگسال را تامین کند. بعد از گوشت ها، 
غالت و انواع حبوبات هم حاوی مقدار 

زیادی آهن »غیرِهم« هستند که متاسفانه 
آهن  دارید  قصد  اگر  نیست.  قابل جذب 
و  ارزان تر  منابع  از  را  بدنتان  نیاز  مورد 
قابل دسترس تر تامین کنید، بهتر است همراه 
نان، برنج و سایر غذاهای نشاسته ای که در 
روز مصرف می کنید مقداری از ترکیبات 
احیاکننده مانند ویتامینC و ترکیبات مشابه 
استفاده کنید که از جمله آنها می توان به 
آب لیموی تازه، افشره لیمو، آب غوره تازه، 
آب نارنج تازه و... اشاره کرد. مطالعات نشان 
غالت  همراه   Cویتانین مصرف  داده اند 
می تواند تا 6 برابر جذب آهن »غیرِهم« را 
افزایش بدهد. عالوه بر این مصرف مناسب 
سبزی ها، صیفی ها و میوه ها در میان وعده ها 
و در فواصل بین وعده های غذایی به دلیل 
دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی می تواند 
کمک  »غیرِهم«  آهن  جذب  افزایش  به 
کند اما هرگز سبزی ها و صیفی های تازه 
را همراه غذاهای اصلی تامین کننده آهن 
مصرف نکنید زیرا آنها منبع اگزاالت هستند 
و جذب آهن »غیرِهم« را کاهش می دهند. 
جذب  می خواهید  اگر  اینکه  دیگر  نکته 
آهن  غذاهای مصرفی تان کم نشود، قبل 
و بعد غذا از مصرف ترکیبات پلی فنولی 
نسکافه و حتی سویا  قهوه،  مانند چای، 
و ترکیبات مشابه بپرهیزید زیرا این مواد 
حاوی عوامل بازدارنده جذب آهن هستند. 
اگر این نکات ساده را رعایت کنید دچار 
کمبود آهن نخواهید شد و نیازی هم به 
مصرف مکمل نخواهید داشت. یادتان باشد 
هر نوع مکملی باید حتما با نظر پزشک 
معالج و ترجیحا بعد از انجام آزمایش و 
اثبات کمبود مواد مغذی در بدن مصرف 
شود. در این صورت نوع مکمل، مقدار 
دوز آن و مدت مصرف نیز زیرنظر پزشک 
مشخص خواهد شد. اگر این موارد رعایت 
نشود مصرف مکمل نتیجه برعکس خواهد 
فرد  برای  مضاعفی  مشکالت  و  داشت 

ایجاد خواهد کرد.



 5 تمرین پیشنهادی به مناسبت روز جهانی »آلزایمر«

بهترین ورزش ها برای مغز

ورزش های مناسب 
1.پیادهروی: بهترین فعالیت برای سالمندان مبتال به آلزایمر است که در آن 
احتمال ایجاد صدمات التهابی کمتر است و استقبال سالمندان از آن بیشتر می شود. 
2.دوچرخهسواری: این ورزش موجب بهبود تعادل فرد و افزایش 
ضربان قلب حین رکاب زدن و به دنبال آن افزایش خونرسانی به نقاط 
مختلف مغز می شود. چنانچه فرد دچار مشکل تعادلی شده، می تواند 

از سه چرخه های مخصوص بزرگساالن استفاده کند. 
3.شناکردن: سبب ایجاد شادابی مضاعف و احساس آرامش و تناسب 

قلبی- ریوی خواهد شد.

فواید ورزش
ورزش منظم تاثیر بسزایی؛ چه در پیشگیری از ابتال به آلزایمر و چه در بهبود وضعیت بیماری 
دارد. به طور کلی، مزایای انجام منظم ورزش، افزایش سالمت سیستم قلبی - عروقی، کاهش 
میزان حمالت سقوط و کاهش شکستگی ها و افزایش سطح کلی سالمت و اعتمادبه نفس 
است. ورزش سبب کاهش سرعت پیشرفت آلزایمر، ناتوانی های فیزیکی مرتبط با آن و احتمال 
بستری شدن در بیمارستان یا انتقال افراد به مراکز نگهداری سالمندان می شود. در کل، ورزش 
کردن بهبود گردش خون در فرد به ویژه در سیستم سلول های مغزی را به همراه دارد. طبق 
تحقیقات چاپ شده در مجله علمی انجمن بین المللی روان پزشکی )IPA( تمرین های تنفسی 
همراه تمرین های دست موجب بهبود وضعیت بیمار مبتال به آلزایمر می شود و افزایش تعادل 

و پیشگیری از افتادن وی را به دنبال خواهد داشت. سایر فواید عبارتند از: 
 بهبود خلق و کاهش بروز افسردگی

 بهبود خواب بیماران
 کاهش احتمال بروز یبوست

 حفظ مهارت های حرکتی
 تقویت حس تعادل و قدرت عضالنی و کاهش احتمال افتادن و زمین خوردگی 

 بهبود وضعیت حافظه و کاهش سرعت کند شدن مهارت های مغزی
 کاهش حالت های پرخاشگری و آشفتگی 

افزایش اعتمادبه نفس بیماران برای انجام فعالیت های روزانه شان

تمرین اول
 روی صندلی بنشینید و به آرامی عمل دم و بازدم را به مدت 5 دقیقه انجام دهید. 

 تمرین سوم
این تمرین، با اندکی تفاوت مشابه تمرین دوم است. برای شروع، ابتدا مراحل تمرین دوم را اجرا کنید و پس از رسیدن دست ها به باالی سر 
)کف دست ها باید به یکدیگر برسند( اندکی به جلو متمایل شوید و عمل بازدم را اجرا کنید. دست ها را تا حدی پایین بیاورید که بدن شیبه 

شکل حرف انگلیسی Y شود. مشابه تصویر، به جلو خم شوید. 5 دقیقه در این وضعیت بمانید. 

تمرین پنجم

روی صندلی بنشینید. دست هایتان را در طرفین آویزان کنید، نفس عمیقی 
بکشید و دست راستتان را از پهلو به آرامی باال بیاورید و نفستان را بیرون 
دهید. تمرین را 2 دقیقه برای دست راست و 2 دقیقه برای دست چپتان 

تکرار کنید.

 تمرین دوم
 روی صندلی بنشینید. دست هایتان را کنار بدن آویزان کنید، نفس عمیقی بکشید و از پهلو به آرامی باال بیاورید و در این زمان عمل بازدم را انجام دهید. 

5 دقیقه در این وضعیت بمانید. 

تمرین چهارم
روی صندلی بنشینید. دست هایتان را باالی سر بیاورید و در یکدیگر قالب کنید. نفس عمیقی 
بکشید، به آرامی اندکی به سمت چپ خم شوید و نفستان را بیرون دهید. به حالت اولیه 
بازگردید، نفس عمیق بکشید و این بار به سمت راست خم شوید و نفس را بیرون دهید. 

تمرین را به مدت 5 دقیقه تکرار کنید.

آلزایمربیشتردربانوانوافرادباالی65سالدیدهمیشود.ضربههایناگهانی،اضافهوزنوکمتحرکی،
انزواوگوشهگیری،بیماریهاییماننددیابت،کلسترولوفشارخونباال،کمخوابیواسترسازعوامل
ایجادکنندهآلزایمرهستندکهتماممواردذکرشدهبا30دقیقهورزشمنظمروزانهقابلپیشگیریاست.
همچنین،باالرفتنفعالیتقلبیوذهنیمغزراوادارمیکندتاارتباطاتتازهایبهوجودبیاوردکهاین
ارتباطبهکاهشسرعتپیشرفتزوالعقلوآلزایمرکمکمیکند.اینهفتهبهمناسبتروزجهانی
آلزایمر)30شهریورماه(درصفحه»تناسباندام«بهمعرفیورزشهایموثردرپیشگیریوبهبودوضعیتبیمارانمبتالبهآلزایمرخواهیمپرداخت.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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بعد از یک روز سخت، هرکدام از ما نیازمند خوابی آرام و 
عمیق هستیم تا بتوانیم انرژی مورد نیاز برای یک روز دیگر 
را به دست بیاوریم. ممکن است شرایطی مانند سر و صدای 
خیابان، حیوان خانگی حتی شریک زندگی مان این آرامش را 
از ما بگیرد. همچنین مبلمان اتاق خواب و شیوه چیدمان آن، تمیزی اتاق 
و بوی آن هم بر کیفیت خواب ما تاثیرگذار خواهد بود. در ادامه به عوامل 

تاثیرگذار بر خواب و نحوه بهبود آن پرداخته ایم. 

اتاق خواب 
سالم تری بسازیم

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

آیا تشک شما کهنه شده است؟
یک تشک با کیفیت خوب باید 10-9 سال عمرکند. وقتی زمان خرید یک تشک جدید رسیده باشد، باید به این 
نکات توجه داشته باشید؛ نخست اینکه از گزینه هایی استفاده کنید که 95 درصد مواد سازنده آن طبیعی است و 
توسط GOTS )استاندارد جهانی نساجی ارگانیک( تایید شده است. نکته دوم استفاده از وسایلی است که در آنها 
از مواد شیمیایی مضر استفاده نشده باشد. موادی مانند فوم پلی اورتان، VOC ها )ترکیبات آلی فرار(، مواد مقاوم 
در برابر شعله، PVC و وینیل برای سالمت مضر هستند. مواد شیمیایی ممکن است به نظر خوب برسند و بوی 
خوبی داشته باشند، باید توجه داشته باشید که الزم است از چنین مواد خوشبو و میکروب زدایی شده دوری کنید. 
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بررسی اتاق خواب
در سال 2018 میالدی، آمریکایی ها به طور متوسط 8/28 ساعت در شبانه روز در خواب 
بودند. مدت زمان اعالم شده، شامل زمان خواب در اتاق دیگران نمی شود. به همین دلیل 
است که بررسی اتاق خواب از اهمیت زیادی برخوردار است. رعایت بهداشت اتاق 
خواب نکته ای مهم تر از تنظیم دمای آن است اما تنظیم دما هم نقطه خوبی برای داشتن 
اتاق خواب مناسب است. نورپردازی، انتخاب پارچه، قابلیت تمیز کردن کف و کیفیت 

هوا، فقط چند نکته مهم دیگر برای بررسی است.

گرد و غبار را از اتاق خواب پاک کنید
اتاق خواب شما با داشتن ملحفه، تشک، پرده و فرش، محل مناسبی برای تجمع گرد و غبار 
است. در این گرد و غبار کنه های زنده )موجودات کوچک حشره مانند( در تشک و مبلمان 
نرم شما شکوفا می شوند. آنها از تکه های پوست مرده -با نام مستعار- افراد و حیوانات خانگی 
تغذیه می کنند. آنها نه تنها ناخوشایند هستند، بلکه محرک اصلی آسم و حساسیت اند و از 
این هم بدتر، شما غالبا مواد دفعی آنها را هنگام گردگیری و جارو کردن وارد هوا می کنید.

اتاق خواب خود را خنک کنید
دمای مناسب اتاق خواب حدود 15/5 تا 19/44 درجه سانتی گراد است. بدن شما به طور 
طبیعی دمای خود را در آماده سازی برای خواب کاهش می دهد. هوای کمی سرد می تواند 
به روند خواب شما کمک کند. اگر هنوز بی قرار هستید، جوراب بپوشید یا یک بطری 
آب گرم میان پاهای خود قراردهید. این روش به رگ های خونی شما کمک می کند تا 
دمای بدن را رقیق و متعادل کنند. همچنین، مطالعه ای در سال 2014 میالدی نشان داد 
دمای پایین، بدن را برای سوزاندن چربی آماده می کند که باعث افزایش متابولیسم می شود.

فرش را جمع کنید
به جای اینکه کف اتاق خواب خود فرشی از کنه داشته باشید، اجازه دهید کف اتاق خواب بدون فرش 
باشد. سطح بدون فرش نه تنها آلرژن ها را کاهش می دهد، بلکه تمیز کردن آنها نیز آسان تر است. زیبایی 
اتاق خود را با این گزینه های کف سالم تنظیم کنید. شورای نظارت بر جنگل، چوب مخصوص کف 
را تایید کرد. آمریکا کف پالستیکی و کاشی هایی ساخته که از استاندارد بهداشتی برخوردار است. از 
استفاده از لمینت و سازه های الیه الیه برای کف اتاق خودداری کنید. از درزگیرهای طبیعی بدون چسب 

شیمیایی استفاده کنید. به دنبال استفاده از موادی با گواهینامه بنیاد ملی علوم آمریکا باشید.

کنه ها را کاهش دهید
متاسفانه هرقدر تمیزکاری کنید، نمی توانید از شر این موجودات کوچک خالص شوید اما 
با انجام این کارها می توانید آنها را کاهش دهید؛ هفته ای یکبار تمام ملحفه ها را با آب گرم 
بشویید. سطح رطوبت رختخواب را با دستگاه های مخصوص تا 50درصد یا کمتر کاهش 
دهید. گرد و غبار را با پارچه ای مرطوب یا نمناک پاک کنید. برای پرده ها و مبلمان و کوسن ها از 
پارچه های ضدگردوغباراستفاده کنید. از یک فیلتر HEPA )هوا با ذرات با راندمان باال( یا یک 
کیسه میکروفیلتر دوالیه در جاروبرقی استفاده کنید. برای انجام اقدامات مناسب ماسک بزنید.

فنگشویی را امتحان کنید
نحوه چیدمان  اغلب  می برید؟  لذت  هتل  اتاق یک  احساس  بدون  و  اضافی  از فضای  آیا 
مبلمان، در جذابیت آن نقش دارد. بسیاری از معمارهای داخلی از اصول باستانی فنگشویی 
چینی برای ایجاد انرژی مثبت در یک اتاق استفاده می کنند. شما هم می توانید آن را امتحان 
کنید؛ تختخواب خود را  دور از در و چراغ های روشن خیابان شلوغ قرار دهید. از وسایل 
و مبلمانی که استفاده نمی کنید، خالص شوید. همچنین از آینه ها و دکوراسیونی که اتاق را 

شلوغ تر می کند، استفاده نکنید.

چراغ ها را خاموش کنید
شما همیشه نمی توانید شرایط جایی که زندگی می کنید را مناسب کنید. ممکن است خانه شما 
کنار جاده ای شلوغ با عالئم و چراغ های راهنمایی و رانندگی باشد. این گونه شرایط خواب 
شما نسبت به همشهری های شما دشوارتر خواهد بود. روشنایی شب بدن شما را گیج می کند 
و باعث می شود تا آزاد شدن مالتونین که سیگنال استراحت است، متوقف شود. بهترین کاری 
که می توانید انجام دهید استفاده از پرده های ضخیم برای تاریک کردن فضای خواب است. یک 

چشم پوش خواب نیز می تواند به ایجاد فضای تاریک برای بدن شما کمک کند.

به تاثیر مواد معطر در خواب توجه کنید
در نظرسنجی سال 2011 میالدی، 3نفر از 4نفر ادعا کردند که داشتن ورق های معطر با 

طراوت باعث شده آنها مشتاقانه به رختخواب بروند. از این رو، پخش بوی خوش را به 
عنوان دعوتی برای خواب شب اعالم کردند. ثابت شده عطرهای خاص به تقویت خواب 
کمک می کند. مدتی یک شمع معطر روشن کنید یا چند قطره روغن معطر را روی بالش 
بپاشید. عطرهای یاس، اسطوخودوس، وانیل و سنبل الطیب یا اگر عاشق بوی آن نیستید، 

عطر گل رز را امتحان کنید.

حیوانات خانگی را از تختخواب دور کنید
بیش از نیمی از عاشق های سگ و گربه تختخواب خود را با فرزندان خزدار خود به اشتراک 
می گذارند اما اگر دچار آسم یا حساسیت هستید، باید بدانید مواد رهاشده از باقی مانده غذای 
حیوانات، مایعات بدن و کرک آنها برای آرامش شما مناسب نیست. پرندگان و جوندگان کوچک 
مانند همستر و خوکچه هندی نیز در فهرست حیواناتی که ممکن است موجب حساسیت شوند، 
قرار می گیرند. اگر دچار حساسیت شدید، حیوانات خانگی را تا حد ممکن از اتاق خواب خود 

دور نگه دارید و مبلمان اتاق خواب خود را تغییر دهید. هنگام تمیز کردن کامال دقیق باشید.

به اتاق خواب خود طراوت ببخشید
شاید از گیاه های خانگی در اتاق خواب استفاده نکنید اما موجودات زنده سبز می توانند هوا 
را تصفیه کنند و آرامش را به اتاق خواب شما بیاورند. رایحه های با طراوت مورد عالقه خود 
مانند یاس یا اسطوخودوس را امتحان کنید یا از گیاهانی که مبارزان سموم طبیعی هستند 
استفاده کنید. گیاه مار، که به آن زبان مادر شوهر نیز می گویند، هنگام خواب دی اکسیدکربن 
را به اکسیژن تبدیل می کند. محققان ناسا دریافتند پیچک انگلیسی از حساسیت زا های موجود 

در هوا مانند فرمالدئید و بنزن می کاهد.

همه صداها را خاموش کنید
علت اصلی خواب ضعیف بیرون از اتاق خواب شما قرار دارد؛ سر و صدای مکان زیست 
که می تواند ترافیک جاده ای یا هوایی یا صداهای محیط، مانند بازی کردن کودکان یا گپ های 
همسایگان باشد. هر اختاللی که می شنوید می تواند در بدن شما استرس ایجاد کند و بر سالمت 
شما اثر بگذارد. ممکن است مجبور باشید، صداهای نزدیک تر، مانند خروپف شریک زندگی 
خود را بشمارید. احتماال زمان آن فرارسیده که یک پنکه کوچک، دستگاه های سفید ساخته شده 

برای کم کردن صدای بینی، یا گوشی برای کم کردن صدایی که می شنوید، بخرید.

تنها بخوابید
 اصطالح طالق خواب ممکن است عجیب به نظر برسد اما می تواند بسیار ساده و سالم 
باشد. حدود 25 درصد همسرانی که کنار هم زندگی می کنند در تختخواب جداگانه می خوابند. 
و 10 درصد هنگام خواب به اتاق های مختلف می روند. چرا؟ حدود 26 درصد از افرادی 
که در نظرسنجی شرکت کردند، به خصوص زنان، ادعا کرده اند هنگام خواب تنها به خوبی 

استراحت می کنند و به دلیل خروپف های زیاد مردها تنها می خوابند.

اتاق خواب خود را آبی رنگ کنید
افرادی که در اتاق خواب های آبی می خوابند بهترین شرایط را دارند. این تبلیغات برای انجمن 
ملی آبی نیست. سلول های عصبی در چشمان شماست. این گیرنده ها روی شبکیه شما نسبت به 
رنگ ها حساس اند و به بهترین شکل به رنگ آبی پاسخ می دهند. این روند برای شما آرامش را به 
ارمغان می آورد که باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب شما می شود. آبی رنگ مورد عالقه شما 
نیست؟ رنگ های سرد دیگر مانند خاکستری و نقره ای و رنگ های طبیعی دیگر می توانند این تاثیر 
را بر شما داشته باشند. اگر رنگ های گرم را ترجیح می دهید، رنگ زرد کمرنگ را امتحان کنید.



خانواده سودا با پیگیری هر لحظه در تمام مراحل 
کنار او بودند اما پزشکان هنوز جراحی را مصادف 
با مرگ سودا می دانستند. دکتر »رضا شعبانیان«، 
پزشک داوطلب موسسه زنجیره امید در تمام 
طول درمان سودا، پیگیر شرایط پزشکی او بود. 
در تمام این مدت سودا و مادربزرگش در خانه 
اطفال موسسه خیریه زنجیره امید حضور داشتند و 
از امکانات رفاهی و درمانی شامل تغذیه و محل 
اسکان رایگان در طول مراحل درمان استفاده 
کردند تا با دغدغه بسیار کمتری وضعیت درمان 

او را دنبال کنند.
پس از حضور پروفسور »فرانسوآ لکور گیه«، 
جراح فوق تخصصی قلب کودکان در راستای 
ماموریت پزشکی خود به ایران و همکاری و 
هم فکری پزشکان داوطلب ایرانی، پرونده سودا 
مانند دیگر کودکان بیمار قلبی تحت پوشش زنجیره 
امید دوباره بررسی شد و سرانجام پزشکان درمان 
و جراحی او را شدنی اعالم کردند. امید به قلب 
سودا و خانواده اش برگشت. بغض و اشک، 
لحظه های  در  او  مادربزرگ  همیشگی  همراه 
سرنوشت ساز درمان سودا بود؛ بغضی که حاال 
رنگ امید به خود گرفته بود. تاریخ جراحی سودا 
مشخص شد و همه با نگرانی و خوشحالی و 
احساس های توأم، منتظر سالمت و حال خوب 
سودا بودند اما جراحی سودا به تاخیر افتاد تا درام 
زندگی او در نزدیکی لبخند، بار دیگر به سمت 
نگرانی تغییر مسیر بدهد. سودا به شهرش برگشت 
اما این پایان راه نبود چرا که مقدمات جراحی 
فراهم شد و سرانجام سودا بستری شد تا دکتر 

»دهستانی« جراحی او را انجام دهد. 

جراحی انجام شد! 
جراحی بسیار سخت و پیچیده سودا که با بیم و 
امید همراه بود، پس از 8 ساعت به اتمام رسید. 
سودای 3 ساله به NICU زنجیره امید )بخش 
مراقبت درمانی نوزادان قلبی پس از جراحی ( منتقل 
شد؛ مرکزی که موفق به کاهش 17 درصدی آمار 
مرگ ومیر نوزادان و اطفال پس از 4 سال فعالیت 
شده است. سودا به هوش آمد و سالمتش را به 
دست آورد. این یک خبر بزرگ برای خانواده 
او بود که می دانستند درمان او شبیه معجزه است. 

معجزه بود اما معجزه ای که اتفاق افتاد.
سودا حاال و پس از جراحی یک کودک سالم در 
جامعه است؛ کودکی که اکنون با نگاهی روشن به 
آینده نگاه می کند. هرچند او فقط 3 سال دارد، این 
درام پرپیچ وخم زندگی خود را هیچ گاه فراموش 
نمی کند. چه بسا که او مانند هزاران هزار کودکی 
که با امید به جنگ بیماری رفتند بدون آنکه در 
بیمار شدنشان نقش داشته باشند، اکنون می تواند 
سفیر امید باشد و برای اطرافیان خود داستان مرز 
باریک امید و ناامیدی را تعریف کند و حلقه های 

این زنجیره امید را گسترش دهد.
بی شک در درمان سودا و 12 هزار و500 کودک 
بیمار دیگر در موسسه زنجیره امید بعد از خدا، 
زنجیره ای از محبت افراد مهربان و انسان دوست، 
اعم از پزشکان داوطلب و خیرین وجود داشته  
که راه درمان این کودکان را کوتاه تر کرده است. 
قدم های خیری که نه برای کمک به کودکان، 
بلکه  ابتدا برای کمک به داشتن حالی مملو از 
حس خوب برای خودمان است. امید به روزی 

که کودکان به زنجیره امید نیاز نداشته باشند.

آشنایی با دستاوردهای زنجیره امید
موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تیر ماه 
1386 شروع به کار کرده است. این موسسه 
خدمات درمانی فوق تخصصی خود را با کمترین 
هزینه به کودکان زیر 18 سال بدون در نظر 
گرفتن دین، نژاد و ملیت و طبق استانداردهای 
بین المللی در 3 رشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی 
امید فقط یک موسسه  ارائه می دهد. زنجیره 
خیریه برای درمان کودکان نیست؛ این موسسه با 
ورود تیم های بین المللی و در جریان همکاری با 
پزشکان فوق تخصص مجرب داخلی برای ایجاد 
کیفیت مطلوب درمان، دوره های کوتاه مدت و 
بلندمدت آموزشی برگزار می کند. همچنین اولین 
موسسه خیریه است که از تیم فوق تخصصی 
پزشکان ایرانی و فرانسوی تشکیل شده است. 
یکی از شاخصه های مهم فعالیت های زنجیره 
امید، کاهش چشمگیر هزینه های درمان با باالترین 

سطح استاندارد کیفیت درمان است.
7 دستاورد مهم موسسه خیریه زنجیره 

امید عبارتند از:
1. درمان و جراحی بیماران مبتال به اسکولیوز 

)با انحراف 100 درجه و بیشتر(
با  سینه  قفسه  موفقیت آمیز  2.  جراحی 
استفاده از ابزار جراحی به نام »ناس« برای 
اولین بار در ایران توسط تیم پزشکی موسسه 

خیریه زنجیره امید
3. پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان، با 

راه اندازی NICU در مرکز طبی کودکان
4. جراحی و پیوند انگشت پا به دست

5. جراحی شبکه براکیال )پیوند عصب با استفاده 
از چسب بیولوژیک به جای استفاده از نخ بخیه( 

و ترمیم عصب
6. راه اندازی و تجهیز اقامتگاه کودکان )خانه 

اطفال موسسه خیریه زنجیره امید(
7. ایجاد دستورالعمل شکاف کام و لب

در ادامه به دو دستاورد موسسه خیریه زنجیره امید 
که در گزارش باال به آن اشاره شده، می پردازیم.

راه اندازی و تجهیز اقامتگاه 
کودکان )خانه اطفال زنجیره امید(

موسسه خیریه زنجیره امید، اقامتگاهی با ظرفیت 
پذیرش 30 نفر شامل 15 کودک بیمار همراه مادر 
راه اندازی و تجهیز کرده است. هدف از این اقدام، 
تامین محل اقامت و امکان درمان های ویژه برای 
بیماران تحت پوشش موسسه خیریه زنجیره امید 
است که در شهرستان اقامت دارند و در محل 
زندگی شان امکان درمان استاندارد وجود ندارد. 
در این مرکز درمان ها و مراقبت های ویژه قبل و 
بعد از عمل به بیماران ارائه می شود. همچنین 
کلینیک توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی 
جسمی، ذهنی و گفتاردرمانی، طبق دستورالعمل 
کودکان و کلینیک برای پروژه شکاف کام و لب 
در این موسسه راه اندازی شده است. با توجه 
به اینکه بیماران تحت پوشش این موسسه از 
طبقات نیازمند جامعه اند و بسیاری از آنها از 
شهرستان ها برای درمان به تهران مراجعه می کنند،  
ساخت این مرکز مزایای اجتماعی فراوانی دارد. 
از جمله مزایای این مرکز می توان به کاهش 
هزینه های بیمارستانی با توجه به کاهش زمان 
بستری کودکان در بیمارستان به دلیل مشکالت 
مالی خانواده بیماران و عدم امکان اقامت در 
تهران اشاره کرد چرا که خانواده ها به دلیل این 
شرایط سخت عموما از ادامه درمان فرزندانشان 
در تهران منصرف می شدند و به شهر خود 

برمی گشتند. از این رو، این مرکز امکانات اقامتی 
برای کودکان نیازمند در مدت درمان و پس از 

آن را فراهم می آورد. 

اهداف پزشکی زنجیره امید
نظر به اینکه موسسه زنجیره امید مراقبت های 
ویژه و خدمات درمانی را به کودکان بی بضاعت 
ارائه می کند و الزمه چنین درمان هایی، اقامت 
طوالنی مدت قبل و بعد از عمل جراحی است، 

ساخت این محل نتایج زیر را خواهد داشت:
1. نظارت کامل پزشکان زنجیره امید قبل و 
بعد از عمل کودکان که منجر به حصول نتایج 

بهتر درمانی خواهد شد.
2. کاهش عفونت های بیمارستانی از طریق 

کاهش زمان بستری کودکان در بیمارستان
از  بعد  برنامه های مراقبتی قبل و  3. تدوین 

عمل جراحی و تکمیل فرایند درمان
به  که  کودکانی  برای  فضا  افزایش   .4

مراقبت های بلندمدت نیاز دارند.
حجم  که  فیزیوتراپی  هزینه های  کاهش   .5
وسیعی از هزینه های درمان را شامل می شود 
و همچنین ارائه بهترین خدمات کاردرمانی 
مطابق با دستورالعمل کودکان برای کودکان 

تحت پوشش زنجیره امید
6. ارائه خدمات مشاوره روان شناسی

اهداف اجتماعی زنجیره امید
با توجه به اینکه بیماران تحت پوشش این 
موسسه از طبقات محروم و پایین جامعه هستند 
و برای اهداف درمانی از شهرستان ها به تهران 

مراجعه می کنند، ساخت 
فراوانی   اجتماعی  مزایای  مرکز  این 

دارد. این مزایا عبارتند از:
با  بیمارستانی  هزینه های  کاهش   .1
توجه به کاهش زمان بستری کودکان 

در بیمارستان
2. به دلیل مشکالت مالی خانواده های 
بیماران شهرستانی و عدم امکان اقامت 
در تهران، خانواده ها عموما از ادامه درمان 
فرزندانشان منصرف می شوند و به شهر 
خود بازمی گردند. از این رو، این مرکز 
نیازمند  کودکان  برای  اقامتی  امکانات 
همراه با مادر در طول مدت درمان و 

پس از آن را فراهم خواهد آورد.
برای  ایمن  روانی  فضای  آوردن  فراهم   .3

بیماران
4. آموزش پسران و دختران از طریق تدریس 
دروس ابتدایی برای جلوگیری از ایجاد وقفه 

در تحصیل آنها
برگزاری  طریق  از  والدین  آموزش   .5
کالس های کوتاه مدت با موضوع مهارت های 
نحوه  و  اجتماعی  آسیب های  زندگی، 

مراقبت های کودکان بعد از عمل

مراحل درمان در زنجیره امید
مهم ترین شاخصه این پروژه، رسیدن به بهترین نوع 
درمان باتوجه به کاهش هزینه های درمانی است. 
در این راستا مراحل زیر برای هر کدام از بیماران 

اجرا می شود: 
سوی  از  فوق تخصصی  کلینیک های  تشکیل   

پزشکان عضو زنجیره امید
 ارجاع بیماران قبل و بعد از عمل ارتوپدی برای 
فیزیوتراپی، در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند.
 ارجاع بیماران مطابق تشخیص و دستورالعمل 
پزشک، در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی ندارند.
 معاینه و ویزیت دوباره در طول فرایند درمانی 
برای پیگیری روند درمان، توسط پزشکان زنجیره امید

این پروژه شامل 3 بخش است:
1. بخش اقامتی

2. بخش پزشکی و توانبخشی که شامل 3 بخش 
فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است.

3. بخش آموزشی

پروژه کاهش مرگ ومیر قلب نوزادان، 
با راه اندازی NICU در مرکز طبی 

کودکان
میزان  بررسی  از  پس  امید  زنجیره  موسسه 
ایران،  در  قلب کودکان  قابل توجه مرگ ومیر 
قبل و بعد از عمل جراحی در مقایسه با سایر 
کشورهای پیشرفته، تصمیم به اجرای پروژه 
کاهش مرگ ومیر قلب کودکان در مرکز پزشکی 
کودکان گرفت. این مرکز تنها بیمارستان قلب 
کودکان است که درون بیمارستان کودکان قرار 
دارد. موسسه زنجیره امید پس از ارزیابی علل 
مرگ ومیر، اقدام به اجرای پروژه ساختاری در 
جهت کاهش میزان مرگ ومیر قلب کودکان 
کرد. طبق بررسی های انجام شده، زنجیره امید 
این  رفع  در  موثر  اقدامات  با  که  شد  آن  بر 
موضوع عمل کند. تمام اقدامات انجام گرفته 

به شرح زیر است:
 ساخت و تجهیز NICU در مرکز پزشکی
 آموزش پرستاران و کادر درمانی داخل و 

خارج کشور
 دعوت از تیم های پزشکی بین المللی

 پرداخت اضافه حقوق پرستاران این مرکز 
به مدت 3 سال

 تجهیز کامل اتاق عمل قلب
این پروژه پس از 4 سال از تاسیس آن موفق به کاهش 

17 درصدی آمار مرگ ومیر اطفال شده است.

توجه: خیریه زنجیره امید موظف به پاسخگویی در 
قبال مشارکت خیرین محترم است. برای پیگیری، 
میزان وجه پرداختی خود را به ما اعالم کنید. در 
صورتی که فردی خود را نماینده زنجیره امید 
معرفی کرد و خواهان دریافت کمک مالی از 
روشی به جز موارد فوق شد، زنجیره امید را در 

جریان قرار دهید.

گزارش درمان کودک 3 ساله ای که پزشکان جراحی را برای او مساوی با مرگ می دانستند 

معجزه  در زنجیره امید
سودا کودک 3 ساله که همراه مادربزرگش به واحد مددکاری موسسه خیریه بین المللی 
زنجیره امید مراجعه کرده بود، دچار بیماری قلبی پیچیده بود و درمانش بسیار سخت 
پیش بینی می شد. پزشکان پس از مطلع شدن از وضعیت او که بیماری جابجایی عروق 
بزرگ بود )DtGA(، راه درمان را مراجعه به زنجیره امید دانسته بودند. مادربزرگ سودا 
همراه او به زنجیره امید مراجعه کرد و از آنجایی که موسسه زنجیره امید پذیرش درمان بیماران ارتوپدی، 
قلبی و ترمیمی را انجام می دهد، پس از احراز شرایط، سودا نیز به راحتی پذیرش شد. او پس از پذیرش 

بالفاصله به پزشکان مربوط معرفی شد تا درمان خود را آغاز کند. خانواده سودا پس از ویزیت او توسط 
چند پزشک متوجه شدند فرزندشان جراحی سخت و با خطر باالیی خواهد داشت و احتمال زنده ماندنش 
بسیار اندک خواهد بود. سودا پس از انجام تست های مختلف و یک مرحله جراحی به شهر خود برگشت 
و دوباره عازم تهران شد. همچنان بیماری اش پا بر جا بود و امید درمان او کم و کمتر می شد اما زنجیره 
امید به شکل مداوم پیگیر شرایط سودا بود تا درمانش مانند 12 هزار و 500 کودک دیگر به خوبی انجام 

شود و سالمتش را به دست بیاورد. در ادامه داستان نجات معجزه وار سودا را می خوانید.

 ستاره محمد
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موسسه خیریه 
زنجیره امید، 
اقامتگاهی با 
ظرفیت پذیرش 
30 نفر شامل 
15 کودک بیمار 
همراه مادر 
راه اندازی و 
تجهیز کرده 
است. هدف 
از این اقدام، 
تامین محل 
اقامت و امکان 
درمان های ویژه 
برای بیماران 
تحت پوشش 
موسسه خیریه 
زنجیره امید 
است که در 
شهرستان اقامت 
دارند و در محل 
زندگی شان 
امکان درمان 
استاندارد وجود 
ندارد

روش هاي کمک مالي به خیریه زنجیره امید 

1. مراجعه حضوری به دفتر زنجیره امید و پرداخت کمک مالی و دریافت رسید مهرشده 

2. واریز به شماره حساب هاي متعلق به زنجیره: 

شماره حساب بانک ملی 66666 )ویژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان( 

www.zanjirehomid.com از طریق پرداخت آنالین  

81481015151551 شماره حساب بانک سامان  

 690560081404001515155001IR شماره شبا بانک پاسارگاد  

پرداخت از طریق کارت عضو شتاب بانک ملی     5022-2970-0001-1622

*733*7*4# پرداخت از طریق درگاه پرداخت 
پرداخت از طریق برنامه روبیکا
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سخن آخر 
هر گاه مساله اختالل جنسی مطرح می شود، 

بررسی سالمت روانی هم اهمیت بیشتری 

می یابد. در این بین باید به عوارض برخی 

داروهای روان پزشکی روی عملکرد جنسی 

فرد نیز توجه ویژه داشت و در صورت 

اطالع  به  را  مراتب  حتما  مشکل  بروز 

روان پزشک خود رساند چراکه این مشکل 

هم راهکارهای درمانی خاص دارد و عارضه 

جنسی ناشی از مصرف داروها کوتاه مدت 
و کامال قابل جبران است.

اختالالت خلقی 
یکی از شایع ترین و البته مهم ترین اختالالت 
روان پزشکی، افسردگی است که با عالئمی 
یا  کاهش  لذت،  کاهش  افسرده،  خلق  مثل 
افزایش خواب و اشتها، بی قراری یا کندی 
کاهش  خستگی،  احساس  روانی-حرکتی، 
بی ارزشی  تمرکز، احساس  تفکر و  توانایی 
یا  مرگ  به  مربوط  تکراری  افکار  گناه،  یا 
خودکشی و...طی یک دوره حداقل 2هفته ای 
خود را نشان می دهد. عالوه بر این موارد، فرد 
افسرده اغلب برای برقراری رابطه زناشویی 
خوب، حوصله، انگیزه، انرژی و تمرکز ذهنی 
الزم را ندارد و کاهش میل جنسی، اختالل در 
نعوظ و تحریک پذیری، ناتوانی در رسیدن به 
اوج لذت جنسی، درد حین رابطه زناشویی 

و... در او مشاهده می شود. 
آتیپیک،  افسردگی  دچار  بیماران  برخی  در 
به طور  زناشویی  رابطه  برقراری  به  تمایل 
افراطی باال می رود که آن هم بیمارگونه است 

و به درمان مناسب نیاز دارد. 
است  »افسردگی«  مقابل  نقطه  که  »مانیا« 
زیاد،  فعالیت  و  انرژی  باال،  خلق  با  و 
اعتمادبه نفس،  افزایش  پرخاشگری، 
پرحرفی، حواس پرتی، پرش افکار و... در 
یک دوره حداقل یک هفته ای خود را نشان 
می دهد، می تواند با میل جنسی زیاد فرد و 
فعالیت هایی با پیامدهای مخرب و دردناک 
که  باشد  همراه  بی مباالتی های جنسی  مثل 

نیازمند درمان است. به طور اورژانسی 

اختالل اضطرابی
اختالالت  شایع ترین  از  دیگر  یکی 
اضطرابی  اختالل  موجود،  روان پزشکی 
است که البته انواع مختلفی دارد، مثل اختالل 
جمعیت هراسی،  وحشت زدگی)پانیک(، 
هراس اختصاصی، اضطراب فراگیر و... که 
از عمومی ترین عالئم آن می توان به اضطراب 
و نگرانی مفرط، خستگی زودهنگام، اشکال 
اختالل خواب،  تحریک پذیری،  تمرکز،  در 
تنیدگی عضالنی، بی قراری و بی تابی در بیشتر 
روزها اشاره کرد. فرد دچار اختالل اضطرابی، 
تمرکز و انرژی الزم را حین رابطه زناشویی 
ندارد و اختالل در تحریک پذیری، نعوظ و 
ارگاسم در او ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه 
ممکن است به دلیل احساس انقباض و تنیدگی 
عضالنی، خصوصا در عضالت کف لگن برای 
یک خانم، احساس درد حین رابطه و حتی 
واژینیسموس)دخول غیرممکن( ایجاد شود. 
سطح  بین  ارتباط  مطالعات  در  همچنین 

آقایان کامال  انزال زودرس در  و  اضطراب 
مشاهده می شود.

گاهی افرادی که سطح اضطرابی باالیی دارند، 
دچار اعتیاد جنسی می شوند و با وجود سطح 
میل جنسی نه چندان زیاد، به شکل افراطی 
مساله،  این  منفی  به عواقب  توجه  بدون  و 
می شوند  مختلف  جنسی  فعالیت های  وارد 
موقت  به طور  جنسی،  ارضای  دنبال  به  و 
از  رهایی  و  آرامش  و  سرخوشی  احساس 
تنش می کنند. البته این حال خوب گذراست 
و دوباره احساس اضطراب با شدت بیشتری 

برمی گردد و این چرخه تکرار می شود.

اختالل وسواسی- جبری
همه ما وسواس را کمابیش با مشخصه اصلی 
آن؛ یعنی افکار، تکانه ها و تصاویر ناخواسته 
و تکراری و مزاحم )وسواس های فکری( و 
آیین مند  و  تکرارشونده  رفتارهای  همچنین 
)وسواس های عملی( می شناسیم. اختالالت 
شایع  وسواس  به  مبتال  بیماران  در  جنسی 
است و می تواند به آسیب شناسی روانی یا 
عوارض دارویی مربوط باشد، مثال فرد مبتال 
به وسواس تمیزی، از هر چه باعث آلودگی 
می شود، پرهیز می کند و احساس چندش و 
انزجار دارد. این اجتناب در روابط زناشویی 
می تواند دامنه وسیعی از بوسیدن، لمس بدن 

و تماس با ترشحات بدن را شامل شود. 
اطراف  باید همه وسایل در  این،  بر  عالوه 
بیماری که درگیر وسواس نظم و ترتیب است، 
مشخص،  در جای  الزاما  وی  باشد.  مرتب 
خاص  مواالت  و  ترتیب  با  و  معلوم  زمان 
تعریف شده،  پیش  از  نبایدهای  و  باید ها  و 
وارد رابطه می شود که این مساله همسر او 

را آزرده خاطر خواهد کرد.
افراد مبتال به وسواس ممکن است به علت 
اشتغال ذهنی مداوم، هنگام رابطه زناشویی 
روی سرنخ های جنسی و اصل فعالیت جنسی 
تمرکز چندانی نداشته باشند و این حواس پرتی 
تداخل  برانگیختگی جنسی  با  رابطه  هنگام 

پیدا می کند. 
مبتالیان به وسواس احساس نیاز افراطی به 
که الزمه  در حالی   دارند،  افکارشان  کنترل 
داشتن ارگاسم خوب این است که فرد خودش 
و ذهنش را رها کند و در احساساتش غرق 
بنابراین  باشد  دیگر  امور  از  فارغ  و  شود 
وسواس از راه های مختلف، زندگی جنسی 
فرد را متاثر می کند و الزم است مورد توجه 

قرار گیرد.

اختالل بدریخت انگاری بدن
در  که  دیگر  روانی  اختالالت  جمله  از 
اختالل  می گیرد،  قرار  وسواس  زیرگروه 
فرد  آن  در  که  است  بدن  بدریخت انگاری 
مشغولیت ذهنی با یک یا چند نقص و عیب 
تصوری در ظاهر جسمانی خود دارد که از 
نظر دیگران بی اهمیت است یا قابل مشاهده 
نیست. این فرد ممکن است رفتارهای تکراری 
)بررسی خود در آینه( یا فعالیت های ذهنی 
)مقایسه ظاهر خود با دیگران( را در واکنش 
به دلواپسی های مربوط به ظاهر انجام دهد. 
این اختالل ممکن است در قالب نگرانی هایی 
مانند اندازه آلت تناسلی در آقایان و شکل 

و  تناسلی  ناحیه  رنگ  و 
اندازه سینه ها در خانم ها 

خود را نشان دهد. 
چنین افرادی حین 
رابطه  برقراری 
اغلب  زناشویی 
و  مضطرب 
هستند  ناراحت 
خاموش  بر  و 

و  المپ  بودن 
و  نشدن  دیده 

بودن  کوتاه  همچنین 
دارند.  تاکید  رابطه  زمان 

به دنبال این موضوع، فرد دچار اختالل در 
در  اشکال  و  لذت  و  تحریک  میل جنسی، 

ارگاسم و درد خواهد شد.

اختالل کم توجهی بزرگساالن
کم توجهی- اختالل  دچار  که  بزرگساالنی 
جزییات  به  نمی توانند  هستند،  تکانشگری 
خود  تمرکز  و  باشند  داشته  توجه  موضوع 

را تا پایان تکلیف حفظ کنند. 
حواس این افراد خیلی راحت با محرک های 
که  فعالیت هایی  و  می شود  پرت  خارجی 
آنها را  نیازمند فعالیت مستمر ذهنی است، 
انتظار  به  تمایلی  و  می کند  دلزده  و  خسته 

کشیدن ندارند. 
حین  اختالل  این  دچار  فرد  آنکه  نتیجه 
مثل  مشکالتی  دچار  نیز  زناشویی  رابطه 
حواس پرتی می شود و نمی تواند خیلی خوب 
روی محرک های جنسی و حس های خود 
ارگاسم  و  برانگیختگی  در  و  شود  متمرکز 

احتماال مشکالتی خواهد داشت.

اختالالت خواب
نارضایتی از کیفیت یا کمیت خواب، اشکال در 

رفتن،  خواب  به 
یا  خواب  حفظ 
بیدار شدن زودهنگام 
از خواب که حداقل 3 
ماه طول بکشد و منجر به 
مختلف  حوزه های  در  فرد  عملکرد  افت 
محسوب  اختالل  نوعی  شود،  زندگی اش 
را  فرد  می تواند عملکرد جنسی  و  می شود 

از ابتدا تا انتها دچار مشکل کند. 
تمرکز  و  انرژی  نخوابد،  خوب  که  فردی 
ندارد، خستگی او را بی حوصله و کم تحمل 
می کند و کیفیت روابط زناشویی اش نیز به 

خطر می افتد. 

اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت 
روان پریشانه

اختالل  اسکیزوفرنیا،  هذیانی،  اختالالت 
سایر  و  اسکیزوافکتیو  و  اسکیزوفرنیفرم 
عالئم  با  که  روان پریشانه  اختالالت 
آشفته،  رفتار  یا  گفتار  توهم،  هذیان گویی، 
بی ارادگی، بی توجهی به بهداشت فردی و... 
منطق  و  قضاوت  می توانند  هستند،  همراه 
فرد را مختل کنند و عملکرد جنسی اش را 
تحت تاثیر قرار دهند، مثال فردی که نسبت 
به همسر خود بدبین است و اختالل هذیانی 
از نوع حسادت دارد، متعاقبا دچار اشکال 
ایراد  و  عدم برانگیختگی  یا  میل جنسی  در 

در انزال می شود.

اعتیاد به الکل و مواد
بیماری  نوعی  روان پزشکی  علم  در  اعتیاد 
اعتیاد  دارد.  نیاز  درمان  به  و  می شود  تلقی 
الکل و مخدرها  از سیگار و  مواد  انواع  به 
گرفته تا مصرف حشیش و شیشه و... می تواند 
سازوکار جنسی فرد را شدیدا به هم بریزد.
مخدرها  یا  الکل  که  می رسد  نظر  به  چنین 
ابتدای مصرف به علت کاهش دادن اضطراب 
ارتقای  و  فرد  روانی  مهارهای  برداشتن  و 
اعتمادبه نفس و خلق، باعث افزایش میل و 
بهبود عملکرد جنسی فرد می شوند اما پس از 
مدتی به علت ایجاد وابستگی و کاهش سطح 
زندگی  نهایتا  مردانه،  جنسی  هورمون های 

جنسی فرد با مشکالت جدی روبرو 
خواهد شد. 

تجربه  از  بعد  افراد  این،  بر  عالوه 
با مصرف شیشه  توأم  رابطه جنسی 
بدون  نمی توانند  محرک ها  سایر  یا 
مصرف مواد و به طور طبیعی به آن 
سطح از میل و لذت جنسی و ارگاسم 

دست یابند.

اختالالت شخصیتی
اختالل های  برخی  به  مبتالیان 
اختالل شخصیت  مانند  شخصیتی 
وسواسی،  شخصیت  خودشیفته، 
عملکرد  در  مرزی  و  نمایشی 
شدیدی  مشکالت  دچار  جنسی 

کمی  اختالالت  این  تشخیص  می شوند. 
روان پزشکی  اولیه  اختالالت  از  پیچیده تر 
است و به گفت وگوی اختصاصی و انجام 

تست های روان شناسی نیاز دارد. 
اغلب این افراد مشکالتی مثل ترس از دست 
دادن کنترل، ترس از صمیمیت و از دست 
دادن خودمختاری، ترس از طرد شدن و... 
علل  اصلی  هسته  مسائل  همین  که  دارند 

اختالل جنسی را در آنها تشکیل می دهد.
در افراد با اختالل شخصیت مرزی، تمایل به 
رفتارهای پرخطر و آسیب رسان، مثال شرکت 
در روابط جنسی متعدد و نامتعارف و ناامن 
وجود دارد. درمان در این افراد طوالنی است 

و اغلب روانکاوی الزم دارند.

بیماری های روان پزشکی و اختالالت جنسی

مهم ترین ارگان جنسی بدن مغز است
بیشتر افراد به اشتباه فکر می کنند اگر مشکلی در سازوکار جنسی آنها وجود دارد، 
حتما ایراد از هورمون های جنسی یا اندام های تناسلی است و در مراجعه به پزشک، به 
بررسی صرف این موارد تاکید دارند. این افراد صحبت از مسائل روانی، درگیری های 
ذهنی یا مشکالت خانوادگی را اضافه و خارج از موضوع می دانند و راحت از کنار 
آن عبور می کنند. توجه به این مساله ضروری به نظر می رسد که اندام تناسلی مثل بقیه 
ارگان های بدن مثل چشم، فقط یک گیرنده است و درک اصلی لذت، برانگیختگی و بخش مهمی از ارگاسم برعهده مغز شماست، به 
این ترتیب نقش مهم ذهن و تحریکات روانی برای لذت بخشیدن به انسان در رابطه زناشویی برجسته است و این گونه نتیجه گیری 

می  شود که برای داشتن رابطه زناشویی خوب، پیش از هر چیز باید سالمت روان مناسبی داشت.
اختالالت روانی و بعضی درمان های دارویی مربوط، می توانند روی مراحل مختلف رابطه زناشویی مانند میل جنسی، تحریک پذیری 
و برانگیختگی، نعوظ، ارگاسم و انزال تاثیرات مخربی ایجاد کنند. در ادامه به بعضی اختالالت شایع روان پزشکی و ارتباط آن با 

مشکالت جنسی زنان و مردان اشاره کرده ایم.

 دکتر بهاره صباغ ابریشمی
روان پزشک و درمانگر مشکالت 

جنسی و خانواده

www.salamat.ir
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رهاوردهای روان شناختی 
احسان و نیکوکاری

1. یکی از نیازهای ما، نیاز به محبت کردن است. زمانی که بتوانیم 
گره از کار کسی بگشاییم، حس زیبایی در ما شکل می گیرد که همنوا 
با رفتارهای برخاسته از فطرت است. در روان شناسی انسان گرا، 
با توجه به چنین نیازی، آن را در زمره مسائل جدی انسان ها قرار 
داده و لزوم پاسخگویی درست به این نیاز را مطرح کرده اند. روز 

احسان و نیکوکاری، فرصتی است برای تامین این نیاز.
2. عزت نفس، پایه شخصیت سالم بوده و برآیند آن، شکل گیری 
دو احساس ارزشمندی همراه توانمندی است. وقتی فرد عزت 
نفس سالم و معتدل را در خود بیافریند، آمادگی برای پیشرفت های 
بعدی نیز در وی پدید می آید و احساس رضایت درونی را تجربه 
می کند. احساس نیکوکار بودن، بخشی از عزت نفس ماست و در 
طرف دیگر، عزت نفس و احساس احترام به خود سبب می شود 
ما در مشارکت های اجتماعی که نتیجه آن کمک به همنوعان است، 

جدیت بیشتری از خود نشان دهیم. 
3. جامعه با نیکوکاری زیباتر می شود. همنوایی مثبت در گره گشایی 
و رقابت در نیکی ها، فرهنگی است که می تواند جامعه را از بی تفاوتی 
نسبت به یکدیگر خارج کرده و موجی از امید را در دل نیازمندان خلق 
کند. هرچه جامعه به سوی رفتارهای سالم پیش برود، آسیب های 

اجتماعی کمتر و سالمت بیشتر جمعی را نظاره گر خواهیم شد.
4. رفتار گروهی در قالب برنامه نیکوکاری، از صدمه زدن به آبرو 
و اعتبار نیازمندان جلوگیری می کند و سبب افزایش حرمت خود در 
این طبقه می شود. زمانی که فقر با احساس حقارت همراه شود، هر 
نوع بدی را می توان انتظار کشید ولی آن گاه که دیگران به وظایف 
انسانی خود نسبت به همنوعان مستمند آگاه باشند، آرامشی همراه 
با احساس شخصیت و واقع بینی نسبت به نداشتن ها شکل می گیرد.

5. احسان و نیکوکاری در قالب اهدای نقدی و کاال، مقدمه ای 
است برای توجه عمیق تر به این موضوع چراکه در سال های اخیر، 
مجموعه های ارزشمندی برخاسته از موج چنین احسانی شکل 
گرفته اند تا نیازمندان را به سوی خودکفایی و رهایی از فقر سوق دهند 
و در این راستا موفق نیز بوده اند. رسانه ای شدن چنین تصمیم های 
زیبایی، می تواند ایده بخش به سایر افراد جامعه باشد تا به وظایف 

مالی خود نسبت به مستمندان، بهتر و بیشتر بیندیشند.
6. وقتی فقط برای خودمان زندگی کنیم و تنها نیازهای خود را در 
نظر بگیریم، لذت می بریم اما نه به اندازه زمانی که کنار تامین نیاز 
خود به دیگران هم بها می دهیم و بخشی از وجود ما به گره گشایی 

نسبت به مشکالت دیگران اختصاص می یابد. 
7. نیازهای کسانی که اطراف ما هستند، همیشه مالی نیست؛ گاهی 
تجربه شما گره گشاست، زمانی هم توجه شما به مشکل آنها، موجی 
از نشاط را نثارشان می کند، گاهی هم هدیه شما یک نصیحت 
کارگشاست که ممکن است زندگی طرف مقابل شما را متحول کند. 
8. همدلی، تحفه دیگری است که می توانید تقدیم آنهایی که 
دوست شان دارید، بکنید و سرد و گرم زندگی را با هم تقسیم 
کنید. قانون های خداوند هم در پوشش احسان، انفاق و محبت به 
دیگر هم کیشان به چنین موهبتی اشاره دارد. همه ما دعوت شدیم 

تا در همایش مهرورزی به دیگران شرکت کنیم.
9. دنیای معاصر با تمام رخ نمایی های خود از ما می خواهد که 
تنها باشیم و یکه تاز؛ که نتیجه آن هم جز افسردگی نخواهد بود. 

با کمی توجه به دیگران می توانیم زندگی زیباتری داشته باشیم.

رقم  سرآغازها  را  سرانجام ها 
می زنند. سرانجامی مانند موفقیت 
تحصیلی در پایان سال تحصیلی 
فراهم سازی  نیازمند  فرزندان 
سرآغازی با کیفیت از سوی والدین 
و مسووالن مدرسه برای تحصیل 
هرچه بهتر کودکان و نوجوانان شان 
است. به نظر شما پدر و مادر گرامی، 
چه نکاتی در خانه و در تعامل با فرزندان  باید مورد 
توجه قرار گیرد تا سرانجامی موفق در تحصیل امسال 
و نیز سال های آینده تحصیلی او به دست بیاید؟ در 
این نوشتار به 4 نکته مهم در این باره اشاره کرده ایم. 

امنیت روانی 1

فرزندی که در خانه احساس ناامنی روانی می کند، 
توانایی تمرکز برای فهم مطالب را از دست خواهد 
از  کافی  توجه  دریافت  عدم  ندیدن،  محبت  داد. 
سوی والدین، رفتار غیرمعقول و دوسوگرای والدین، 
تمسخر، سرزنش، مقایسه های تحقیرکننده،  تنبیه های 
بدنی متناوب، تبعیض قائل شدن و بی عدالتی بین 
فرزندان و... امنیت روانی کودك را به هم می ریزند.

تقویت زبان 2

اگر می خواهید فرزندان خود را با آمادگی بیشتری 
کنید و در سال های نخست مدرسه  وارد مدرسه 
موفق تر شوند، روی مهارت های زبانی آنها بیشتر تاکید 
داشته باشید چراکه واژه ها نه تنها برای ارتباط گیری 
اندیشیدن،  برای  بلکه  می روند،   کار  به  دیگران  با 
طبقه بندی کردن، انجام مقایسه   بین اشیاء و نیز بیان 
نتیجه گیری از اتفاقات به کار می روند. سعی کنید 
به جای آنکه کودکانتان بیشتر تلویزیون نگاه کنند 
بیشتر  بزنند،  پرسه  بی هدف  دیجیتال  دنیای  در  یا 
با آنها سخن بگویید. قصه گویی و قصه خوانی نیز 
برای توسعه دایره لغات کودك و درنتیجه توسعه 
این کار  او مفید است. در ضمن  اندیشیدن  دایره 
می توانید معانی واژه هایی را که نمی فهمد با زبانی 
متناسب سن او تبیین کنید تا آمادگی بیشتری برای 

علم آموزی و علم افزایی در مدرسه پیدا کند. 

یاری خالقانه محور 3

انگیزه اصلی و غالب در کودکان قبل از سن دبستان، 
بازی کردن است. قرار است که این انگیزه غالب در سن 
دبستان تبدیل به انگیزه سوادآموزی شود. در راستای 
این تغییر انگیزه به دو نکته مهم توجه داشته باشید:

 اول آنکه به تدریج و با استفاده از همان انگیزه 

اصلی دوره قبل )بازی کردن(، انگیزه اصلی این دوره 
)علم آموزی( شکل می گیرد. برای این کار کافی است 
با کودك شرط کنید که فقط زمانی می توانی مثال 45 
دقیقه بازی کنی که حداقل 20 دقیقه درس بخوانی 
)البته با توجه به سن کودك و دشواری درس او، 
این زمان  قابل تغییر است ولی در سنین اول دبستان 
باید میزان بازی بیش از میزان درس باشد تا در او 
رغبت ایجاد کند(. به مرور موفقیت هایی مانند نمره 
خوب و تشویق از سوی معلم و همساالن که در اثر 
درس خواندن به دست آمده، لذتی برای او ایجاد 
می کند که شبیه لذت بازی کردن است. همین لذت 
مشابه، به تدریج سبب می شود انگیزه اصلی او در 
ادامه سال های دبستان درس خواندن شود، نه اینکه 

صرفا بازی کردن باشد. 
 دوم آنکه زمان هایی که کودك برای گرفتن کمک 
درسی نزد شما می آید، با رویی خوش از او استقبال 
کنید و سعی کنید وقتی اختصاصی برای کمک به او 
قرار دهید تا از این راه،  اهمیت درس را به فرزندتان 
منتقل کنید. در این موارد، الزم است حتی االمکان از 
خود کودك بخواهید با توجه و دقت گره های درسی 
خود را باز کند. برای مثال وقتی مادری به فرزندش 
دیکته می گوید، خوب است که بعد از اتمام دیکته، 

او یک بار متن را بخواند ولی اشتباهات را عالمت 
نزند، در عوض به کودك بگوید تو در این دیکته، 
)مثال( 6 اشتباه داری، برو و خودت پیدا کن! اینجا 
درحقیقت دقت کودك در حال تقویت شدن است 
کودکان  اشتباهات  عوامل  مهم ترین  از  یکی  چون 
به خصوص در سنین اول مدرسه، کمبود توجه است. 
کودك به نوشته اش دقت می کند و مثال 2 اشتباه از 
6اشتباه را می یابد. دوباره مادر به او می گوید: »آفرین! 
اما 4 اشتباه باقی مانده، برو و خودت پیدایشان کن!« 
اگر برای بار دوم هم کودك نتوانست تمام اشتباه های 
باقی مانده خود را بیابد، برای بار سوم مادر از کودك 
می خواهد با نگاه کردن به کتاب او اشتباهات خود 
اما  بیابد. این نحوه تصحیح دیکته زمان می برد  را 
قدرت یادگیری فرزند را به تدریج افزایش می دهد 
و به او روحیه ای می دهد که خودش کارهایش را 
تصحیح کند. در درس های دیگر نیز والدین باید با 
فکر کردن سراغ کارهایی خالقانه بروند تا خود کودك 
از نهایت تالش خود برای حل مسائل و مشکالت 
درسی اش استفاده کند و این گونه نباشد که والدین 
زود و بدون زحمت کشیدن کودك جواب را به او 
بگویند. اگر به شیوه گفته شده عمل شود، قدرت حل 

مساله در فرزندان نیز افزایش خواهد یافت.

رابطه سازنده با مدرسه 4

معلمی  به خصوص  و  ناظم  مدیر،  اگر  خواه ناخواه 
ببیند والدین یک کودك به امر تحصیل فرزندشان 
حساب شده و منظم دغدغه نشان می دهند، آنها نیز 
همین حس را نسبت به دانش آموز خود خواهند یافت. 
در مقابل، والدینی وجود دارند که کل سال تحصیلی 
فرزند خود را رها می کنند و کاری به کارش ندارند، 
مگر در موارد خاص. البته باید سرکشی به مدرسه 
روی حساب باشد، مثال باتوجه به شرایط مدرسه و 
دانش آموز، ماهی یا 2 ماهی یکبار و نباید به گونه ای 
باشد که مسووالن مدرسه احساس بدی نسبت به 
این سرکشی ها پیدا کنند. تشکر حضوری از زحمات 
مسووالن مدرسه که در حکم پدران علمی فرزند شما 
محسوب می شوند، انگیزه خدمت را در آنها تقویت 
خواهد کرد و روحیه تالش برای پرورش و تعلیم 
هرچه بهتر فرزندان را در آنها تقویت خواهد کرد. 
تشکر و قدردانی هم در دین مبین اسالم مورد تاکید 
است و هم از جهت روان شناختی وقتی فردی متوجه 
شود که مورد قدردانی گروهی از مراجعان خود قرار 
دارد، برای خدمت بیشتر انگیزه می گیرد. فرزند ما 
نیز از اهمیتی که به مسائل تحصیلی او می دهیم، به 

صورت الگویی به اهمیت علم آموزی خواهد رسید.
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موفقیت، واژه اي زیبا، دوست داشتني و رسیدني 
است. افسانه نیست. براي عده مخصوصي هم  
طراحي نشده و هر کس با توجه به میزان تالش 

خود از آن برخوردار مي شود.
مهرماه از راه رسیده و سال تحصیلي جدید هم 
آغاز شده است. هر کدام از شما با کوله باري از 
تجربه هاي تحصیل در سال هاي گذشته، وارد 
میدان مسابقه علمي امسال شد ه اید. براي امسال 
چه طرحي دارید؟ آیا براي موفقیت تحصیلي 
خود برنامه اي دارید؟  دوستان بسیاري را 
مي شناسید که با داشتن زمینه مناسب تحصیلي 
و نیز تالش هاي بسیار، آنچنان که باید، نتیجه 
نمي گیرند. راز این ناکامي ها کجاست؟ این گونه 
افراد، زیاد کار کردن را بر درست کار کردن 
ترجیح مي دهند و به همین دلیل نتایج خوبي 

عایدشان نمي شود. 
دانشمندي مي گوید: »اگر براي بریدن درختي 
تنها 10 ساعت فرصت داشته باشم،  9 ساعت 

آن را صرف تیز کردن تبر مي کنم.«
بر این اساس، خوب است شعار سال تحصیلي 

جدیدمان را  چنین قرار دهیم:

»نتایج خوب، حاصل تالش 
خردمندانه است«

معتقدیم یک طرح خوب براي موفقیت در 
به  توجه  با  باید  دانش آموزي،  و  یادگیري 
شرایط هر فرد نوشته شده باشد. به همین 
دلیل، براي موفقیت شما در تحصیل امسال، 
فقط چند پیشنهاد داریم که امیدواریم براي 

شما سودمند باشد:
 خود و زمانتان را مدیریت کنید.

 براي کارهایتان برنامه زماني طراحي کنید.
 به برنامه خود تنوع بدهید.

 به گونه اي برنامه ریزي کنید که درس خواندن 
براي شما از هر کار دیگر لذت بخش تر باشد.
 به مغز خود پیام منفي ندهید؛ »نمي توانم«، 
»مستعد نیستم«، »من براي این چیزها ساخته 
نشده ام« و جمالتي مانند آن، ویروس هاي 

شما  پیشرفت  مانع  که  هستند  ویرانگري 
مي  شوند.

آرامش  از  معنویات،  از  بهره گیري  با   
شما  تقدیم  خداوند  از سوي  که  بیکراني 

مي شود، برخوردار شوید.
 باور کنید که ایران سربلند، براي تحقق 
برنامه هاي بزرگ خود در چند سال دیگر به 
دانش و مهارتي که از هم اکنون در حال کسب 

آن هستید، نیاز فراوان دارد.
 خود و توانایي تان را باور داشته باشید 
و سخنان پوچ و فریبنده عده اي ضعیف و 
کوتاه بین را دوباره مورد ارزیابي قرار دهید.

 بر اساس آموزه هاي دیني، دانش آموزي 
عبادتي بزرگ و پر ارج است. بر این اساس 
مطالعه و تالش علمي شما را به خداوند 

نزدیک تر مي  کند.
 براي رسیدن به قله هاي سبز موفقیت نیازمند 
دوستان و همراهاني کوشا و موفق هستید. از 

این رو، در گزینش آنها بسیار دقت کنید. نشاط 
علمي خود را با میانه روي و درست کار کردن 

براي سال هاي طوالني با خود همراه کنید.
 به نیازهاي جسمي و عاطفي تان  توجه 

کنید و براي آنها برنامه داشته باشید.
غیردرسي  مطالعات  دامنه  گسترش  با   
خود، سطح آگاهي تان را افزایش دهید و از 

آموخته هاي جدید لذت ببرید.
 به جاي حفظ کردن، بکوشید به عمق 
مطلب وارد شوید و زوایاي بیشتري از آن 

را کشف کنید.
 پرسش هاي خود را بي پاسخ نگذارید.

 یک دانش آموز موفق، نیاز به خواب کافي 
و آرام دارد.

 از نظر علمي ثابت شده که خواب ذهن را 
قادر مي  کند اطالعات روزانه را جذب کند و 

آن را به دیگر تجربیات پیوند بزند.
نیمه شب،  از   ساعت هاي خواب قبل 

سودمندترین لحظه هاي خواب هستند. آن را 
با تماشاي تلویزیون یا برنامه هاي غیرضروري 

دیگر از دست ندهید.
به  رفتن  از  قبل  ساعت  یک  حداقل   
کنید؛  تعطیل  را  کارها  برخي  رختخواب 
تماشاي تلویزیون یا کار با رایانه ذهن شما 
را مشغول تر از آن مي کند که بتوانید بخوابید.
 شامتان را زودتر صرف کنید تا زماني 
که سر بر بالش مي گذارید، جهاز هاضمه  در 

شرایط مناسبي قرار داشته باشد.
 براي اینکه راحت به خواب بروید، همه 
افکارتان را در یک جعبه تخیلي حبس کنید. 
جعبه را در یک  دریاي تخیلي بیندازید و 

محو شدن آن را نگاه کنید.
 تغذیه خوب، سبب برخورداري از سیستم 
قوي عصبي، مصونیت در برابر بیماري ها، 

خواب راحت و اندیشه درخشان مي شود.
 حتما در وعده هاي غذایي خود از لبنیات 

و انواع سبزي و میوه استفاده کنید.
 میل کردن غذا در شرایطي آرامش بخش، 
سبب جذب مواد غذایي بیشتري از سوي 

بدن شما مي شود.
 ورزش و تحرك، نیاز اساسي شماست 
و خستگي ناشي از فعالیت هاي درسي را 
از دوشتان برمي دارد و خستگي پنهانتان را 

برطرف مي کند.
 در برنامه خود به اندازه کافي زنگ تفریح 

داشته باشید.
 اوقات فراغت را به اندازه اوقات کاري 
خود جدي بگیرید زیرا به شما کمک مي کند 

مرتب و با اراده فعالیت کنید.

سخن پایاني
به روي شما گشوده  موفقیت  دروازه هاي 
مي شود، اگر بخواهید و درست عمل کنید. 
آرزوهایتان را با تکیه بر خداوند و باشهامت 

و تالش، محقق کنید. 
موفق باشید.

سخنی با دانش آموزان درباره سال نو تحصیلی والدین هماهنگ؛ نتایج ایده آل
یکی از ضرورت های تربیت موفق، هماهنگی والدین است. زمانی که پدر و مادر از شیوه تربیتی 
مشخص و روش های هماهنگی استفاده می کنند، پرورش کودکان در ابعاد گوناگون به شیوه 
جامع تر و موثرتری اتفاق می افتد. کودك وقتی خود را در مقابل تیم تربیتی به نام والدین می بیند، 
اطاعت پذیری و اعتماد فراوان تری در خود می یابد که زمینه تغییر رفتار و شکل گیری رفتارهای 
بهینه را مهیا می کند. کودکانی که در خانواده های همدل و همزبان رشد می کنند، نسبت به پذیرش 
دین، ارزش ها و فضیلت های اخالقی هم رشد شایسته تری دارند و می توانند در سایه آرامش و 
هماهنگی ایجادشده با خاطری امن و آسوده به پرورش نیکی ها درون خود بپردازند و احساس 

خوشایند آن را تجربه کنند.
پیامدهای ناهماهنگی: در مقابل، والدین ناهماهنگ و ناسازگار به تربیت کودکانی با ویژگی های 
منفی و مهارت های اندك می پردازند. کودك در خانواده ناهمدل به دنبال بهانه و فرصتی است 
تا نظر یکی از والدین را که همخوانی بیشتری با راحت طلبی وی دارد، اجرایی کند. کودکان این 
گونه خانواده ها در بزرگسالی معموال دنبال دور زدن قانون و رسیدن به اهداف خود به هر شیوه ای 
هستند و پایبندی ضعیفی نسبت به ارزش ها دارند. این کودکان خیلی زود احساس می کنند که 
از پدر و مادر ناهماهنگ خود برتر هستند و هیچ نیازی به مشورت با آنها ندارند. آرامش روانی 

این فرزندان نیز پایین تر از دیگر کودکان است.
ریشه های ناهماهنگی: گاهی بدقلق بودن کودکان به ویژه فرزند اول خود عاملی برای احساس 
ناکارآمدی روش های والدین است که آنها را دچار تنش و اختالف می کند. زمانی هم فاصله 
سنی یا تحصیلی زیاد پدر و مادر دلیل ناهمدلی است. در شرایطی که یکی از والدین دچار 
اختالالت خلقی یا شخصیتی مانند خودشیفتگی یا اضطراب باشد، با ناهمدلی هایی در روند 
تربیت روبرو هستیم. ورود رسانه های آشنا و غریبه و پیشنهادهای تربیتی آنها نیز ممکن است 
اصول و روش های تربیتی والدین را تغییر دهد و عوامل چندزبانی پرورشی باشد. داشتن شیوه 
زندگی آسیب زا که به بهداشت روانی پدر یا مادر آسیب وارد می کند، مثل اشتغال چندگانه و 
استرس های ناشی از آن نیز سهم مهمی در بروز کج خلقی ها و به دنبال آن حذف همدلی از 

زندگی است که نیازمند مراقبت بیشتری است.
سخن آخر: والدین توجه کنند که کودکانشان به آرامش خاطر و امنیت روانی بیشتر از هر چیز 
دیگری در زندگی نیاز دارند. از این رو، تمام عواملی که مانع تحقق این امنیت است، نیازمند بررسی 

و برداشته شدن است. والدین مذهبی 
به دلیل اعتماد ویژه ای که فرزندان به 
آنها دارند و الزمه اعتماد به خداست، 
در این زمینه وظایف سنگین تری دارند 
و الزم است مراقبت های جدی تری 
داشته باشند تا کودکان ناهماهنگی آنها 
را بهانه ای برای ناکارآمدی روش های 
دینی تلقی نکنند و بتواند با اطمینان 
روآوری به دین را در خود نهادینه کنند. 
زندگی یک مسیر آرام و معنوی است 
و ما کنار پرورش کودکان، خودمان 

نیز شکوفا می شویم.



برای دانستن ارزش هر حیوان یا 
گیاه یا اصوال هر پدیده دیگری، 
خرس  شناخت.  را  او  باید  اول 
گوشتخوار  حیوان  بزرگ ترین 
خشک زیست کره زمین است. البته 
انواعی از این گونه همه چیزخوار 
وجود دارد که از انواع حشرات تا 
اما خرس  میوه ها تغذیه می کنند 
سفید قطبی فقط از گوشت تغذیه می کند. خرس ها 
انواع گوناگونی دارند، با خصوصیاتی متفاوت از جثه 
و رنگ و محل زیست که تنها از برخی از آنها نام 
می برم؛ خرس گریزلی، کودیاک یا خرس هیمالیا. 
خرس ها موجوداتی پیچیده و عجیب اند، هرچند 
می تواند  که  کوچکی  گنجشک  حتی  حیوانی  هر 
از  بیاورد،  تاب  هم  را  زمستان  بسیار سرد  دمای 
مظاهر عظمت جهان خلقت هستند. اندازه خرس ها 
با هم متفاوت است. هرچه به طرف شمال برویم، 
جثه خرس ها بزرگ تر می شود. خرس ها نسبت به 
رنگ های تند مانند قرمز یا نارنجی حساس هستند 
معموال  می دهند.  نشان  واکنش  رنگ ها  این  به  و 
حمله خرس ها به جمعیت در باغ وحش ها یا مراسم 
این  دیدن  با  ترکیه  کشور  در  سنتی خرس دوانی 

رنگ ها اتفاق می افتد.
خرس به دلیل توانمندی دشمن طبیعی زیادی ندارد 
این حیوان زیبا و  از دشمنان  ولی متاسفانه یکی 
باارزش خرافات است. بسیار دیده شده که باورهای 
قدیمی اشتباه درباره مفید بودن قسمتی از بدن این 
بین شکارچیان  به شکار خرس  افتخار  یا  حیوان 

غیرقانونمند باعث شکار خرس شده است.
 یکی از خصوصیات زندگی خرس خواب زمستانی 
است. خواب  از عجایب جهان خلقت  که  است 
این حیوان از اواخر پاییز شروع می شود. ضربان 
 50 بیدار حدود  و  عادی  حالت  در  قلب خرس 
تا 60 ضربان در دقیقه است که این تعداد حین 
خواب زمستانی به نزدیک 5 ضربان می رسد. قبل از 
فصل خواب، حیوان تقریبا شبانه روز غذا می خورد 
تا بتواند غذای الزم برای خواب زمستانی را در 
بدن خود، بیشتر در منطقه کمر و کوهان، ذخیره 
کند. ضخامت چربی بدن در پایان این پرخوری 

به حدود 12 سانتی متر می رسد. بعد از آن خرس 
خواب  دوره  بتواند  که  می کند  انتخاب  را  غاری 
کم،  نور  با  محفوظ  غاری  بگذراند.  را  زمستانی 
هوایی سرد و دهانه ای تنگ که باران در آن رخنه 
نکند و حیوانات دیگر نتوانند به آن وارد شوند. 
خرس در غار در همان حالت خواب زمستانی و 
نیمه هوشیار بچه ها را به دنیا می آورد؛ بیشتر 2 توله 
که گاهی به 3 توله هم می رسد. بچه ها نارس هستند 
و در همان حالت از خرس مادر شیر می خورند. 
خرس از اولین برف ها تا اوایل بهار می خوابد. البته 
همه مدت کامال خواب نیست؛ حدود 1 تا 2 ماه 
که در مناطق مختلف فرق می کند. توله ها در غار 
می مانند. خرس مادر بعد از خروج از غار زندگی 
را به بچه های خود می آموزد، اول با برف بازی و 

به تدریج با آموزش شکار.
ماده ها تکی درون غار می روند اما خرس های نر 
دوتایی یا سه تایی هم برای خواب زمستانی وارد 
زمستانی  از خواب  پیش  می شوند. خرس ها  غار 
مهاجم و خطرناک می شوند. خرس به خودی خود 
با دیدن انسان دور می شود اما ورود به زیستگاه 

مادر  یا  باردار  خرس  به  شدن  نزدیک  یا  خرس 
یا خرسی که روی طعمه خود  یا خرس زخمی 
نشسته، باعث بروز حالت تهاجمی این حیوان و 
از  که هرچند گاهی خبری  گاهی حمله می شود 
آن را می شنویم، تا جایی که اطالعات من اجازه 
ندارد. وجود  باره  این  در  دقیقی  آمار  می دهد، 
یا گردشگری  طبیعت گرد  بانوان  باید  که  نکته ای 
که به مراسم خرس گردانی می روند، به آن توجه 
کنند، حساسیت  خرس به بوی خون است که گاه 
باعث حمله حیوان به افراد می شود. به  همین دلیل 
از نزدیک  توصیه می شود در زمان عادت ماهانه 

شدن به حیات وحش خودداری کنند.

نقش خرس در طبیعت و گردشگری
نقشی  طبیعت  در چرخه  که  نیست  هیچ حیوانی 
برای حیات  فایده  منبع  باشد و وجودش  نداشته 
روی کره زمین نباشد. خرس یکی از عوامل تکثیر 
درختان وحشی مانند بلوط و انواع آلوچه وحشی 
و گالبی وحشی است. خرس دانه های این گیاهان 
جاهای  در  او  مدفوع  طریق  از  که  می خورد  را 

ترتیب،  این  به  و  می شود  دفع  طبیعت  مختلف 
با  خرس  آن،  از  گذشته  می شود.  تکثیر  درخت 
لیسیدن تنه درختانی که شته بر آنها رشد می کند، 

به تعادل جمعیت حشرات کمک می کند.
این روزها خرس ها از جاذبه های طبیعی هر کشوری 
هستند. مشتاقان بسیاری در دنیا حاضرند مسافت 
دیدن خرس  برای  دیگر  از کشورهای  را  زیادی 
قهوه ای که در گویش آذری »آیی« گفته می شود، 
طی کنند. خرس هایی با رنگ های سیر و روشن 
و جثه ای گوناگون در زیستگاه پهناوری از البرز تا 
زاگرس زندگی می کنند. خرس سیاه، از نمونه های 

کمیاب این گونه در جنوب ایران است. 

خرس ها را بیمه کنید
طبیعی  زیستگاه های  به  انسان  شدن  نزدیک  با 
حیات وحش و دست اندازی به طبیعت و گسترش 
شهرها، این روزها موارد دیدن یا مواجهه با حیوانات 
وحشی را بیشتر از قبل می شنویم. گاهی این خبرهای 
ناگوار حاکی از صدمات جدی به انسان یا حیوان 
برنامه ریزی  داشتن  و  احتیاط  بر  عالوه  هستند. 
درست برای حفظ زیستگاه های طبیعی حیوانات، 
امکان  حد  تا  حیوانات  این  که  داد  ترتیبی  باید 
شکار نشوند. یکی از دالیل شکار حیات وحش، 
خسارتی است که به کشاورزان و دامداران می زنند. 
باید  دلیل خسارت،  به  از شکار  برای جلوگیری 
بیمه  را  می کنند  وارد  حیوان ها  که  را  خساراتی 
ایرانی،  پلنگ  نسل  حفظ  برای  دولت  مثال  کرد، 
خسارت هایی را که این گونه نادر ممکن است به 
دامداران وارد کند، بیمه کرده است. این سیاست 
درست را می شود درباره خرس هم اعمال کرد. 
از آنجا که خرس ها عالقه زیادی به عسل دارند و 
در مناطق کوهستانی معموال بیم حمله این حیوان 
به کندوها وجود دارد، به خصوص این بیمه برای 
زنبورداران اهمیت دارد. در این میان نمی توان به 
دفاع زنبورها از دارایی هایشان امید داشت چرا که 
تنها نقطه ای که زنبورها می توانند  خرس فهمیده 
نیششان را فرو کنند، بینی او است، پس برای خوردن 
عسل ابتدا با دست بینی خود را می پوشاند و بعد 

مشغول تاراج غنیمت خود می شود!
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حیوانات

 زباله هایی که از کوهنوردان طبیعت گردان در طبیعت به جا می ماند، دیگر 
از شکل استثنا و قبل چشم پوشی گذشته است. بسیاری از به اصطالح 
طبیعت گردان غیرحرفه ای یا ناآشنا با اصول گردش در طبیعت، با هر 
گشت و گذار خود زخمی هم به دل طبیعت می زنند. از تخریب پوشش 
گیاهی و ایجاد مزاحمت یا حتی صدمه به حیات وحش باارزش گرفته تا 
رها کردن غیرمسووالنه زباله هایی که بسیاری از آنها چند 100 سال طول 
می کشد تا بازیافت شوند، از جمله این زخم ها هستند. در این میان باورهای 
اشتباهی هم وجود دارند که می توان مواد غذایی را به دلیل زمان تجزیه 
نسبتا کوتاه  در طبیعت رها کرد، درصورتی که این زباله ها تا زمان تجزیه 
بو و آلودگی تولید می کنند و منظره ای زشت از خود به جا می گذارند.

طبیعت دستشویی نیست
این روزها فضوالت انسانی در کوهستان ها و طبیعت منبع مهمی از 
آلودگی هستند. تصور اشتباه ما این است که همه جای طبیعت می تواند 
حکم دستشویی را داشته باشد، درصورتی که یکی از مسائلی که درباره 
آن در طبیعت گردی توسعه یافته چاره جویی شده، دفع درست فضوالت 
انسانی است تا آلودگی وارد طبیعت نشود. فضوالت انسانی باید حتما 
دفن و در فاصله مناسبی از منابع آبی دفع شوند تا این منابع را آلوده نکنند. 
»پویا سلیمانی«، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست در گزارشی می گوید: 
»وضعیت به حدی وخیم است که شخصا مالحظه کردم وضع منطقه ای 
مانند آزادکوه از لحاظ انباشت زباله ها و فضوالت انسانی و نیز هجوم 
ناگهانی و با اتوبوس های فراوان به  این منطقه حتی از سال گذشته نیز 
بیشتر بود. روز صعود آنقدر آدم روی زمین بود که احساس می کردم 

زمین آزادکوه نمی تواند نفس بکشد.«

زباله ها را با خود پایین بیاورید
تقریبا تمام فعاالن محیط زیست ایران نگران پدیده رو به گسترش آلوده 
کردن کوهستان ها به عنوان یکی از جذاب ترین نقاط گردشگری کشورمان 
هستند. »سیدنادر صادقی راد«، رفتارشناس حیوانات در نوشته ای که در 
هفته نامه »سالمت« چاپ شده می گوید: »آیا باالی قله سمبران در آن ارتفاع 
باید زباله ریخته شود؟! یک کوه، یک چشمه یا جنگل و رودخانه فقط 
زمانی زیباست که پاکیزه باشد. طبیعت ما حال خوشی ندارد و باید به 
کمکش برویم. در یک روستا رفتاری از یک روستایی دیدم که متاسفانه 
در هیچ دانشگاهی در کشور ما آموزش داده نمی شود. او زباله ای را که 
یکی از همراهان ما در راه رها کرده بود، برداشت و با خود برد تا به سطل 
زباله بیندازد. کوهنوردی فقط تکنیک باال رفتن از کوه نیست، نگهداری 
از کوهستان هم هست. نکته مهم اینکه غذاهایی به باال برده شوند که 
کمترین پسماند را از خود به جا می گذارند و بقیه پسماند باید از باال به 
پایین آورده شود. گاهی می بینیم که برخی کوهنوردان یا هم نوردان به 
خیال خود برای حفظ طبیعت پسماندها را در کیسه ای جمع می کنند 
و همان جا در کوه باقی می گذارند. این کار بار رها کردن زباله ها هیچ 
تفاوتی ندارد چرا که در زمانی کوتاه کیسه به وسیله حیوانات یا باد و 
باران پاره می شود و زباله ها در اطراف پخش می شوند، پس تاکید می کنم  

پسماندها را با خود پایین بیاورید و در سطل زباله بیندازید.

پسماندهای غذایی در طبیعت عالوه بر آالیندگی می توانند خطرساز 
باشند. تنقالتی مانند چیپس و پفک را حیات وحش بسیار دوست دارند 
و با استشمام بوی آنها نزدیک می آیند. در باغ وحش ها هم اگر دقت 
کرده باشید، حیات وحش با ارائه تنقالت نزدیک می آیند و برای همه این 
سوءتفاهم پیش می آید که این حیوانات گرسنه اند، درصورتی که چنین 
نیست. بدتر از آن، اگر خرده تنقالتی در کیسه های پالستیکی باقی بماند، 
حیات وحش غذا را با کیسه پالستیکی می بلعند و سبب مرگ آنها می شود.«

خبرهای خوب برای دوستداران طبیعت
اما خبرهای خوبی هم هست. فعاالن محیط زیست یا ساده تر بگویم آنها 
که کوه ها و دشت ها و دریاهای کشور را دوست دارند، خود به میدان 
آمده  و با امکانات اندک دست به کار آموزش و نیز جمع آوری زباله 
از طبیعت شده اند. این روزها کم نیستند افرادی که دستکش و کیسه 
نایلونی به دست دارند تا زباله ها را از گوشه و کنار و البالی سنگ ها 
و صخره ها بیرون بکشند تا به پایین منتقل کنند. همین همکاری ساده 
باعث شده برخی راه های تردد همیشگی کوهنوردان مانند مسیر شلوغ 
درکه در شمال تهران، پاکیزه تر از سال های قبل باشد و دیگر کمتر کسی 
است که در جواب تذکر دوستانه ای که از او خواهش می کند زباله را به 

زمین نریزد، پرخاشگرانه بگوید: »به شما چه ربطی داره!«
رشوند«،  »علی  همراه  یک تنه  البرزی،  کوه بانوی  نیکوئی زاد«،  »غزاله 
هیمالیانورد قزوینی کمر همت بستند و جان پناه سیمرغ دماوند را پاک سازی 
کردند و با احداث یک کتابخانه با هزینه شخصی بیش از 40 گونی مملو 
از زباله های به جامانده از به اصطالح »کوهنوردان« دیگر را پایین آوردند.

»امیر ملیحی« گزارش خود را از پاک سازی پناهگاه »سیمرغ« جبهه غربی 
دماوند با عنوان »زندگی دوباره با سیمرغ« این گونه شروع می کند: »ما هم 
دلمان می خواهد صعود کنیم ولی نه به این شکل؛ همیشه دلم می خواست 

برای دماوند کاری بکنم« در ادامه متن گفت وگو با وی را می خوانید.
 لطفا درباره اقداماتتان توضیح دهید.

3 هفته طول کشید تا تصمیم به این کار بگیریم و هماهنگی های الزم 
را با افراد محلی برای همکاری در بخش انتقال زباله ها انجام دهیم. 
پنجشنبه چهاردهم شهریور ساعت 14 به پناهگاه رسیدیم، پس از دقایقی 
استراحت، پاک سازی منطقه پناهگاه آغاز شد. اطراف پناهگاه مملو از 
زباله بود. کسانی که از این مسیر به قله می روند، مکانی به نام »چاله 
زباله« را حتما دیده اند؛ اینجا هیچ شباهتی به طبیعت پاک ندارد! انباشت 
زباله در اینجا بیداد می کند.تا ساعت 8 شب بیش از 40 گونی پر از زباله 
شد! حاشیه پناهگاه هم حال و روزی بهتر از چاله زباله نداشت. از عمو 
خلیل و افراد محلی که با االغ، کوله کوهنوردان را جابجا می کنند خواهش 
کردیم هنگام برگشت کیسه های پرشده از زباله را به پایین منتقل کنند 
که به دلیل حجم باالی کیسه ها، این کار خارج از توانشان بود. عصرگاه 
پنجشنبه بخشی از زباله ها با قاطر ها و بقیه کیسه های زباله روز جمعه با 
نیسان آقای زیاری که از قبل هماهنگ کرده بودیم، با هزینه شخصی به 
پایین منتقل شد.  هنگام شروع این برنامه، دو کوهنورد که برای صعود 
به قله همراهمان شده بودند، از اینکه در کوله هایمان وسایل عجیب و 
غریبی مثل جاروی سیخی، جعبه ابزار، دریل و تعداد زیادی کیسه گونی 
و جعبه چوبی کتابخانه داشتیم با کنجکاوی نگاه مان می کردند و زمانی 
که فهمیدند برای انجام چه کاری به جان پناه سیمرغ می رویم، برایشان 

کمی عجیب و غریب بودیم.
 جدی! عکس العمل شان چه بود؟

 مهم نبود، مهم این بود که با ما همراه شدند. نیت من و همنوردم صعود 
نبود. ما کار مهم تری داشتیم؛ پاک سازی داخل و بیرون پناهگاه و احداث 
کتابخانه ا ی کوچک برای کسانی که دل در گرو کتاب دارند و خواندن یک 
سطر از کتاب، از شب نشینی های پناهگاه برایشان اهمیت بیشتری دارد. 
امیدواریم دوستان همنورد با اهدای کتاب به این کتابخانه، در جهت غنی تر 
شدن آن مشارکت کنند و فرهنگ کتاب و کتابخوانی را گسترش دهند.

 پس شما صعود نکردید؟!
نه، ما با شعار »به سراغ من اگر می آیی، پاک و پاکیزه نگه دار، نفس بس 

تنگ است...« این برنامه را اجرا کرده و به پایان بردیم.
 مسووالن منطقه از برنامه شما اطالع داشتند؟

نه، برنامه ما کامال خودجوش و به خاطر دلبستگی مان به دماوند بود. 
همان طور که گفتم تمام هزینه های آن را خودمان پرداختیم. تنها خواهش مان 
از مسووالن این است که پاک سازی این پناهگاه را به دیگران گوشزد کنند.

 در پایان  اگر صحبت نگفته ای دارید،  بفرمایید.
 حرف نگفته که بسیار هست، از آقای »حسین پور«، مسوول فدراسیون 

پلور برای پذیرایی و اعالم حمایت از این کار سپاسگزارم.
 و کالم آخر:

کدام کوهنورد در خانه خود زباله می ریزد؟ آیا ما هر کدام در خانه مان 
چاله زباله داریم؟...

برای پاکیزه نگه داشتن کوهستان هم آموزش الزم است و هم عشق و تعهد

خرس ها، گنجینه هایی که باید حفظشان کرد

2 برابر شدن حجم زباله های شهری در روزهای محرم. مدیرعامل 
سازمان مردم نهاد رفتگران طبیعت تهران از اهمیت ندادن مردم به 

پاکیزه بودن خیابان ها در ایام محرم گالیه کرد.

استخراج منابع نفتی و نشت نفت، تولید مواد پتروشیمی، صنعتی شدن 
کشورهای حاشیه، تردد زیردریایی ها و انواع شناورها و تخلیه مواد 
آالینده آنها به دریا، از عواملی است که خلیج فارس را به یکی از 
آلوده ترین مناطق دریایی از نظر زیست محیطی تبدیل کرده است.
منبع: ایسنا

آینده ما را حفظ کنید؛ شعار فعاالن جوان هوادار محیط زیست در 
تظاهرات مقابل کاخ سفید منبع: گاردین

بالیی که  گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی بر سر طبیعت می آورد

دارو زباله نیست و در صورت رها کردن در چرخه طبیعت، آثار 
زیانبار جانی و مالی به همراه دارد و خطری برای محیط زیست است 

و منابع آبی زیرزمینی را آلوده می کند. منبع: پسماند ایران

به دنبال درخواست یکی از شرکت های خودروسازی برای توقف 
»نصب فیلتر دوده« روی خودروهای دیزلی، معاون محیط زیست 

انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت سازمان را با این 
خواسته اعالم و تاکید کرد خودروسازان به بهانه تحریم قصد دارند 

مصوبه فیلتر دوده را حذف کنند. منبع: ایسنا

قلم سبز

یادداشت سبز
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کلینیک    وخانواده
اگر در خیابان های شهر رفت وآمد داشته باشید، به 
احتمال زیاد با خودروهایی که صدای سیستم صوتی 
خود را بیش از حد معمول بلند می کنند، برخورد 
کرده اید. صاحبان این خودروها معموال هزینه های 
بسیاری را هم بابت خرید باندهای به خصوصی 
برای تقویت پخش صوت می پردازند.باال بردن 
بیش از حد صدای سیستم صوتی در خودرو یک 
نوع ناهنجاری رفتاری محسوب می شود که عالوه 
بر کاهش دقت راننده، موجب حواس پرتی سایر 
رانندگان و آزار رهگذران نیز می شود.افرادی که مبتال 
به این ناهنجاری هستند و به این سوءرفتار عادت 
کرده اند، ماه محرم که فرامی رسد، یک مرتبه محتوای 
صدای باند خودرویشان از موسیقی به مداحی تغییر 
پیدا می کند.یک روز در رادیو معارف شنیدم که 
عالمی در این باره اظهارنظر می کرد و می گفت: 
»اگر محتوای صوت پخش شده از خودروها حرام 
باشد، راننده مرتکب دو گناه شامل پخش محتوای 
حرام و مردم آزاری شده است و اگر محتوا حرام 
نباشد، راننده مرتکب یک گناه شامل مردم آزاری 

شده است، گرچه آن محتوا مثال مداحی باشد.«
اما به نظرم کسی هم که با پخش صدای بسیار 
فراهم  را  دیگران  آزار  موجبات  مداحی  بلند 
می کند، درواقع مرتکب دو گناه می شود؛ یکی 
همان مردم آزاری و یک گناه دیگر اینکه مردم آزاری 
را با عنوان عزاداری برای امام حسین )ع( انجام 
می دهد و موجب وهن مکتب تشیع می شود.

همچنین باید بدانیم برای هر دو مورد )چه محتوای 
صوت حالل باشد، چه حرام(، گناه سومی هست 

با عنوان »خودآزاری و کفران نعمت سالمت«
مواجهه با صدای بلند از راه های مختلف )سامانه های 
تقویت صوت در خودروها و مجالس و...( عوارض 
حاد و مزمن بی شماری دارد که میزان این آسیب ها 
با توجه به شدت صوت و طول مدت مواجهه با 
آن، متفاوت است؛ عوارضی مانند کاهش قدرت 
شنوایی از طریق کاهش حساسیت سلول های 
شنوایی )به عنوان ساده ترین و ملموس ترین عارضه 
ناشي از قرارگیري در معرض یک صداي با تراز 
صوتي بسیار بلند(، سردرد، سرگیجه، ناراحتی های 
عصبی، افزایش فشارخون، اختالل در روند خواب، 
اختالالت هورمونی، ناراحتی های قلبی و... از جمله 

این آسیب هاست.
از نظر قانونی نیز »استفاده از سامانه های صوتی 
قوی با صدای بلند در خودروها« )1( ممنوع اعالم 
شده و شایسته است عزاداران امام حسین )ع( جزو 
پایبندترین افراد نسبت به رعایت نظم و مقررات 

عمومی باشند.
دلیل و توجیه خاصی نیز وجود ندارد که معتقد باشیم 
پخش صدای بلندتر از حد معمول نوحه خوانی 
به خاطر عزاداری برای امام حسین )ع(، منجر به 

آسیب رساندن به خود و دیگران نمی شود.
عزاداران حسینی باید بیش از دیگران مقید به 
عمل کردن به توصیه های پیشوایان دینی مبنی بر 
محکم کاری در امور )2( باشند؛ یکی از مصادیق این 
محکم کاری در امر برپایی عزای حسینی می تواند 
این باشد که میزان صوت را به گونه ای تنظیم کنیم 
که منجر به ایجاد عوارض سالمت و مزاحمت 

برای خود و دیگران نشود.
نباید تصور کنیم هدف، وسیله را توجیه می کند 
و ماه عزاست پس می توانیم به هر نحو و با هر 
کیفیتی، صدای عزاداری ها را با استفاده از سامانه های 

تقویت کننده صوت، تا هر حدی بلند کنیم.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »توصیه 
من به عزاداران این است که موجبات ناراحتی مردم 
را فراهم نکنند؛ این توصیه ای است که بارها ما 
کردیم. شنیده شده بعضی ها پشت بلندگو سینه زنی 
می کنند.  اگر بناست از بلندگو پخش بشود باید 
بین مستمعین پخش بشود. این گوینده در خیابان، 
پشت بام و محله که مستمعی ندارد، بلکه داخل 
مجلس مستمع دارد. بیرون مجلس تا ساعت های 
دیروقت شب مردم را اذیت کردن و یک بیمار 
را از خواب انداختن،  با هیچ منطق اسالمی و 
حسینی تطبیق نمی کند. شنیدیم بعضی می گویند 
به ایشان مراجعه می شود که آقا ما اذیت می شویم، 
می گویند که خب کسی که از صدای نوحه خوانی 
اذیت می شود بگذار اذیت بشود؛ نه، چنین چیزی 

نیست.« )3(
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هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48   

شامره در سال( 288,000 تومان 

است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از   

 کرس 10 درصد تخفیف(، 

 مبلغ 260هزار تومان در وجه 

 نرشیه »سالمت« به شامره كارت

 6274-1211-4007-5714 

بانک اقتصاد نوین واریز منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به   

همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی 

به تلفن 09125725749 اعالم 

منایید. اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را 

تا پایان دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

شهریور  98 است.

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با   

پست مطبوعات برقرار مي شود.
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شناخت علمی از مراحل 

مختلف سوگ، می تواند در 

التیام آالم مفید واقع شود

چطور می توان به 
سوگواران کمک کرد؟
تجربه فوت نزدیکان و عزیزان، اتفاقی است که 

همه ما در زندگی با آن مواجه شده ایم یا خواهیم 

شد. این تجربه سوگ، واکنش طبیعی سوگواری 

به وجود می آورد. هرچند این واکنش بخشی 

طبیعی از زندگی است، گاهی به حدی شدید و 

غیرطبیعی می شود که فرد به  مداخله روان پزشک 

یا روان شناس بالینی نیاز پیدا می کند... صفحه13

درد دل های رضا فیاضی، بازیگر 

به مناسبت جشنواره فیلم کودک و نوجوان

کودکان 
فراموش شده اند

صفحه4

بلوغ جنسی مرحله ای از 

رشد است که همه آن را 
تجربه می کنند

بلوغ، عبور از 

کودکی و رسیدن به 
بزرگسالی

زمانی که بدن کودک برای تبدیل شدن به فردی 

بزرگسال شروع به تغییر می کند، آن را »بلوغ« 

می نامیم. نشانه های بلوغ در دختران، رشد پستان 

و شروع عادت ماهانه و در پسران رشد آلت 

تناسلی و بیضه ها، دورگه و کلفت شدن صدا و 

افزایش حجم عضالت بدن است... صفحه14

گفت وگو با دکتر سمیراسادات 

رسولی روان شناس سالمت 

در آغوش گرفتن 
با خطر برابر است؟
چندی پیش خبری در روزنامه ها خواندم که با 

تاکید بر پشتوانه علمی تحقیقات بیان می کرد بعد 

از 20 ثانیه در آغوش گرفتن، هورمون های اعتماد 

شروع به ترشح می کنند و به همین دلیل هشدار 

می داد که اجازه ندهید غریبه ها فرزندان تان را در 

آغوش بگیرند. اگر عالقه مندید بیشتر در این باره 

بدانید، این گزارش را بخوانید... صفحه22

همه اطالعاتی که درباره پیکرتراشی نیاز دارید

پیکر تر اشی
راهی برای

الغرشدن نیست 

صفحه  31

تسلیتمیگوییم نرا ایامسوگواریساالرشهیدا



برای دهه ها 
پزشکان بر این 

باور بودند که 
علت بیماری 

زخم معده، 
استرس، مواد 

غذایی تند و 
پرادویه، سیگار 

و سایر عادات 
غیربهداشتی 
زندگی افراد 

است. تا اینکه 
در سال 1982 
میالدی محققان 

متوجه شدند 
علت این بیماری 
یک باکتری است

هلیکوباکتر پیلوری یک نوع 
باکتری است که پس از وارد 
شدن به بدن انسان در سیستم 
می شود.  جایگزین  گوارش 
پس از گذشت چند سال باکتری موجب ایجاد 
زخم در ناحیه معده یا قسمت باالی روده کوچک 
می شود که به نام »زخم معده« یا »زخم دوازدهه« 
شناخته می شود. این زخم در برخی افراد به سرطان 
معده تبدیل می شود. آلودگی به این باکتری بسیار 
متداول است. حدود دوسوم جمعیت جهان این 
باکتری را در بدن خود دارند. وجود باکتری در بیشتر 
افراد منجر به ایجاد زخم نمی شود و در صورتی 
که فرد دچار زخم معده هم بشود با درمان دارویی 
می توان آن را درمان کرد. در دنیای امروز به دلیل در 
دسترس بودن آب تمیز و بهداشت کافی انسان ها 

کمتر از گذشته به این باکتری آلوده می شوند.

باکتری هلیکوباکتر پیلوری چگونه 
موجب بیماری ما می شود؟

برای دهه ها پزشکان بر این باور بودند که علت 
بیماری زخم معده، استرس، مواد غذایی تند و 
پرادویه، سیگار و سایر عادات غیربهداشتی زندگی 
افراد است. تا اینکه در سال 1982 میالدی محققان 
متوجه شدند علت این بیماری یک باکتری است.
نحوه عمل باکتری این گونه است که به محض 
وارد شدن به بدن انسان به غشای معده یا دوازدهه 
حمله می کند. وظیفه این غشا مراقبت از معده در 
برابر اسیدهای گوارشی است. زمانی که غشای 
معده بر اثر وجود باکتری آسیب می بیند، اسید 
فرصت پیدا می کند به آن ناحیه نفوذ کرده و آن 
را زخم کند. این وضعیت ممکن است منجر به 
خونریزی، عفونت یا انسداد مسیر گوارشی شود.
آب، مواد غذایی و حتی ظروف غذا می توانند 
حامل میکروب باشند. همچنین تماس با بزاق و  
مایعات بدن فرد آلوده می تواند باکتری را به فرد 
سالم منتقل کند. این بیماری در کشورهایی که 
سیستم فاضالب و آب بهداشتی مناسب ندارند 
شیوع بیشتری دارد. بسیاری از افراد از زمان کودکی 
به این میکروب آلوده می شوند. میکروب ممکن 
است برای سال ها در بدن فرد زندگی کند و او 
بیمار نشود. پزشکان هنوز نمی دانند چرا فقط 

گروهی از این افراد دچار زخم معده می شوند.

عالئم بیماری زخم معده
افرادی که دچار زخم معده هستند اغلب اوقات 
احساس درد یا سوزش معده دارند. درد ممکن 
است به صورت پیوسته نباشد و بیمار گاهی درد 
داشته و گاهی هم هیچ گونه دردی احساس نکند 
اما معموال وقتی که معده فرد خالی است، مانند 
زمان های بین وعده های غذایی یا نیمه شب فرد 
دچار معده درد می شود. درد ممکن است چند 
دقیقه تا حتی چند ساعت ادامه داشته باشد. معموال 
درد با خوردن یک ماده غذایی یا نوشیدن شیر و 

مصرف داروی آنتی اسید، کاهش می یابد. 
از دیگر عالئم بیماری زخم معده می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 احساس نفخ

 آروغ زدن
 بی اشتهایی

 حالت تهوع
 کاهش وزن به دلیل نامشخص

 زخم ممکن است منجر به خونریزی معده یا 
روده شود که وضعیت بسیار خطرناکی است. 
در این وضعیت باید بیمار را سریع به مراکز 

درمانی منتقل کرد.

 تیره یا خونی شدن مدفوع
 اختالل تنفس

 سرگیجه یا غش
 احساس خستگی زیاد بدون هیچ دلیلی

 رنگ پریدگی پوست
 استفراغی که همراه خون و قهوه ای است.

 درد شدید و تیز در ناحیه شکم
در موارد کمی زخم معده به سرطان تبدیل می شود. 
بیماری ابتدا عالئمی ندارد و فرد تنها ممکن 
است احساس سوزش قلب داشته باشد. همچنین 
ممکن است با پیشرفت بیماری فرد با عالئم زیر 

مواجه شود:
 بلع دردناک یا درد معده

 حالت تهوع
 عدم احساس گرسنگی

 احساس سیری و پری معده با خوردن مقدار 
کمی غذا

 استفراغ 

 کاهش وزن بی دلیل
 تشخیص بیماری

اگر فرد عالئم زخم معده را نداشته باشد پزشک 
احتماال دستور آزمایش برای هلیکوباکتر را نخواهد 
داد اما اگر فرد اکنون یا قبال دچار زخم معده 
بوده، بهتر است آزمایش هلیکوباکتر انجام دهد. 
مصرف برخی داروها، مانند داروهای ضدالتهابی 
غیراستروئیدی هم ممکن است به مخاط معده 
آسیب برساند و عالئمی مشابه زخم معده داشته 
باشد بنابراین بسیار اهمیت دارد که ابتدا عامل 
بیماری تشخیص داده شود و سپس درمان مناسب 

انجام گیرد.
معاینه فیزیکی: در معاینه پزشک از بیمار درباره 
تاریخچه و عالئم بیماری و داروهای مصرفی 
وی سوال می کند و شکم را از نظر سفت یا نرم 

بودن و تورم معاینه خواهد کرد. 
آزمایش خون و مدفوع هم در تشخیص بیماری 

تعیین کننده هستند.

تست تنفس اوره: در این آزمایش بیمار مایعی 
حاوی اوره می نوشد. سپس از او خواسته می شود  
درون یک کیسه بدمد و سپس کیسه حاوی هوای 
بازدم ریه بیمار به آزمایشگاه فرستاده می شود. اگر 
بیمار آلوده به باکتری هلیکوباکتر باشد، باکتری 
تبدیل  دی اکسیدکربن  به  را  بیمار  بدن  اوره 
می کند بنابراین آزمایشگاه تعیین می کند میزان 
دی اکسیدکربن موجود در تنفس بیمار باالتر از 

حد طبیعی است.
اندوسکوپی: در صورت تشخیص زخم، پزشک 
دستور اندوسکوپی می دهد تا وضعیت مری و 
معده و روده کوچک را از نزدیک بررسی کند. 
در صورت نیاز برای بررسی بیشتر از محل زخم 

نمونه برداری می شود.
عکسبرداری با باریوم: این نوع عکسبرداری 
یکی دیگر از روش های تشخیصی است. در 
این روش به بیمار مایعی حاوی باریوم داده 
می شود سپس وضعیت حلق، مری و معده بیمار 

ضمن نوشیدن مایع توسط دستگاه رادیوگرافی 
مشاهده خواهد شد.

سی تی اسکن: این هم روش دقیق تشخیصی 
است که از درون سیستم گواررشی تصویرهای 
دقیقی ارائه می کند. در صورتی که آزمایش ها 
و عکسبرداری های انجام شده وجود هلیکوباکتر 
را تایید کنند، پزشک برای اطمینان از سرطانی 
نبودن زخم ممکن است آزمایش های دیگری 
را برای بیمار تعیین  کند، از جمله آزمایش خون 
برای تشخیص کم خونی  احتمالی زیرا اگر بیمار 
دچار تومور باشد خونریزی تومور موجب می شود 
تعداد گلبول های قرمز خون کاهش بیابد که منجر 

به کم خونی بیمار خواهدشد.
آزمایش مدفوع برای احتمال وجود لخته خون 
روش تشخیصی دیگر است. اندوسکوپی و 
برداشتن نمونه و سی تی اسکن هم از روش های 
احتمالی سرطان  تشخیص  برای  دیگر  دقیق 

معده است.

درمان زخم معده
اگر دچار زخم معده هستید و عامل آن باکتری 
هلیکوباکتر است نیاز به دارویی دارید تا باکتری ها 
را از بین ببرد و غشای معده را ترمیم کند و 
مانع عود دوباره زخم شود. این درمان 1 تا 
2 هفته طول می کشد تا بهبود حاصل شود. 
درمان شامل تجویز چند نوع دارو است، شامل:
 آنتی بوتیک برای از بین بردن باکتری ها، مانند 
آموکسی سیلین، کلریتومایسین، مترونیدازول، 
تتراسایکلین و تینیدازول. برای اغلب بیماران 
دو داروی آنتی بیوتیک همزمان تجویز می شود.
 داروهایی که با بلوکه کردن پمپ ریز تولید 
اسید میزان ترشح اسید معده را کم می کنند، 
اسموپرازول،  دکسالنسوپرازول،  مانند 
لنزوپرازول، امپرازول، پنتوپرازول و ربپرازول
 بیسموت سابسالیسیالت هم برای از بین 
تجویز  آنتی بیوتیک ها  باکتری  ها همراه  بردن 

می شود.
 داروهایی که ماده هیستامین را بلوکه می کنند. 
ماده هیستامین معده را وادار به ترشح اسید 
بیشتر می کند. این داروها شامل سایمتیدین، 

فاموتیدین، نیزاتیدین و رانیتیدین است.
در طول دوره درمان بیمار تقریبا روزانه 14 
قرص مصرف می کند که خیلی زیاد به نظر 
می رسد اما اهمیت دارد که داروها را دقیقا طبق 

دستور پزشک خود مصرف کند. 
اگر آنتی بیوتیک ها در زمان مشخص و طبق 
دستور پزشک استفاده نشوند باکتری های معده 
نسبت به دارو مقاوم می شوند و این به معنای 

وخیم تر شدن بیماری است. 
اگر در طول دوره درمان عوارض جانبی داروها 
برای بیمار مشکلی ایجاد کرد حتما با پزشک 
او در میان بگذارید، شاید داروهای جایگزین 
دیگری را برای او تجویز کند. 1 تا 2 هفته 
بیمار تست  از  پس از درمان پزشک دوباره 
تنفس و مدفوع می گیرد تا از درمان کامل وی 

مطمئن شود.

نحوه پیشگیری از بیماری زخم معده
با رعایت نکات زیر می توانید از آلوده شدن 
به باکتری هلیکوباکترپیلوری پیشگیری کنید:

به سرویس  از رفتن  را پس   دستان خود 
بهداشتی یا پیش از میل کردن غذا کامال با آب 

و صابون بشویید.
 از مصرف آب و غذای غیربهداشتی خودداری 

کنید.
 از خوردن مواد غذایی که کامال پخته نشده 

بپرهیزید.
 از مصرف غذاهایی که در شرایط غیربهداشتی 

تهیه یا سرو می شوند، خودداری کنید.
استرس های شدید، غذاهای تند و پرادویه، الکل 
و سیگار هیچ کدام باعث زخم معده نمی شوند 
اما می توانند مانع ترمیم سریع زخم شوند یا درد 

ناشی از زخم معده را تشدید  کنند.

بعد از طی دوره درمان چه باید کرد؟
اغلب زخم های مخاط معده پس از یک دوره 
درمان ترمیم می شوند. در صورت درمان، از 
مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی 
این  زیرا  کنید  خودداری  مسکن  عنوان  به 
داروها خود می توانند به مخاط معده آسیب 
ایبوبروفن  و  آسپیرین  )ناپروکسن،  برسانند 
ضدالتهابی  و  غیراستروئیدی  داروهای  از 

محسوب می شوند(.
WebMD,  NBCI :منابع

درباره هلیکوباکتر و بیماری زخم معده 

میکروبی که زخم معده ایجاد می  کند
 ترجمه:

سیما اخالقی

جان وین
این چهره سرشناس  هالیوود در سال 1979 میالدی در سن 72 

سالگی بعد از سال ها مبارزه با سرطان معده درگذشت. 

انریکو فرمی 
فیزیکدان ایتالیایی که جهان را وارد دوران اتمی کرد. وی در سال 1938 
میالدی به دلیل تالش هایی که روی مواد رادیواکتیو و جداسازی اتم  به 
عمل آورد برنده جایزه نوبل شد. در سال 1942 میالدی، اولین رآکسیون 
هسته ای کنترل شده را آزمایش کرد و زمینه ساخت بمب اتمی را فراهم 

آورد. او در سن 53 سالگی  به دلیل سرطان معده درگذشت.

پاتریک سوویزی
این هنرپیشه سرشناس که بیشتر به خاطر بازی در فیلم »روح« 
شناخته شده، در سال 2009 میالدی به دلیل سرطان درگذشت.

فارا فاست
دلیل سرطان  به  این هنرپیشه معروف در سال 2009 میالدی 

دستگاه گوارش درگذشت.

افراد مشهوری که مبتال به سرطان دستگاه گوارش شده اند

سلول هایی که سرطان معده را پنهان می کنند
کشور ژاپن در سال 2013 میالدی راهبرد ریشه کنی باکتری 
هلیکوباکتر پیلوری را با هدف کاستن تعداد موارد ابتال به سرطان 
معده و مرگ ومیر ناشی از آن و همچنین کاستن موارد جدید 
ابتال به این بیماری و هزینه های درمانی آن به اجرا درآورد. 
پس از گذشت 5 سال بررسی آمارها نشان داد  هیچ تغییری در 
تعداد موارد ابتال به سرطان معده ایجاد نشد. همچنین بر اساس 
این طرح پیش بینی شده بود تا سال 2020 میالدی تعداد موارد 
مرگ ومیر ناشی از سرطان معده به حداکثر 30 هزار نفر برسد 
اما این رقم تنها در سال 2017 میالدی به 45 هزار نفر رسید. 
نتایج به دست آمده این سوال را مطرح می کند که آیا می توان 
به هدفی که 5 سال پیش تعیین شده بود، رسید؟ بر اساس 
شواهد موجود به نظر می رسد آمار مرگ ومیر همچنان تا سال 
2020 میالدی تغییر نکند که با اهداف این طرح منافات دارد.
همین مساله محققان را بر آن داشت که به ریشه یابی موضوع 

بپردازند.
محققان ژاپنی سرانجام متوجه شدند یک الیه از سلول هایی 
که کامال مشابه مخاط معده هستند می توانند بعد از درمان 

هلیکوباکتر سلول های سرطانی را کامال پنهان کنند. محققان 
دانشگاه هیروشیمای ژاپن دریافتند این گروه از سلول ها از 
خود بافت سرطانی معده ریشه می گیرند. نتایج تحقیق این 
دانشمندان ماه گذشته در مجله Gastroentrology به چاپ 
رسید. این باکتری برای اینکه بتواند در محیط اسیدی معده 
زنده بماند، اسید معده را خنثی می کند و یکی از علل عمده 
سرطان معده است که پیش آگهی روشنی ندارد. باکتری با تزریق 
ماده ای سمی مانند درون مخاط معده موجب التهاب بافت معده 
می شود. ترمیم و تخریب مداوم بافت معده هم منجر به بروز 
سرطان در این بخش می شود اما بنا به دالیلی وجود سلول های 
سرطانی از دید پزشکان مخفی مانده بود. محققان این دانشگاه 
تالش کردند منشاء این سلول های عجیب را که بعد از درمان 
هلیکوباکتر در بخش سرطانی معده ظاهر می شوند، پیدا کنند. 
 )ELA( Epitelium with Low grade Atypia این الیه سلولی
نامیده می شود و کامال شبیه مخاط طبیعی معده است و 
سطح معده را کامل می پوشاند و مانند یک ماسک سلول های 
سرطانی را پنهان می کند. تاکنون محققان اطمینان نداشتند 

منشاء این سلول ها  کجاست.

پس از اینکه بیمار تحت درمان هلیکوباکتر قرار می گیرد و 
مداوا می شود روی مخاط معده فرورفتگی های قرمزرنگی 
ایجاد می شود. اغلب سلول های این فرورفتگی ها سرطانی 
نیستند. تشخیص سلول های مخاطی ELA از مخاط طبیعی 

معده بسیار دشوار است.
این یافته ها نشان می دهد حتی پس از درمان کامل و از بین 
رفتن باکتری های هلیکوباکتر پیلوری، هنوز بین بسیاری از 
بیماران خطر ابتال به سرطان معده وجود دارد. تشخیص 
سرطان معده به دلیل محل قرار گرفتن سلول های سرطانی و 
کند بودن رشد این سلول ها دشوار است. وجود سلول های 
ELA هم که مانند ماسک این سلول ها را پنهان می کنند 

تشخیص را دوچندان سخت تر می کند.
یکی از محققان می گوید: »پزشکان باید نسبت به وجود 
این سلول ها کامال آگاهی داشته باشند بنابراین نباید توانایی 
این سلول های سرطانی را در پنهان شدن نادیده بگیرند. 
بیماران هم باید بعد از درمان هلیکوباکتر حتما به صورت 

منظم تحت نظارت پزشک خود باشند.«
Medical News :منابع
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هورمون درمانی در سالمندان

آیا مردان در سنین باال باید تستوسترون مصرف کنند؟
 ترجمه: 

علی نیکویی

 مردان با گذشت سال های زندگی 
دست کم با دو حقیقت ناخوشایند 
قطر  افزایش  می شوند؛  روبرو 
شکم و کاهش میزان هورمون جنسی مردانه یا 
تستوسترون. اغلب ما از خطرات بزرگ شدن 
شکم آگاه هستیم اما آیا کاهش تستوسترون با 

افزایش سن هم عوارضی دارد؟
ساالنه  اجالس  در  تازگی  به  که  پژوهشی 
متخصصان غدد درون ریز آمریکا منتشر شد، 
نشان داد مردانی که میزان تستوسترون در آنها 
پایین است نسبت به هم ردیفانشان با میزان های 
طبیعی تستوسترون 33 درصد بیشتر در معرض 

خطر مرگ هستند.
آیا این یافته ها به معنای آن است که باید برای 
این مردان درمان جایگزین با تستوسترون تجویز 
کرد؟ گرچه مصرف مکمل های تستوسترون از 
دهه 1990 در آمریکا رشدی انفجاری داشته، خانم 
گیل الفلین، استادیار پزشکی پیشگیری و خانواده 
در دانشگاه کالیفرنیای سن دیه گو و سرپرست 
این تحقیق در این مورد چندان مطمئن نیست.او 
به پرسش های رایج در این زمینه پاسخ می دهد.

 در مورد میزان پایین تستوسترون و مشکالت 
بهداشتی مربوط به آنچه می دانید؟

مردان سالمندی که دچار کمبود تستوسترون 
هستند، میل جنسی کمتر، انرژی کمتر، توانایی 
کمتر برای تمرکز و میزان پایین تر تراکم استخوانی 
دارند. آنها همچنین دچار تجمع چربی در اطراف 
قسمت میانی بدن می شوند و در معرض خطر 
باالتر مقاومت به انسولین، نشانگان متابولیک 

و دیابت هستند.
در بررسی ما در نظر گرفتن سایر عوامل خطرزا 
برای مردان با میزان پایین تر تستوسترون  نسبت 
به افراد با تستوسترون طبیعی 33 درصد نشان داد 

مردان با تستوسترون پایین تر، بیشتر در معرض 
خطر مرگ قرار دارند.

البته توجه داشته باشید میانگین سنی افراد مورد 
بررسی ما 71 سال بود؛ یعنی این مردها در گروه 

سالمندان قرار داشتند.

 و شما از این یافته ها شگفت زده شدید؟
شگفت زده؟ نه، خب ما انتظار خاصی نداشتیم. 
میزان پایین تستوسترون با ایجاد شماری از 
بیماری ها در مردانی همراه است که زمینه قبلی 
ایجاد آن را نداشته اند، مانند دیابت. مردانی که 
دچار بیماری عروق تغذیه کننده قلب یا عروق 
کرونری هستند نیز میزان تستوسترون پایین تری 
دارند بنابراین ما می دانیم میزان تستوسترون با 
این بیماری ارتباط دارد. البته هنوز مطمئن نیستیم 

که کاهش احتمال بقا در مردان با تستوسترون 
پایین به همین علت باشد.

 آیا در جهت مقابل افراد با میزان باالی 
تستوسترون احتمال بقای بیشتری دارند؟

نکته بسیار مهمی است. ما شاهدی نیافتیم که 
داشتن میزان باالتر تستوسترون اثری حفاظتی 
داشته باشد. به عبارت دیگر، در مردان با میزان 
تستوسترون باالتر نسبت به میانگین جمعیت 

خطر مرگ تفاوتی با میزان میانگین نداشت.

 به نظر می رسد پزشکان به طور فزاینده ای 
برای مردانی که میزان تستوسترون آنها پایین 
است، مکمل های تستوسترون تجویز می کنند. 
آیا پژوهش ها از دادن تستوسترون اضافی 

حمایت می کنند؟
ما پیشنهاد نمی کنیم مردان در سنین باال مصرف 
که   آنهایی  حتی  کنند،  آغاز  را  تستوسترون 
تستوسترون کمی دارند. به طور قطعی نمی دانیم 
آیا مصرف تستوسترون مکمل مفید و بی خطر 
است یا نه. ما در حال جمع آوری اطالعات 
هستیم. در حال حاضر آزمون بالینی کنترل شده 
و تصادفی شده با تعداد افراد آزمایش کافی و 
با قدرت آماری مناسب برای نتایج معنادار در 

این زمینه انجام نشده است.

 آیا برای چنین مردانی توصیه  عملی دارید؟
کم کردن چربی های اضافی در اطراف شکم و 
کمر ممکن است به افزایش تستوسترون بینجامد. 
چاقی مرکزی با میزان پایین تستوسترون ارتباط 

دارد و نشان داده شده مردان دچار چاقی مرکزی 
وقتی روی رژیم های کاهنده وزن قرار می گیرند، 
میزان تستوسترون آنها افزایش می یابد. ما در 
حال حاضر علت آن را نمی دانیم. جالب این 
است که چاقی مرکزی در مردان با کاهش میزان 
چاقی  درحالی که  است،  همراه  تستوسترون 
مرکزی در زنان با افزایش میزان تستوسترون 

همراهی دارد.

 شما اعتقاد دارید مردانی که میزان تستوسترون 
آنها پایین است و دچار چاقی اطراف شکم 
و کمر هستند، می توانند تا حدی میزان آن 

را کنترل کنند؟
بله، درواقع می توانند. البته به شرطی ممکن است 
موفق شوند که تغییراتی در شیوه زندگی شان 
بدهند؛ یعنی کاری که همه ما می خواهیم انجام 
دهیم، ورزش بیشتر، تغذیه مناسب تر و کم کردن 
چربی های قسمت میانی بدن. با انجام این کارها 
بسیاری از سیستم ها در بدن آنها بهبود پیدا می کند 

که میزان تستوسترون تنها یکی از آنهاست.
29 درصد مردان در تحقیق شما تستوسترون 
پایین داشتند. به نظر می رسد که در باالی 50 

سال کاهش تستوسترون نسبتا شایع باشد.
سن  افزایش  با  تستوسترون  است.  درست 
به طورکلی کاهش می یابد و بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در سنین  باالی 60 سال حدود 30 
درصد مردان نقصان تستوسترون داشته باشند که 
با عالئمی مانند کاهش انرژی، خستگی، ناتوانی 
در تمرکز و کاهش میل جنسی ظاهر می شود. 
در حال حاضر پژوهش های بسیاری در این 
زمینه در جریان است. البته آنچه موردنیاز است  
کارآزمایی بالینی بزرگ با کنترل دارونماست تا 
در آن آثار استفاده از مکمل های تستوسترونی 

به آزمون گذاشته شود.

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

کاهش هورمون های جنسی بخشی طبیعی از روند سالمندی 
است اما داشتن احساس سرزندگی، حدت ذهنی و سالمت 
با افزایش سن، خواسته بسیاری از سالمندان است بنابراین 
جای تعجبی نیست که هورمون درمانی به وسیله شرکت های 
دارویی به عنوان شیوه ای برای بازیابی سرزندگی جوانی ابتدا 
در زنان و سال های اخیر برای مران این  همه جالب توجه 
باشد.  هورمون درمانی سابقه ای طوالنی و بحث برانگیز ازلحاظ 
تأثیر بر خطر دچار شدن به بیماری های مزمن شایع هم دارد.

 عوارض جانبی قلبی-عروقی هورمون درمانی در زنان 
و مردان

هورمون درمانی زنان: بیش از ۴0 درصد زنان آمریکایی در دهه 
1990 هورمون درمانی می شدند. برخی پزشکان به طور مرتب 
برای اغلب بیماران زن در سنین باال هورمون تجویز می کردند 
چراکه یافته های برخی مطالعه های مشاهده ای نشان داده بود 
هورمون درمانی در زنان باعث حفاظت در برابر بیماری قلبی 
می شود. در آن زمان درباره اینکه آیا باید هورمون تجویز کرد 
یا نه بحثی نبود، بلکه زمان شروع هورمون درمانی مورد بحث 
بود. این وضعیت در سال 2002 میالدی پس از انتشار نتایج 
بررسی شاخصی »ابتکار عمل سالمت زنان« که نشان داد 
هورمون درمانی باعث حفاظت زنان در برابر بیماری قلبی 
نمی شود، کامال تغییر کرد. درواقع، یافته های این بررسی نشان 
داد هورمون درمانی خطر بیماری قلبی را در زنان افزایش 
می دهد. پس از انتشار این نتایج شمار زنانی که هورمون 
دریافت می کردند، به شدت کاهش یافت. توصیه استاندارد 
در این مورد این شد که فقط زنان دچار عالئم ناتوان کننده 
یائسگی هورمون درمانی شوند و هورمون با کمترین مقدار 

و برای کوتاه ترین زمان ممکن تجویز شود.
گرچه اغلب زنان خیلی از عالئم یائسگی آزار نمی بینند، 
درصد کمی از آنها دچار گرفتگی های مکرر و آزاردهنده 
می شوند که خواب و کارکرد روزانه شان را به هم می زند. اگر 
تغییرات شیوه زندگی به این زنان کمک نکند، هورمون درمانی 
گزینه درمانی برای آنهاست، البته درصورتی که در معرض 
خطر باالی دچار شدن به بیماری قلبی نباشند. بررسی های 
جدید  نشان می دهد مصرف هورمون استروژن برای چند 
سال پس از یائسگی )که به طور میانگین در 51 سالگی شروع 
می شود( تغییرات عمده ای در رگ های خونی ایجاد نمی کند.
برای زنانی که نیاز به هورمون درمانی دارند، تجویز هورمون 
از راه پوست از طریق برچسب های کوچک پوستی نسبت به 

شکل قرص بهتر است چراکه احتمال کمتری 
دارد باعث خطر ایجاد لخته خون را باال ببرد. 
زنانی که می خواهند هورمون درمانی انجام 
دهند، ابتدا باید به وسیله پزشکشان ازلحاظ 
خطر بیماری قلبی بررسی شوند. کمترین دوز 
هورمون برای کوتاه ترین مدت ممکن باید 
تجویز شود و بررسی های ساالنه به وسیله 
پزشک انجام شود. فراورده های استروژن 
موضعی واژنی )کرم، شیاف و حلقه( که 
می توانند خشکی واژن و احساس ناراحتی 
هنگام آمیزش جنسی را کاهش دهند، هم 
ظاهرا خطر بیماری قلبی-عروقی را افزایش 

نمی دهند.
هورمون درمانی مردان: میزان هورمون جنسی 
مردانه تستوسترون برخالف هورمون جنسی 

زنانه استروژن ناگهان پایین نمی آید، بلکه روند کاهشی 
تدریجی دارد که از میانه دهه دوم زندگی شروع می شود 
اما گرایش ها برای درمان با افت هورمون جنسی در مردان 

با افزایش سن شباهت هایی با هورمون درمانی زنان دارد.
درمان با تستوسترون فقط برای مردانی تایید شده که به علت 
اختالل بیضه، غده هیپوفیز یا مغز دچار کمبود تستوسترون 
خون هستند؛ یعنی دچار »هیپوگنادیسم« شده اند. عالئم این 
عارضه کاهش موی صورت و بدن و از بین رفتن توده 
عضالنی و نیز از دست رفتن میل جنسی، کاهش انرژی 
و افسردگی است. از حدود یک دهه پیش شرکت های 
داروسازی شروع به بازاریابی هورمون ها برای درمان عالئم 
مبهم تر همراه با افزایش سن در مردان کردند، درنتیجه تجویز 

تستوسترون اوج گرفت.
سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2015 میالدی پس ازآنکه 
برخی بررسی ها مصرف تستوسترون را با افزایش خطر حمله 
قلبی و سکته مغزی مرتبط کرد، هشدار درباره این خطر 

احتمالی را روی برچسب این فراورده هورمونی اضافه کرد. 
از آن زمان به بعد تجویز تستوسترون به طور قابل توجهی 

کاهش یافته است.
درواقع شواهد درباره اثر تستوسترون بر قلب متناقض بوده، 
به طوری که برخی بررسی ها آثار سودمند یا بدون اثر بودن 

آن و برخی دیگر زیانبار بودن آن را نشان داده اند.
در حال حاضر شواهد کافی برای داوری قاطع درباره اینکه 
تستوسترون خطر مشکالت قلبی عمده را افزایش می دهد 
یا نه وجود ندارد اما تحقیقات در حال انجام ممکن است 

پاسخ را در چند سال آینده روشن کند.
تستوسترون به صورتی ژلی که به پوست زده می شود، برچسب 

پوستی یا به صورت تزریقی تجویز می شود.
معموال کاهش تستوسترون در مردان اندکی ناشی از چاقی 
و دیابت است و درمان این مشکالت همراه تغییرات شیوه 
زندگی ممکن است میزان تستوسترون را افزایش دهد و 

عالئم ناشی از کمبود آن را برطرف کند.
با این حال مردانی که دچار اختالل کارکرد جنسی 
و خستگی هستند، ممکن است از پزشکانشان 
بخواهند میزان تستوسترون خونشان را اندازه 
بگیرند. در مردان 65 ساله و باالتر که میزان 
تستوسترون خون پایین است )کمتر از 300 
میلی گرم در دسی لیتر(، پژوهش ها بیانگر آن 
است که درمان با تستوسترون می تواند میل و 
ارضای جنسی را بهبود ببخشد و همچنین اثر 
مثبتی بر سایر مشکالت مربوط به افزایش سن 
مانند کاهش تراکم استخوان و کم خونی داشته 
باشد. گرچه خطرات بالقوه درمان با تستوسترون 
هنوز کامال شناخته  نشده، ممکن است تجویز 
آن در برخی مردان برای بهبود کیفیت زندگی 

ارزشش را داشته باشد.  
Harvard Health letter:منبع

هورمون های جنسی و قلب شما

مردان سالمندی 
که دچار کمبود 

تستوسترون 
هستند، میل 
جنسی کمتر، 
انرژی کمتر، 
توانایی کمتر 
برای تمرکز و 

میزان پایین تر 
تراکم استخوانی 

دارند. آنها 
همچنین دچار 

تجمع چربی در 
اطراف قسمت 

میانی بدن 
می شوند



دانستنیهایدندانپزشکی
دندانهایقهرمانانورزشیبهرغم

مراقبتهایکافیوضعیتمناسبیندارد!

بررسی های انجام شده اخیر نشانگر میزان 
باالی بیماری های دهان و دندان بین قهرمانان 
ورزشی است، در حالی که آنها بهداشت 
دهان و دندان را به خوبی رعایت می کنند. 

علت چیست؟ 
در مقاله ای که چند روز پیش در مجله British dental چاپ 
شد، محققان کالج تحقیقاتی UCL در لندن مدعی شدند تعداد 
زیادی از قهرمانان ورزشی حال حاضر جهان با وجود رعایت 
بهداشت دهان و دندان خود دچار بیماری های دهان و دندان 
هستند و عالقه مندند برای حفظ سالمت دندان هایشان رفتارهای 

بهداشتی خود را تغییر دهند.
محققان این دانشگاه پس از بررسی وضعیت دندان های 352 
قهرمان ورزشی المپیک و حرفه ای زن و مرد در 11 رشته ورزشی 
از جمله دوچرخه سواری، شنا، راگبی، فوتبال، قایق سواری،  
هاکی و ورزش های پهلوانی دریافتند همگی دچار مشکالتی 
از قبیل پوسیدگی دندان، بیماری های لثه و زخم های ناشی از 

اسید معده هستند.
محققان همچنین از این ورزشکاران درباره چگونگی مراقبت 

از دندان های خود سوال کردند.

بر اساس گزارشی که در سال 2018 میالدی به دنبال معاینات 
دندا ن پزشکی ورزشکاران منتشر شد، تقریبا نیمی از ورزشکاران 
دندان پوسیده درمان نشده دارند)49درصد(، بیشتر آنها دچار 
التهاب لثه بودند و تقریبا یک سوم )32درصد( این افراد ابراز 
می کردند وضعیت بیماری دهان و دندان آنها تاثیر منفی بر 

تمرینات و مسابقات ورزشی آنها داشته است.
در همین مطالعه روشن شد 94درصد ورزشکاران ادعا می کردند 
حداقل 2 بار در روز دندان های خود را مسواک می کنند و 
44درصد آنها اظهار می کردند به طور منظم با نخ دندان فاصله 
بین دندان های خود را تمیز می کنند. این میزان در مقایسه با 
جمعیت کلی جامعه بسیار باالست و انتظار می رود با رعایت این 
اصول شاهد کمترین میزان بیماری در این گروه از جامعه باشیم 
اما مطالعات انجام شده نتیجه ای خالف انتظار را نشان می دهد. 
محققان متوجه شدند 87درصد ورزشکاران نوشابه های ورزشی، 
59درصد نوشابه های انرژی زا و 70درصد ژل انرژی زا مصرف 
می کنند که همه این مواد برای سالمت دندان مضر و آسیب زا 

هستند.
یکی از محققان می گوید: »ما متوجه شدیم تمامی ورزشکاران 
مورد بررسی ما عادات درست بهداشتی دارند. به عنوان مثال 
روزی 2بار دندان خود را مسواک می کنند، مراجعات منظم به 
دندا ن پزشک خود دارند، سیگار مصرف نمی کنند و رژیم غذایی 
سالمی را رعایت می کنند اما از سوی دیگر، این ورزشکاران 
حین تمرینات و مسابقات خود نوشیدنی های ورزشی و انرژی زا 
می نوشند و قند موجود در این نوشیدنی ها علت اصلی پوسیدگی 
دندان و مواد اسیدی این نوشیدنی ها عامل بروز زخم های 

دهان آنهاست.«
وی اضافه می کند: »این ورزشکاران مصمم شده اند رفتارهای 
خود را تغییر دهند. به عنوان مثال از دهانشویه های حاوی فلوراید 
بیشتر استفاده کنند، دفعات معاینات دندا ن پزشکی خود را افزایش 

دهند و مصرف این نوع نوشیدنی ها را به حداقل برسانند.«
Science Daily :منبع

آیااستفادهازپراکسیدهیدروژنبرای
سفیدکردندندانهاموثراست؟

محلول  یک  اکسیژنه(  )آب  هیدروژن  پراکسید  محلول 
و  منازل  از  بسیاری  در  معموال  که  است  ضدعفونی کننده 
جعبه های کمک های اولیه وجود دارد. یک محلول همه کاره 

با استفاده های مختلف.
سفید کردن دندان ها در موقعیت های خاص یکی از موارد استفاده 
این محلول است اما پیش از استفاده از این محلول باید نکات 
مهمی را رعایت کرد زیرا در صورت استفاده نادرست از آن 

ممکن است مینای دندان آسیب ببیند.
پراکسید هیدروژن ماده فعال بسیاری از محصوالت سفید کننده 
دندان است. محصوالتی که حاوی پراکسید هستند، مانند 
هیدروژن پراکسید یا کارباماید پراکسید خاصیت سفید کنندگی 
دندان را دارند زیرا پراکسید باعث برداشتن ترکیباتی از روی 

دندان می شود که عامل تغییر رنگ دندان هستند.
غلظت پراکسید هیدروژن در کیت های سفید کننده دندان معموال 
10درصد است، در حالی که دندا ن پزشک ممکن است برای 
سفید کردن دندان بیمار از غلظت 40درصد آن استفاده کند. 
بسیاری از افراد نگران این هستند که غلظت باالی این محلول 
ممکن است موجب بروز عوارض جانبی ناخواسته مانند شکستن 
مینای دندان یا حساسیت دندان ها شود اما آنچه که اهمیت دارد 
غلظت این ماده نیست، بلکه مدتی است که این ماده روی 

دندان ها باقی می ماند.
در مطالعه ای که در سال 2016 میالدی انجام شد محققان نشان 
دادند غلظت پایین تر ژل این ماده در صورتی که زمان بیشتری 

روی دندان باقی بماند، اثر تخریبی بیشتری خواهد داشت.
مشخص شده که اگر به مدت 4 هفته از دهانشویه هایی با 
غلظت 1/5درصد پراکسید هیدروژن به صورت منظم استفاده 
شود، افراد شاهد تغییر رنگ تدریجی دندان خود خواهند بود.

چگونه محلول پراکسید هیدروژن تهیه کنیم؟
برای تهیه محلول دهانشویه، پراکسید هیدروژن 3درصد را با 
مقدار مساوی آب مخلوط کنید و هر روز 4-2 دقیقه دهانتان 

را با این محلول بشویید. از بلعیدن مایع خودداری کنید.
در صورتی که بخواهید مخلوط خمیری از این ماده درست 
کنید، یک قاشق چای خوری پراکسید هیدروژن را با کمی جوش 
شیرین و آب مخلوط کنید تا خمیری نرم به دست بیاید. خمیر 
را با استفاده از مسواک روی دندان های خود بزنید و اجازه 
بدهید چند دقیقه روی دندان باقی بماند. سپس دهانتان را با 
آب تمیز بشویید. از بلعیدن خمیر خودداری کنید. اگر تغییر 
رنگ دندان ها جزیی است، تنها با شستشوی دندان با دهانشویه 

حاوی پراکسید هیدروژن می توانید نتیجه دلخواه را بگیرید.

اگر در زمان استفاده از این محلول احساس درد در ناحیه 
دندان ها داشتید، از این محلول استفاده نکنید.

عوارض جانبی استفاده از این محلول حساس شدن دندان ها 
و لثه ها و التهاب لثه هاست. 

دندان ها  کردن  سفید  عمل  می دهند  ترجیح  افراد  برخی 
صورت  این  در  شود.  انجام  آنها  دندا ن پزشک  نظر  زیر 
دندان پزشک وضعیت دندان های بیمار را از نظر احتمال 
وجود ترک بررسی می کند زیرا در صورت وجود ترک 
ماده سفید کننده به بافت نرم زیر دندان رسوخ می کند و 

موجب التهاب لثه می شود.
Medical News Today :منبع

قطعتنفسهنگامخواب،وسایل
ارتودنسیممکناستخواببهتری

هدیهکنند

قطع تنفس هنگام خواب وضعیتی است که موجب می شود 
هنگام خواب عضالت حلق به حالت استراحت دربیایند و 
مسیر تنفس تنگ شود. خرخر، حالت خفگی و بریده بریده 

نفس کشیدن از عالئم قطع تنفس هنگام خواب است.
افرادی که دچار این مشکل هستند به دلیل خواب ناکافی 
در  دارند.  تمرکز  عدم  و  خستگی  احساس  روز  هنگام 
برخی مواقع قطع تنفس هنگام خواب ممکن است باعث 

مرگ فرد شود.
روش درمان این بیماران این گونه است که ماسک هایی را در 
اختیارشان قرار می دهند که هنگام خواب روی صورتشان 
می گذارند. هوا با فشار از طریق این ماسک وارد دستگاه 

تنفس بیمار می شود.
کمک  با  مطالعه ای  در  »هیروشیما«  دانشگاه  محققان 
متخصصان ارتودنسی وسیله ای ابداع کردند که فرد هنگام 

خواب در دهان خود می گذارد. 
این وسیله استخوان فک ها را کمی به سمت جلو می کشد 
و در نتیجه راه تنفس وی در ناحیه حلق بازمی ماند. این 
وسیله اختصاصا برای هر فرد با توجه به شکل استخوان 

فک وی ساخته می شود. 
با قرار دادن این وسیله در دهان، فک ها هنوز می توانند 
هیچ گونه  موجب  بنابراین  باشند  داشته  را  خود  حرکت 

ناهنجاری در ناحیه صورت نمی شود.

این  مانند  پروژه می گوید: »درست  این  از محققان  یکی 
است که چشم شما ضعیف است و مجبورید برای بهتر 
دیدن از عینک استفاده کنید. فردی هم که هنگام خواب 
دچار قطع تنفس می شود، با قرار دادن این وسیله در دهان 
مانع بسته شدن راه هوایی ریه ها می شود و می تواند خوابی 

آرام داشته باشد.
بیشتر میزان کارایی وسیله،  برای بررسی  این تحقیق  در 
محققان پس از قرار دادن وسیله در دهان بیمارانی که تا 
حدودی یا شدیدا دچار این مشکل بودند تصاویر سه بعدی 

در همه جهات تهیه کردند. 
در مطالعات قبلی از بیماران در حالت ایستاده عکسبرداری 
می شد اما در این روش بیمار در حالت خوابیده و به طوری 
که شرایط خواب را تقلید می کند مورد بررسی قرار می گیرد. 
نتایج بررسی ها نشان داد این وسیله تاثیر مثبتی در کاهش 

مشکل این بیماران دارد. 
این وسیله تعداد دفعاتی را که بیمار بر اثر قطع تنفس از 
خواب بیدار می شود به نصف رسانید و با باز نگه داشتن 

راه هوایی تنفس بیمار را تسهیل کرد.
برای حل  موفق  بسیار  روش  این  داد  نشان  مطالعه  این 
مشکل بیماران است و تیم تحقیق امیدوار است همکاری 

بین دندا ن پزشکان و پزشکان ادامه یابد.
Science Daily :منبع

 
چگونهازدنداندردهایشبانهنجات

پیداکنیم؟

دندان درد شرایط بسیار آزار دهنده ای ایجاد می کند، خصوصا 
هنگام شب. دردی که خواب را مختل می کند. روش هایی 
وجود دارد که می توان درد دندان را تا حدی کنترل کرد و 

به خواب رفت، از جمله:
و  استامینوفن  مانند  داروهایی  مسکن:  داروی  مصرف 

ایبوبروفن درد دندان را تا حد زیادی تسکین می دهند.
کمپرس سرد: قرار دادن یک حوله یا کیسه یخ روی ناحیه 
دردناک صورت به مدت 15 تا 20 دقیقه موجب انقباض 
عروق خونی ناحیه مبتال و درنتیجه کاهش درد دندان می شود.
باال قرار دادن سر: وقتی که خون زیادی در ناحیه سر جمع 
شود موجب افزایش التهاب و درد در آن قسمت می شود. 
برای کنترل درد دندان بهتر است سر را باالتر از بدن قرار 
دهید. به عنوان مثال می توان به جای یک بالش از دو بالش 

استفاده کرد و تا حدی خواب آرام تری داشت.
پمادهای دارویی: برخی پمادها ممکن است اثر تسکینی داشته 
باشند. ژل های بی حس کننده و  پمادهای حاوی »بنزوکائین« 
می توانند اثر تسکینی داشته باشند. »بنزوکائین« برای استفاده 

کودکان ایمن نیست.
شستشو با آب نمک: شستشوی دهان با محلول آب و 
نمک ساده ترین روش کاهش درد دندان است. این محلول 
به دلیل خاصیت آنتی باکتریایی ممکن است التهاب لثه را 
کاهش دهد و از عفونی شدن دندان های پوسیده جلوگیری 
کند. همچنین این محلول موجب برداشته شدن ذرات غذا 

از بین دندان ها می شود.
شستشو با محلول پراکسید هیدروژن: التهاب و عفونت 
لثه مشکل جدی ای است که معموال بر اثر  رعایت نکردن 
اصول بهداشت دهان اتفاق می افتد و ممکن است منجر 

به لق شدن دندان، خونریزی از لثه یا زخم دهان شود. 
نتایج مطالعه ای که محققان در سال 2016 میالدی انجام 
دادند، نشان داد شستشوی دهان با محلول دهانشویه حاوی 
این ماده می تواند عالئم التهاب لثه را از بین ببرد. برای تهیه 
این محلول به مقدار مساوی پراکسید هیدروژن خوراکی و 
آب را با هم مخلوط کنید و دهان را با این محلول بشویید.
قرقره کردن چای نعناع: قرقره کردن چای نعناع یا مکیدن 
کیسه های چای نعناع می تواند باعث کاهش درد دندان شود.
نعناع حاوی مواد آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان باالیی است. 
»منتول« ماده فعال نعناع می تواند موجب بی حس شدن ناحیه 

دردناک دهان شود.
ترکیبات  از  یکی  »اوژنول«  ماده  میخک:  از گل  استفاده 
اصلی گل میخک است که می تواند درد دندان را کاهش 
دهد. نتایج مطالعه ای که در سال 2015 میالدی انجام شد، 
نشان داد ماده »اوژنول« درد بیمارانی را که دچار درد و 
التهاب لثه بودند یا دندانشان را کشیده بودند، تا حد زیادی 
تسکین داد. »اوژنول« مانند یک ماده بی حس کننده عمل کرده 

و ناحیه دردناک را بی حس می کند.
نحوه مصرف به این ترتیب است که گل میخک را چرخ 
کرده و کمی آب به آن اضافه می کنید تا به شکل خمیر 
دربیاید سپس آن را درون کیسه کوچکی بریزید یا مستقیم 
خمیر را روی دندان دردناک قرار دهید. همچنین می توانید 
یک گل میخک را آرام آرام بجوید یا بمکید تا به تدریج درد 
دندانتان تسکین پیدا کند. البته این روش برای تسکین درد 
کودکان مناسب نیست زیرا ممکن است مقدار زیادی از آن 
را ببلعند و به علت تند بودن زیاد موجب ناراحتی آنها شود.
استفاده از سیر: ماده »آلیسین« یکی از ترکیبات اصلی سیر 
است که خاصیت ضدباکتریایی دارد و می تواند باکتری های 
عامل پوسیدگی و درد دندان را از بین ببرد. تنها جویدن یک 
حبه سیر به طوری که روی دندان مبتال قرار بگیرد می تواند 
تا حد زیادی درد دندان را تسکین بدهد. سیر مزه تندی 
دارد و ممکن است این روش برای خیلی از افراد مناسب 
نباشد. پوسیدگی دندان یکی از علل اصلی دندان درد است 

و نیاز به درمان توسط دندا ن پزشک دارد. 
پوسیدگی ها معموال زمانی اتفاق می افتد که اسید یا باکتری ها 
دندان می شوند،  بافت  وارد  و  می کنند  تخریب  را  دندان 
حتی ممکن است به عصب دندان آسیب برسانند و درد 

شدیدی ایجاد کنند. 
عفونت سینوس ها، خالی شدن پرکردگی دندان، آبسه های 
و  دندان قروچه  فک ها،  به  واردشده  صدمات  دندانی، 

بیماری های لثه از علل دیگر دندان درد هستند.

چرا درد دندان هنگام شب شدیدتر احساس 
می شود؟

علت اینکه احساس می کنیم درد دندان هنگام شب شدیدتر 
می شود ممکن است این باشد که زمان دراز  کشیدن خون 
این خون اضافه  ناحیه سر کشیده می شود و  به  بیشتری 
موجب می شود درد و فشار ناشی از درد دندان را شدیدتر 
احساس  کنیم. علت دیگر می تواند وجود نداشتن عوامل 
محیطی باشد زیرا در طول روز حواس فرد بیشتر متوجه 

عوامل محیطی است و به درد دندان کمتر توجه دارد.
روش های ذکرشده، راه موقت برای تسکین درد است و 

فرد باید در اولین فرصت به دندا ن پزشک مراجعه کند. 
Medical News Today :منبع
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»آلزایمر« شایع ترین بیماری استحاله ای مغز است. 
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 50 
میلیون نفر در دنیا مبتال به انواع دمانس هستند 
که پیش بینی می شود تا سال 2050 میالدی به 
152 میلیون نفر برسد که بیش از60 تا 70درصد 
این افراد دچار آلزایمر هستند. پراکندگی جمعیت 
مبتال در آسیا بیشترین آمار را دارد و پس از 
آن اروپا، آمریکا و آفریقا در جایگاه های بعد 
هستند. همچنین آمارها حاکی از آن است که 
شمار مبتالیان به این بیماری هر 20سال، 2برابر 
می شود. به نظر می رسد هر سال حدود 10 میلیون 
نفر در دنیا به یکی از انواع دمانس مبتال می شوند 
که 6 میلیون نفر ساکن کشورهای کم درآمد یا با 

درآمد متوسط هستند. 
»آلزایمر« با فراموشی همراه است اما نه همیشه!

انسان همواره در طول زندگی خود، روزانه تعدادی 
از سلول های عصبی مغز را از دست می دهد اما 
این فرایند با افزایش سن، تشدید می شود و منجر 
به آسیب توانایی های شناختی در افراد سالمند 
خواهد شد. به طور کلی، پس از 65 سالگی، 
اختالل در به یادآوری اتفاقات اخیر وجود دارد 
و پس از 85 سالگی بسیار جدی تر می شود اما 

انواع فراموشی الزاما به معنای بیماری نیست. 
در رابطه با فراموشی سالمندان باید به حالتی 
خوش خیم  فراموشی  »نشانگان  به  موسوم 
شرایطی  چنین  در  کرد.  اشاره  سالمندی« 
توانایی های شخصیتی و شناختی فرد سالم است 
و تنها حافظه نزدیک او دچار مشکل می شود، 
اخیر  اتفاقات  یادآوری  به  قادر  فرد  درنتیجه 
نخواهد بود. استفاده از وسایلی برای راحت تر 
شدن یادآوری اتفاقات مانند دفترچه یادداشت 
و...به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک می کند و 

نیازی به اقدامات دارویی نیست. 
البته فراموشی سالمندی در مواردی به سرعت 
پیشرفت می کند و با پیامدهایی مانند اختالل توجه 

و تمرکز، مشکل تشخیص اشیاء و افراد، کاهش 
قابلیت های حرکتی و اختالل تکلم همراه است. 
با بروز چنین عالئمی حتما نیاز به مشورت با 
پزشک خواهد بود چراکه این سیر تخریبی می تواند 
عالمت هشدار ابتال به زوال عقل یا دمانس باشد 

که شایع ترین آن را باید »آلزایمر« دانست. 
در حال حاضر تنها دو عامل افزایش سن و زمینه 
وراثت به عنوان عوامل جدی زمینه ساز آلزایمر 
شناخته می شوند و براساس بعضی مطالعات، 
بی تحرکی، ضربه به سر و بیهوشی های مکرر را 
نیز می توان به عنوان عامل خطر در نظر گرفت. 

نشانه های ابتال به »آلزایمر«
تحلیل قدرت حافظه بارزترین و شناخته شده ترین 
نشانه ابتال به آلزایمر است. با این حال بروز اختالالتی 
در عملکردهای روزانه مانند خرید، طبخ غذا، نوشتن 
چک و...همچنین سردرگمی در زمان و مکان مانند 
گم شدن در محله همیشگی و به یاد نیاوردن روزهای 
هفته را نیز باید جدی گرفت. همچنین بی خوابی، 
اختالالت خلقی مانند اضطراب و تحریک پذیری، 
مشکالت حرکتی،  ناتوانی در به کارگیری کلمات، 
تغییر شخصیت و اختالل در انجام فعالیت های 
ذهنی نیز در برخی بیماران دیده می شود. مجموعه 

این اختالالت شناختی با گذر زمان تشدید می شود 
که ضرورت تشخیص و درمان سریع را می طلبد. 
البته روند پیشرفت بیماری در همه افراد یکسان 
نیست و معموال در افرادی با سطح فعالیت های 
ذهنی باال یا روابط اجتماعی قوی کندتر خواهد 

بود زیرا تحریکات مغزی در آنها بیشتر است. 

ضرورت تشخیص و درمان 
تشخیص اولیه بیماری از طریق انجام تست 
نوروسایکولوژی  و  شناختی  عملکردهای 
توسط متخصص مغز و اعصاب صورت می گیرد 

تا به این ترتیب هر نوع عامل زمینه ای و ماهیت 
و وخامت بیماری ارزیابی شود. 

البته برای تشخیص دقیق تر، آزمایش برخی 
مغزی-  مایع  در  بیماری  بیولوژیک  عوامل 
نخاعی انجام می شود. ام آرآی نیز برای بررسی 
ناهنجاری های مغزی ناشی از بیماری در مراحل 

اولیه توصیه خواهدشد. 
اقداماتی  معموال  دارویی  درمان های  کنار 
مانند گفتاردرمانی، کادردرمانی و فیزیوتراپی 
نیز ممکن است الزم باشد که به بهبود کیفیت 
بیماری  عوارض  در  تاخیر  و  بیمار  زندگی 

کمک می کند. همچنین استفاده از درمان های 
نروتکنولوژیک مانند مگنت تراپی در بازتوانی 

افراد مبتال به آلزایمر توصیه می شود.
گرچه در حال حاضر هیچ درمان قطعی ای 
برای آلزایمر وجود ندارد، تشخیص بیماری در 
مراحل اولیه و درمان های سریع تر باعث بهبود 
کیفیت زندگی بیمار می شود و مانع وخامت 

عالئم خواهد شد. 

از جوانی به فکر پیشگیری باشیم...
عامل  نمی توان  قطعی  طور  به  اینکه  با 
معرفی  بیماری  این  مورد  در  پیشگیرانه ای 
از  سالم  زندگی  اصول  برخی  رعایت  کرد، 
دوران جوانی و میانسالی می تواند تا حد زیادی 
در بروز آلزایمر تاثیر محافظتی داشته باشد: 

 تغذیه درست شامل گنجاندن منابع غنی 
آنتی اکسیدان ها مانند میوه ها، سبزیجات، روغن 

زیتون و ماهی
از شیوه  پرهیز  و  منظم  برنامه ورزشی    

زندگی بی تحرک
  مدیریت شرایط استرس زا

  کنترل فشارخون، دیابت و کلسترول باال
 دوری از استعمال دخانیات، الکل و دیگر 

مواد محرک و مخدر
 انجام فعالیت های ذهنیمانند حل جدول، 

یادگیری زبان جدید و...
 روابط اجتماعی و دوستانه در زندگی.

21طب ایرانی

تحلیل قدرت حافظه بارزترین و 
شناخته شده ترین نشانه ابتال به 

آلزایمر است. با این حال بروز 
اختالالتی در عملکردهای روزانه 

مانند خرید، طبخ غذا، نوشتن چک 
و...همچنین سردرگمی در زمان 
و مکان مانند گم شدن در محله 

همیشگی و به یاد نیاوردن روزهای 
هفته را نیز باید جدی گرفت

به مناسبت 21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور؛ روز جهانی »آلزایمر«

یادم تو را فراموش...

مطالعات پیشرفته کاربرد طب سوزنی را در درمان بیماری 
آلزایمر تایید می کند. طب سوزنی می تواند قابلیت های 
شناختی و وضعیت زندگی بیمار را بدون ایجاد عوارض 

جانبی جدی، بهبود ببخشد. 
براساس مطالعات محققان طب سنتی  چینی، طب سوزنی 
می تواند تاثیر بهتری نسبت به داروی »دونپزیل« داشته باشد. همزمانی مصرف این دارو با طب سوزنی یکی از 
روش های بهبود درمان تلقی می شود و امید می رود نتایج آن در مقابله با این بیماری کاربرد گسترده ای پیدا کند. 
این نتایج با استفاده از حداقل معاینه روانی، فعالیت های زندگی روزانه و ارزیابی وضعیت بیماری قبل و بعد 

از درمان به دست آمد که نشان دهنده بهبود شرایط بیمار پس از این روش درمانی بود. 
گرچه داروی دونپزیل به عنوان روش درمان موثر در مبتالیان به آلزایمر شناخته می شود، نکته منفی اینکه این 

دارو می تواند زمینه ساز ناراحتی معده، کم اشتهایی، حالت تهوع، اسهال و بی خوابی شود. 
به زخم  ابتال  انسداد مزمن ریوی منع مصرف دارد و می تواند خطر  به آسم، صرع و  برای مبتالیان  همچنین 
معده را افزایش دهد اما محققان به این نتیجه رسیده اند که »طب سوزنی« در بیشتر بیماران قابل استفاده است 

و عوارض جانبی بسیار محدودی دارد.

طب سوزنی

 دکتر هدا عزیزی
دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی از چین، 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز طب 
سوزنی بیمارستان امام رضا )ع(، مشهد

»طب سوزنی«؛ موفق تر از دارودرمانی در »آلزایمر«

دکترعلیرضااکرمینژاد
متخصص اعصاب و روان، مدرس 

دانشگاه فردوسی مشهد

دمنوش گل  سرخ
گل سرخ یا محمدی که به عنوان 
دمنوش یا برای تهیه  مربا استفاده 
می شود به نام »گل سرخ مربا« 
معروف بوده و محصول آذربایجان 
است. از گل سرخ کاشان، گالب 

به دست می  آید و به دلیل تلخی زیادی که دارد مناسب دمنوش و مربا نیست. 

روش تهیه دمنوش 
برای تهیه دمنوش گل  سرخ از یک قاشق غذاخوری برگ  های خشک این 
گل همراه یک قاشق چای خوری چای سبز یا سیاه استفاده کنید. طبیعی 

است زمان دم  کشیدن چای سبز کوتاه  تر از چای سیاه است.

خواص دمنوش گل سرخ 
 اگر مبتال به دیابت هستید، گهگاه نوشیدن این دمنوش انتخاب خوبی است. 

 تقویت کننده دندان 
و لثه، قوا و روح، مغز 

و قلب 
دمنوش  این   
مقوی  و  آرامبخش 
در  و  است  حافظه 

آلزایمر  از  پیشگیری 
تاثیر دارد. 

 مقوی ریه و کلیه بوده 
بروز  از  پیشگیری  برای  و 
عفونت های ادراری مفید است. 

 برطرف کننده بوی بد دهان است و در کنترل و تسکین دردهای عادت 
ماهانه و گرگرفتگی زمان یائسگی توصیه می شود. 

لثه دارد که  تاثیر بی نظیری در تقویت   غرغره  جوشانده گل  محمدی 
موجب کاهش خونریزی لثه  می شود. 

البته توجه داشته باشید این دمنوش را نباید مداوم میل کرد.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر الهام اختری
دکترای تخصصی طب سنتی  ایران 

و استادیار دانشکده طب سنتی 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره هفتصدوبیست ودو   سی شهریور نودوهشت

مغز یکی از اعضای رئیسه بدن و مبدأ اعصاب و منشاء 
حس و حرکت است. از منظر طب سنتی، مزاج مغز، 
سرد و  تر است. اگر مغز به طور طبیعی با مزاج سرد 
و  تر آفریده نمی شد، با وجود حجم عظیم اطالعات 
واردشده به آن و پردازش آنها، دچار حرارت و خشکی 

بیش از حد می  شد. 
بیماري آلزایمر نوعي اختالل مغزي مزمن پیش رونده و 
ناتوان  کننده است که مشکل بزرگی براي سالمت جامعه 
محسوب می  شود و بر روابط بین فردي و اجتماعي 

نیز اثر دارد. 
میزان شیوع بیماري آلزایمر بعد از 65 سالگي به ازاي هر 
5 سال، 2 برابر می  شود، به طوري که 40 تا 50 درصد 
سالمندان باالي 85 سال جامعه مبتال به این بیماري 
هستند و افزایش سن، مهم ترین عامل خطر ابتال به این 

بیماري است. 
قرآن در این باره می فرماید: »َو ا... َخَلَقُکْم ثُم یتََوفاُکْم و 
َمِنُْکْم َمْن یَرد إِلَی أَْرَذِل الُْعُمرِ لَِکی اَل یْعَلَم بَْعَد ِعْلٍم َشیئًا 

إِن ا... َعلِیٌم َقِدیٌر)نحل آیه 70(

خداوند شما را آفرید، سپس شما را می میراند، بعضی 
از شما به سنین باالی عمر می رسند، به طوری که بعد 
از علم و آگاهی چیزی نخواهند دانست )و همه چیز را 

فراموش می کنند( خداوند عالم و قادر است.« 

اسباب و علل نسیان )فراموشی(
از دیدگاه طب سنتی ، مغز دارای 3بخش قدامی، میانی و 
خلفی است. اگر برودت و رطوبت در بخش خلفی مغز که 
محل حافظه است، مستولی شود قوه حافظه در یادآوردن 
آنچه قبال در آن محفوظ شده دچار اشکال خواهد شد. 
گاهی نیز برودت و خشکی سبب این فراموشی است. 

توصیه های تغذیه ای پیشگیرانه
 فرد فقط باید هنگامی غذا بخورد که معده و روده باریک 
از غذای قبلی خالی شده باشد و  احساس گرسنگی کند. 
 پیش از احساس سیری کامل باید دست از غذا کشید.
 عدم مداومت بر مصرف یک نوع غذا و لزوم خوردن 
انواع غذاها در رژیم غذایی فرد ضروری است زیرا 
مداومت بر خوردن یک نوع غذا عامل بیماری است. 

 از فعالیت بدنی شدید یا حاالت روانی شدید )خشم، 
غم و شادمانی بیش از حد( پس از خوردن غذا بپرهیزید 

زیرا  سبب اختالل در هضم غذا می  شوند. 

 پیاده روی سبک به خصوص بعد از وعده ناهار به 
هضم غذا کمک می کند. 

 از نوشیدن آب همراه غذا یا بالفاصله پس از آن بپرهیزید.
 توجه به وعده های غذایی در فصول مختلف از دیگر 

مواردی است که باید رعایت شود. 
 سالمندان )افراد باالی 60 سال( از خوردن غذاهای 
سودا  زا )غذاهای سرد و خشک( مانند عدس، بادمجان، 
یا  شور  غذا های  خشک شده،  گوشت  گاو،  گوشت 
نمک سود و غذاهای بلغم  زا )سرد و تر( مانند ماهی، 

هندوانه بپرهیزند.
 از مصرف زیاد پیاز، خوردن میوه های ترش و کال، 
زیاده روی در مصرف گشنیز، باقال، قارچ، لوبیا، سیر و 
کلم در کتاب های طب سنتی  به عنوان عوامل ایجاد نسیان 
)فراموشی( یاد شده است و پرهیز از آنها برای بیماران 

مبتال به آلزایمر توصیه مي شود. 
 زیاده روی در مصرف آب سرد از مضرترین کارها 
برای مغز و ایجاد فراموشی است. پرهیز از آب سرد در 

افراد مبتال به آلزایمر الزم و ضروری است. 

سایر توصیه ها
 پرهیز از زیاده روی در جماع )روابط زناشویی(

 پیاده روی و ورزش سبک مانند حرکت دادن دست ها 
و پاها و پرهیز از انجام ورزش  های سنگین و خسته  کننده 
  افزایش فعالیت های مغزی با کمک خواندن، حفظ 
کردن و به یادآوردن مطالب، این فعالیت ها به منزله »ورزش 
مغز« در نظر گرفته شده و از مواردی است که برای 

جلوگیری از فراموشی مفید است. 
 پرهیز از زیاده روی در خوابیدن به خصوص خواب های 

طوالنی طی روز 
در منابع طب سنتی   ایران برای عالج بیماری آلزایمر 
و گیاهان دارویی مورد استفاده جهت تقویت حافظه و 
پیشگیری از زوال عقلی به این موارد اشاره شده است: 
 پاک سازی مغز از مواد  زائد یکی از اصول درمان 

است که بهتر است این کار از طریق انجام حقنه باشد. 
دادن بعضی عطسه آورها هم مفید است. چکاندن بعضی 
روغن های گرم مانند سیاهدانه در بینی نیز مفید است. 
 خوردن روزانه 10 عدد مویز، یک قاشق مرباخوری 
عسل زیر زبان در صبح ناشتا، جویدن کندر در طول روز 
و همچنین استفاده از زنجبیل، سعد کوفی و فلفل سیاه 

در کاهش فراموشی موثر دانسته شده است.

 دکتر علی غالمپور
دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی  

 ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آلزایمر از دیدگاه طب سنتی  ایران



نظم 24 ساعته که فعالیت های 
سلول ها و بافت های بدن را 
کنترل می کند و آن را ساعت 
»سیرکادین« می نامیم، تعیین 
می کند که سرعت بهبود ما پس از یک تصادف  

یا جراحی باید چگونه باشد. 

با دقت به پوست بازویتان نگاه کنید. آرام آن را 
نیشگون بگیرید. ممکن است دردی را که احساس 
می کنید و رنگ پوست بازوی شما با 12 ساعت 
پیش تفاوتی نداشته باشد اما اگر پوست بازویتان 
صدمه ببیند یا بسوزد موضوع طور دیگری خواهد 
شد. سرعت ترمیم زخم یا سوختگی بازوی شما 
بر اساس اینکه آسیب دیدگی صبح اتفاق افتاده 
باشد یا شب، متفاوت خواهد بود. سرعت ترمیم 
زخم ها در طول روز 2 برابر بیشتر از شب است. 
تفاوتی که در نحوه واکنش بدن نسبت به صدمات 
مشاهده می کنیم فقط مختص پوست نیست و فراتر 
از آن است، مثال اگر برای تزریق واکسن آنفلوانزا 
زمان صبح بین ساعت 9 تا 11 را انتخاب کنید یا 
بعدازظهر را؛ یعنی حدود 6 ساعت دیرتر، میزان 
ترشح آنتی بادی در بدنتان هنگام صبح 4 برابر 
بیشتر از بعدازظهر خواهد بود. این بدان معناست 
که بدن ما صبح بیشتر از بعد از ظهر می تواند از 
خود در برابر ویروس آنفلوانزا محافظت کند اما 
اگر قرار است جراحی قلب داشته باشید، نتیجه 
برعکس است. اگر بعدازظهر تحت عمل جراحی 
قرار بگیرید سرعت بهبود شما به طور قابل توجهی 
بهتر از زمانی است که صبح عمل قلب شده باشید. 
افرادی که شب دچار سوختگی می شوند، 11 روز 
دیرتر از افرادی که در طول روز دچار سوختگی 

شده اند بهبود می یابند. 
و  قلب  تحقیقات  مرکز  مدیر  »مارتینو«،  دکتر 
عروق دانشگاه گولف در کانادا می گوید: »از نظر 
فیزیولوژیک ما هنگام روز همان آدمی نیستیم که 
شب بودیم.« وی همراه با تیم تحقیق دانشگاه 
تالش دارند این زمان بندی فیزیولوژیک را در مورد 
درمان انسان ها و جانوران به کار ببرند. از مبتالیان 
به سرطان گرفته تا بیماری های قلب، آرتریت و 
حساسیت. فهم بهتر این ساعت بیولوژیک کمک 
می کند تا داروها و خدمات درمانی را زمانی در 
اختیار این بیماران قرار بدهیم که بیشترین تاثیر را 
داشته باشند و کمترین عوارض را برای بیمار ایجاد 
کنند. تقویت نظم در کار همچنین بهبود بیمار را 
تسریع می کند و برخی عوارض فیزیکی درمان را 

خفیف تر خواهد کرد. 
دکتر »مارتینو« اضافه می کند: »این باور شخصی من 
است که پزشکی »سیرکادین« می تواند روش های 
درمانی ما را برای همیشه متحول کند. درست مانند 
ژن درمانی، سلول های بنیادی و هوش مصنوعی با 
این تکنولوژی جدید می توان به مبارزه با بسیاری 

از بیماری ها برخاست.«

تغییرات شبانه روزی بدن
این ایده که فیزیولوژی بدن ما از یک ساعت تا ساعتی 
دیگر تغییر می کند موضوع جدیدی نیست. در یونان 
قدیم بقراط، پدر علم پزشکی، تغییرات تب بیمار 
خود را در طول 24 ساعت زیر نظر می گرفت و ثبت 
می کرد. در طب سنتی  چین برای میزان سرزندگی 
و باانرژی بودن هر یک از اعضای بدن زمان های 
مشخصی تعریف شده، مثال ریه ها بین ساعت 3 
تا 5 صبح، قلب بین ساعت 11 تا 1 بعدازظهر و 
کلیه ها بین ساعت 5 تا 7 عصر فعال ترند. در علم 
پزشکی مدرن هم مطالعات زیادی پیرامون تاثیر 
ساعت سیرکادین بدن روی بیماری ها و معالجات 

پزشکی انجام شده است. 
این نظم بیولوژیک با تغییر انگیزه ها، رفتار و شیمی 
زیستی، ما را برای مواجهه با وقایع روز که با تغییر 

روز وشب اتفاق می افتد، آماده تر می کند. 

سلول های ما طوری تکامل پیدا کرده اند که در 
زمان بیولوژیکال زخم ها را به طرز موثرتری ترمیم 
می کنند. یکی از دانشمندان بیولوژیست دانشگاه 
کمبریج که تخصص وی مطالعه روی ساعت 
سیرکادین بدن انسان است، می گوید: »احتمال 
اینکه یک انسان هنگام خواب دچار زخمی در 
بدن خود بشود کمتر از روز است، در حالی که 
در طول روز بسیار اتفاق می افتد که قسمتی از 
بدن ما به هر دلیلی زخم شود. ترمیم زخم هم در 
روند تکاملی این گونه است که هنگام روز سریع تر 
اتفاق می افتد.« در تحقیقات انجام شده روشن شد 
سلول هایی که »فیبروبالست« نامیده می شوند هنگام 
آسیب دیدگی یا زخم پوست، با آزاد کردن بافت 
کالژن که به سلول های پوستی می چسبد آنها را 
ترمیم می کنند. این روند گسیل بافت کالژن در 
روز سریع تر انجام می گیرد. مشاهدات نشان داد 
سرعت ترمیم زخم در زمان بیولوژیکال تقریبا 

2برابر بیشتر است.  
یکی دیگر از آزمایش ها روشن کرد اگر رادیوتراپی 
بعدازظهر انجام بگیرد میزان تاثیرش بیشتر است.

ساعت  تاثیر  تحت  همچنین  ما  ایمنی  سیستم 
بیولوژیک بدنمان است و نظم این ساعت است 
که تعیین می کند سیستم ایمنی ما چگونه در برابر 
عفونت ها واکنش نشان بدهد. ابتدا ممکن است 
کمی عجیب به نظر برسد که بفهمیم واکنش سیستم 
ایمنی ما نسبت به عوامل بیماری زا به ساعات روز 
و  شب بستگی دارد اما متوجه می شویم که همه 
این عوامل در جهت حفاظت از ما در برابر بیش 
فعال شدن سیستم ایمنی است. به عنوان نمونه اگر 
شما با واکنش شدید بدن نسبت به  التهاب مواجه 
شوید بدنتان باید قادر باشد آن را کنترل کند، در 
غیر این صورت خود واکنش می تواند آسیب های 

جدی به بدن وارد کند. 
محققان در یکی از آزمایش ها درباره تعامل بین 
ساعت بیولوژیک بدن و عفونت ویروسی مانند 
تبخال، متوجه شدند اگر موش ها هنگام دوره 
استراحت شبانه به ویروس آلوده شوند یا  در 
شروع دوره فعالیت روزانه هنگام صبح به ویروس 
آلوده شوند، سرعت تکثیر ویروس تبخال در شب 
10 برابر بیشتر از صبح است. این نتیجه نشان 
می دهد تاثیر ساعت بیولوژیک بدن را باید در 
حیطه ای وسیع تر از سیستم ایمنی بدن بررسی 

کرد. نظم روزانه سلول های مبتال به ویروس روی 
طول دوره عفونت ویروسی هم تاثیر می گذارد. 

شواهدی که از یک مطالعه انسانی به دست آمده هم 
نشان می دهد زمان تزریق واکسن آنفلوانزا  در انسان 
روی میزان تاثیر واکسن تاثیر دارد. به عبارت دیگر، در 
زمان هایی از طول روز  احتمال بیمار شدن ما بیشتر 
است. این روند برای عفونت های مختلف متفاوت 
است. پزشکان برای درمان عفونت های شدیدی 
که می تواند جان بیمار را تهدید کند مولکول هایی 
را که در الیه سطحی باکتری وجود دارد به خون 
بیمار تزریق می کنند. اگر برای موش ها این تزریق 
را در طول شب انجام دهیم، تنها 20درصد موش ها 
زنده می مانند ولی اگر این عمل در طول روز و در 
دوره فعالیت آنها انجام شود، احتمال زنده ماندن 

آنها تا 90درصد افزایش می یابد. 
یکی از محققان می گوید: »اگر ما زمان دقیق انتقال 
ویروس را از یک سلول به سلول دیگر بدانیم 
می توانیم درمان ضدویروسی را درست در همان 
زمان به بیمار ارائه کنیم. در این صورت قادر خواهیم 
بود داروی کمتری به بیمار بدهیم، درنتیجه عوارض 

کمتری گریبان وی را خواهد گرفت.« 
اما این تنها واکنش ما نسبت به عفونت ها نیست 
که از این رهگذر منفعت می برد، به نظر می رسد 
بیش از نیمی از داروهای مصرفی جهان، 250 دارو 
که در تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی وجود 
دارد، به گونه ای روی سلول های بدن تاثیر می گذارد 
که توسط ساعت بیولوژیک تعیین شده  و آن هم 
تابعی است از زمان. به این معنا که باتوجه به زمان 
مصرف دارو، نحوه و میزان اثر دارو متفاوت است. 
از جمله این داروها می توان به داروهای مسکن 
مانند آسپیرین و ایبوبروفن، داروهای فشار خون، 

زخم معده، آسم و سرطان اشاره کرد. 
 طول دوره تاثیر بسیاری از این داروها کمتر از 6 
ساعت است بنابراین اگر در زمان مناسب مصرف 
نشوند به اندازه کافی در بدن باقی نمی مانند تا تاثیر 
موردنظر را بگذارند، مثال اگر داروی ضدفشار خون 
»والسارتان« )Valsartan( هنگام غروب مصرف 
شود، میزان تاثیرش 60درصد بیشتر از دیگر زمان های 
مصرف مثال صبح است. همچنین داروی آسپیرین 
و برخی آنتی هیستامین ها که برای حساسیت هایی 
مانند تب یونجه تجویز می شوند اگر عصر مصرف 

شوند، تاثیر بیشتری دارند. 

چه عاملی ساعت بیولوژیک بدن را 
تنظیم می کند؟

ساعت بیولوژیک بدن به وسیله تک تک سلول های 
بدن تنظیم می شود اما هماهنگی آنها با یکدیگر بر 
اساس تاریک و روشن بودن و چرخه منظم شب 
و روز انجام می گیرد. اگر شب در معرض نور 
شدید قرار بگیریم، زمان بندی این ساعت مختل 
می شود، در حالی که وجود نور زیاد بالفاصله 
پس از شروع غروب سرعت تنظیم این ساعت 
را افزایش می دهد. نظم این ساعت همچنین بر 
اساس زمان های صرف غذا می تواند تغییر کند. 

به این ترتیب نظم این ساعت ها در ارگان ها و 
بافت های مختلف بدن به یک نسبت تغییر نمی کند 
و وقتی میزان تاریک و روشن بودن محیط با زمان 
غذا خوردن ما زمانی باشد که بدن انتظار آن را 

ندارد، نظم این ساعت ها به هم می خورد. 
تعیین ساعت دقیقی که دارو و درمان ها بیشترین 
تاثیر را روی بیمار بگذارند آن گونه که به نظر 
می رسد، ساده نیست. اگر بخواهیم با آزمایش های 
سیستماتیک این زمان دقیق را تعیین کنیم هزینه 
درمان به شدت افزایش می یابد. در عین حال که 
واداشتن بیمار به انجام دقیق دستورات هم بسیار 
مشکل است. معموال پزشکان برای واداشتن بیماران 
به دنبال کردن روند درمان دچار مشکل هستند، چه 
برسد به اینکه از بیمار بخواهیم دقیقا در ساعتی 
مشخص دارویی را مصرف کند. محققان نسبت به 
شرکت های داروسازی بدگمان هستند زیرا به رغم 
ابراز عالقه آنها به موضوع ساعت بیولوژیک که 
این شرکت ها آن را »کرونوتراپی« می نامند، هنوز 

اقدام موثری در این راستا انجام نداده اند. 
ساعت بیولوژیک هر یک از ما با دیگری متفاوت 

است، برخی از ما چکاوک سحرخیزیم و برخی 
جغد شب زنده دار، در همین حال گروه قابل توجهی 
از افراد هر جامعه ای در شیفت های شبانه مشغول به 
کار هستند که خود می تواند تاثیراتی روی ساعت 
بیولوژیک و سالمت این افراد داشته باشد. در حال 
حاضر هم هیچ تست سریع و ساده ای برای تعیین 

ساعت بیولوژیک هر فرد طراحی نشده است. 
مدرن  بیمارستان های  از  بسیاری  ساختمان  در 
پنجره های کوچکی تعبیه شده و به دلیل نور کم 
در تمام مدت شبانه روز نور های مختلف فضای 
آنها را روشن می کند. این مشکل بزرگی است زیرا 
محروم شدن از نور روز و بیش از اندازه در معرض 
نورهای مصنوعی بودن نظم ساعت بیولوژیک بدن 

و خواب ما را مختل می کند. 
نامنظم شدن نظم ساعت بدن یکی از مشکالت 
معمول بیماران بستری در بیمارستان است. مساله 
وقتی بغرنج تر می شود که موضوع مصرف داروهای 
مختلف هم به میان می آید. برخی داروها مانند مورفین 
این نظم را بیشتر مختل می کند، در حالی که خواب 
خوب برای بهبود بیماران حیاتی است. بیمارانی 
که دچار مشکالت قلبی هستند بهترین گواه این 
یافته اند. سیستم قلبی- عروقی یکی از قوی ترین 
ساعت های بیولوژیک را دارد. میزان فشار خون 
و تعداد ضربان قلب هنگام خواب پایین می آیند و 
هنگام بیدار شدن سریع افزایش می یابند. پالکت ها 
که عامل لخته شدن خون هستند در طول روز 
چسبنده تر می شوند و سطح هورمون آدرنالین که 
موجب انقباض رگ ها می شود و تعداد ضربان قلب 
را افزایش می دهد، در طول روز بیشتر ترشح می شود. 
این ناپایداری به شدت روی عوارض قلبی مانند 
حمله قلبی تاثیر می گذارد. اگر به بخش اورژانس 
بیمارستان ها مراجعه کنیم، متوجه می شویم بیشترین 
تعداد مراجعات به دلیل حمالت قلبی، در مقایسه 
با سایر ساعات شبانه روز اغلب در ساعات بین 6 
صبح تا 12 ظهر اتفاق می افتد. بنا به گفته همین 
محققان، زمان بندی حتی می تواند روی سرعت 

بهبود پس از حمله قلبی هم اثر بگذارد. 
در مطالعه دیگری که این تیم تحقیق انجام داد، 
روشن شد بیمارانی هم که تحت عمل جراحی 
اگر عمل  قرار می گیرند  قلب  تعویض دریچه 
جراحی شان بعدازظهر انجام گرفته باشد نسبت 
به افرادی که زمان عمل جراحی آنها صبح بوده 

در 500 روز پس از عمل به میزان کمتری شاهد 
حمله قلبی بوده اند. اگر بتوان تمام اعمال جراحی 
قلب را  بعدازظهر انجام داد از هر 11 بیمار تنها 
یک بیمار دچار مشکل قلبی خواهد شد. همچنین 
نتایج مطالعات نشان می دهد اگر بیماران پس از 
جراحی قلب یا حمله قلبی به میزان بیشتری در 
معرض نور آفتاب قرار داشته باشند زودتر بهبود 
می یابند و زودتر از بیمارستان مرخص می شوند. 
گروه تحقیق در مطالعه ای که روی موش ها داشتند 
گروهی از موش ها را در برابر نور روز و گروه دوم 
را در چرخه ای از تاریک و روشن شدن های مجدد 
نور قرار دادند. نتیجه بررسی ها نشان داد  بین تعداد 
سلول های ایمنی که به سمت قلب گسیل می شوند، 
آسیب بافت قلب و نهایتا مرگ دو گروه تفاوت 
معناداری ایجاد شده است. موش های گروه دوم در 
شرایط مشابه بیمارستان قرار گرفتند و نظم ساعت 
بیولوژیک آنها مختل شد، درنتیجه میزان مرگ بین 
این گروه بیشتر از گروه اول شد. مطالعات بیشتر 
نشان داد حتی نوع سلول های ایمنی که به سمت 
بافت آسیب دیده قلب هدایت می شوند بر اساس 
اینکه چه زمانی از شبانه روز حمله قلبی اتفاق 

افتاده، تغییر می کند. 
در گروهی از بیمارستان ها در بخش های آی سی یو 
نور المپ را کامال خاموش نمی کنند و اجازه می دهند 
بخش نور کمی داشته باشد. در مقابل بسیاری از 
بیماران هنگام مراجعه به اورژانس بیمارستان به 
دلیل خالی نبودن تخت مجبور می شوند تمام شب 
را در راهرو یا اتاق انتظار زیر نور شدید منتظر 
بمانند. بررسی ها نشان داده تعداد حمالت قلبی 

در این گروه خیلی باالست. 

پس چه باید کرد؟
زمان جراحی را باید به گونه ای تعیین کرد که 
در آن زمان بدن بیشترین آمادگی را داشته باشد. 
برای جراحی قلب بعدازظهر بهترین زمان است 
اما در عین حال ممکن است این زمان برای سایر 
بخش های روند جراحی مناسب نباشد. به عنوان 
مثال بیشترین میزان بافت کالژن در طول روز روی 
ناحیه آسیب دیده قرار می گیرد و اگر جراحی عصر 
انجام گیرد از نظر ترمیم بافت قلب زمان مناسبی 
است اما از نظر ترمیم ناحیه جراحی جای زخم 
بیشتری از خود به جا می گذارد. محققان در مورد 
جراحی های زیبایی زمانی دیرتر از بعدازظهر؛ یعنی 
شب را پیشنهاد می کنند. هرچند بهبود بیمار با تاخیر 
بیشتری انجام می گیرد، در مقابل جای زخم کمتری 
روی بدن بیمار باقی می ماند. به گفته محققان، هنوز 
هیچ پزشکی این موضوع را امتحان نکرده است. 
راه حل دیگر ایجاد ساعت بیولوژیک با کمک 
نورپردازی مناسب محیط است، به طوری که 
رنگ و شدت نور در ساعات مختلف شبانه روز 
درست مانند نور طبیعی تغییر کند. در بیمارستانی 
در کشور دانمارک پزشکان میزان تاثیر این نحوه 
نورپردازی بیمارستان را روی بهبود بیمارانی که 
دچار سکته مغزی شده بودند، آزمایش کردند. نتیجه 
داده ها نشان داد آن گروه از بیماران این بخش که در 
معرض نور تنظیم شده قرار گرفته بودند در مقایسه 
با گروه دیگر که در معرض سیستم نوری متداول 
بیمارستان بودند، کمتر دچار اضطراب و افسردگی 
شدند. راه حل دیگر این است که داروهایی را تولید 
کنیم که ساعت بیولوژیک را تثبیت کنند یا حداقل 
برای مدتی آن را ثابت نگه دارند تا جراحی در 
وقت مناسب انجام گیرد. این نوع داروها اکنون در 

حال آزمایش روی حیوانات است. 
دکتر »مارتینو« می گوید: »من می توانم دنیایی را در 
آینده تصور کنم که ما از قرص »سیرکادین« برای 
تسریع بهبود بیمارانمان استفاده می کنیم یا برای 
درمان بیماری های قلبی از وجود نور و تاریکی 

بهره خواهیم برد.«
BBC :منبع

تاثیر ساعت درون بدن بر دستگاه ایمنی و درمان بیماری ها 

نظم شبانه روزی بدن شما
 ترجمه: 

سیما اخالقی

اگر به بخش اورژانس بیمارستان ها 
مراجعه کنیم، متوجه می شویم بیشترین 
تعداد مراجعات به دلیل حمالت قلبی، در 
مقایسه با سایر ساعات شبانه روز اغلب 
در ساعات بین 6 صبح تا 12 ظهر اتفاق 
می افتد. بنا به گفته همین محققان، 
زمان بندی حتی می تواند روی سرعت 
بهبود پس از حمله قلبی هم اثر بگذارد
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مامان نرو؛ می ترسم! 
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والدین بیش از 
حد حمایت کننده 

و بسیار 
مراقبت کننده 

می توانند با 
رفتار خود باعث 

بهتر یا بدتر 
شدن اضطراب 

کودک شوند. به 
عنوان مثال اگر 

والد مضطرب 
باشد، این حالت 
را به فرزند خود 
منتقل می کند اما 
برعکس آرامش 
والد، زمینه ساز 

آرامش کودک 
خواهد بود

والدین شان  از  جدایی  هنگام  کودکان  بیشتر 
درجاتی از اضطراب و ناراحتی را نشان می دهند 
که این موضوع هم برای کودک و هم والدین 
ناراحت کننده است. این ترس و اضطراب در 
مرحله ای از سن، پدیده رشدی طبیعی محسوب 
می شود و درجاتی از اضطراب جدایی در کودکان 
پیش دبستانی نشان دهنده ارتباط خوب آنها با مادر 
به عنوان اصلی ترین مراقب و دلبستگی ایمن با 
وی است. در بسیاری از موارد اضطراب جدایی 
معموال طی 10-5 دقیقه پس از ترک والد کم و 

متوقف می شود. 
سن اضطراب جدایی به طور طبیعی بین 18 ماهگی 
تا 3 سالگی است اما اوج آن بین 12 تا 24 ماهگی 
دیده می شود و بعد از 24 ماهگی به تدریج کاهش 
می یابد. جالب اینکه اضطراب کودک در روزهای 
مختلف با حاالت و عالئم متفاوتی همراه خواهد 
بود، مثال بعضی کودکان هنگام جدایی از مادر، 
مضطرب، غمگین و نگران می شوند اما روز دیگر 
قشقرق به پا می کنند، روز دیگر مقاومت نشان 
می دهند و... تا به تدریج استقالل کودک تقویت 
 شود اما این مرحله انتقالی کاهش وابستگی به 
مادر، می تواند برای کودک و مادر استرس زا باشد. 
ضمن اینکه کودکانی که تجربه جدایی های بسیار 
مکرر یا بسیار کم از مادر را داشته اند، ممکن است 

بیشتر دچار اضطراب جدایی شوند. 

عوامل موثر در تشدید اضطراب جدایی
اضطراب کودک با بزرگ تر شدن و درک مفهوم 
زمان کاهش می یابد و کودک به تدریج می آموزد 
که خود را با موقعیت های جدید وفق دهد. با این 
حال برخی عوامل در تشدید اضطراب جدایی 

کودک تاثیرگذار است که عبارتند از:
 خستگی و بیماری کودک

 تغییر در عادات و برنامه های منزل
 بروز تغییرات در خانواده، مانند تولد فرزند 
جدید، طالق، مرگ یا بیماری اعضای خانواده و... 

 عوض شدن پرستار یا مراقبان کودک
 والدین بیش از حد حمایت کننده و بسیار 
مراقبت کننده نیز می توانند با رفتار خود باعث 
بهتر یا بدتر شدن اضطراب کودک شوند. به عنوان 
مثال اگر والد مضطرب باشد، این حالت را به 

فرزند خود منتقل می کند اما برعکس آرامش والد، 
زمینه ساز آرامش کودک خواهد بود.

 کودکانی که از نظر سرشتی کودکان سخت 
و دشواری هستند. این کودکان با هر موقعیت و 
تغییری سخت تر کنار می آیند و به تغییر شرایط 

و مواجهه با افراد جدید، دیرتر عادت می کنند.

عوامل موثر درکاهش  اضطراب جدایی
 از سن 6 ماهگی به بعد، در زمان های کوتاه و 
گاه به گاه از پرستار یا شخص نزدیک دیگری برای 
نگهداری طفل کمک گرفته شود. البته این موضوع 
که کودک باید تا 3 سالگی با مادر یا مراقب همیشگی 
خود باشد، بسیار مهم است اما این زمان های کوتاه 
عالوه بر اینکه باعث می شود کودک دور شدن از 
مادر را تجربه کند، فرصتی خواهد بود تا اعتماد 

به دیگران در وجود او شکل بگیرد. 
 از 12 ماهگی به بعد، کودک وارد ارتباط با همساالن 
می شود. هرچند کودک در این سن معموال وارد 
بازی های مشارکتی نمی شود و از 3 سالگی می تواند 
فرصت تجربه بازی های گروهی را داشته باشد، در 
این سن می تواند ارتباط با همساالن را تجربه کند و 
به این شکل ترسش از ارتباط با دیگران کاهش یابد.

 از سن 3 تا 4 سالگی، کودک می تواند گاهی 
در مهدکودک حضور داشته باشد. این توصیه 
به خصوص در مورد کودکانی که وابستگی زیادی 
به مادر دارند، کمک کننده است. باور برخی والدین 
که به دلیل اضطراب جدایی کودک از حضور او 
در مهدکودک یا پیش دبستانی امتناع می کنند، اشتباه 
است چون او هنگام ورود به مدرسه با مشکل 
بسیار زیادی مواجه خواهد شد و همه تنش ها 

در این زمان بروز می کند.

راهکارهایی برای کمک به کودکی که 
از اضطراب جدایی رنج می برد

 ابتدا سعی کنید کودک را در موقعیت های 
کوتاه به مهدکودک یا مراقب جدید بسپارید تا 

بتواند تجربه های مثبتی داشته باشد. به عنوان مثال 
زمانی که کودک در مهدکودک ثبت نام می شود، 
روز اول مهر اولین تجربه حضور او در محیط 

نخواهد بود. در زمان های کوتاه طی تابستان او را 
به مهدکودک ببرید تا با موقعیت مکانی، مربیان و 

سایر بچه ها آشنا شود و صرفا در این اوقات بازی 
کند. در مورد مدرسه نیز همین توصیه صدق 

می کند تا اضطراب جدایی به تدریج کمتر شود.

 پیش از اینکه کودک را در محل جدید ترک 
کنید و او را تنها بگذارید، کمک کنید با محیط و 

افراد جدید آشنا شود. 
 روی موارد مثبتی که در محیط وجود دارد، 
متمرکز شوید. اجازه ندهید بچه ها از تصور اتفاقات 
بدی که ممکن است رخ بدهد، نگران شوند و 

بترسند. 
 اضطراب کودک را به تمسخر نگیرید و او را 
به خاطر ترس و نگرانی، سرزنش و شماتت نکنید.
 اجازه دهید کودک بفهمد شما می دانید چقدر 
سخت است انسان از کسی که تا این حد دوستش 
دارد، جدا شود. کودک را درک کنید اما زیاد 

همدردی و دلسوزی نکنید. 
 تسلیم خواسته کودک نشوید و به او بفهمانید 

در امنیت و سالمت خواهد بود.
 عشق، محبت و عالقه بی قید و شرط خود 

را از کودک دریغ نکنید.
 اگر کودک بزرگ تر است او را به کودکان 
دیگری که در محیط هستند، معرفی کنید و بازی 

و تفریح خاصی را با آنها شروع کنید.
 انتظار آن را داشته باشید که در چند هفته اول ورود 
به مهد یا مدرسه، کودک خسته و تحریک پذیر باشد.

 هنگام ترک کودک، او را نوازش کوتاهی کنید، 
ببوسید و با خوشرویی از او خداحافظی کنید.

 مراسم خداحافظی و ترک کودک را خیلی 
طوالنی نکنید. بر احساسات دلسوزانه خود غلبه 
کنید و چند بار رفتن و برگشتن را تکرار نکنید. 
 مخفیانه کودک را ترک نکنید؛ این روش اصال 

رفتار خوبی نیست.
 قبل از شروع مهدکودک، پیش دبستانی یا 
مدرسه، وسایل مورد نظر کودک را تدارک ببینید 
و برای فراهم آوردن آنها، کودک را مشارکت دهید.

 حتی زمانی که فکر می کنید مربی یا معلم 
فرزند شما سختگیر است یا کودک توسط یکی 
از همکالسی ها مورد قلدری و اذیت قرار گرفته، 
او را از مهدکودک یا مدرسه خارج نکنید و سعی 

در رفع مشکل داشته باشید.
 اگر کودک تحت هیچ شرایطی حاضر نشد به 
مهدکودک یا مدرسه برود و در منزل ماند، برای 
او زیاد فعالیت سرگرمی و تفریحی ایجاد نکنید. 
 در بازی ها با ایفای نقش، جدایی از یکدیگر 

را با کودک تمرین کنید.
   بعد از بردن کودک به مهدکودک یا مدرسه، مدتی 
آنجا بمانید و سپس او را با مربی یا معلمش تنها بگذارید. 

سخنی با معلمان و مربیان
 خود را به کودک معرفی و او را به بازی 
با اسباب بازی دعوت کنید یا اجازه بدهید 

خوراکی اش را بخورد. 
 اگر کودک دچار حمله هراس شده، از 
والد بخواهید نزد کودک بماند تا آرام تر شود 
و او را با صدایی گرم، محبت آمیز، قاطع و 

راسخ آرام کند.
 هرگز کودک را به دلیل اضطراب و غمگینی 

مورد انتقاد قرار ندهید. 

چه وقت کودک به مشاوره تخصصی 
نیاز دارد؟

در صورتی که کودک موارد زیر را نشان بدهد، 
الزم است مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و 

مشاوره تخصصی دریافت کند:
کودک  هفته   2 حدود  از  پس  چنانچه   
هنوز آرام نگرفته و مشکالت هنگام جدایی 

ادامه دارد.
 کودک صبح ها قبل از جداشدن از مادر 
برای رفتن به مدرسه شکایت جسمی مکرر 
مانند دل درد، سردرد، حالت تهوع، تپش قلب 

و... دارد.
مدرسه  سال های  به  جدایی  اضطراب   
ابتدایی کشیده شده و با فعالیت های متناسب 

سنی و رشدی کودک تداخل دارد. 
 کودک در هیچ مرحله ای از زندگی خود 
دچار اضطراب جدایی نشده است. بعضی 
کودکان با سطح آگاهی پایین، عقب ماندگی 
و طیف اوتیسم اصال این نوع نگرانی ها را 

نمی کنند. تجربه 
بچه های  در  مدرسه  به  رفتن  از  امتناع   
بزرگ تر و نوجوانان اغلب مطرح کننده مشکل 
جدی تر است و نیازمند کمک تخصصی است. 
به عنوان مثال دانش آموزی که در کالس سوم 
می دهد،  نشان  را  ترس  و  اضطراب  عالئم 
رفت  سرویس  یا  مدرسه  در  است  ممکن 
و آمد تحت آزار قرار گرفته باشد  که در 
این صورت ضرورت بررسی دقیق احساس 

می شود.
روان پزشک با ارزیابی وضعیت کودک، سطح 
مشکل را تشخیص می دهد و اگر احساس 
توصیه های  و  مشاوره  با  مشکل صرفا  کند 
در  است  ممکن  نمی شود،  برطرف  رفتاری 

صورت نیاز مصرف دارو را نیز الزم بداند.

یکی از بزرگ ترین چالش هایی که معموال والدین 
دانش آموزان 7 تا 10 ساله با آن مواجه هستند، 
عدم تمایل فرزندشان به حضور در مدرسه است. 
محققان دانشگاه آکسفورد معتقدند تغییر واضح 
در خلق وخو یا رفتار فرزند شما در یکی -دو ماه ابتدایی سال 
تحصیلی می تواند نشان دهنده این باشد که دانش آموز شما بیش 
از اندازه تحت استرس مدرسه رفتن است. این استرس می تواند 
خودش را با عالئمی مانند زودرنج شدن بیش از اندازه کودک، 
بیشتر شدن گریه های او هنگام بیدار شدن از خواب یا آماده شدن 
برای مدرسه، منزوی شدن، کم حرف شدن، کاهش شدید اشتها یا 

تغییر اساسی در الگوی خواب نشان بدهد. 
محققان معتقدند اگر فرزند شما بیشتر از 2 بار در هفته هنگام بیدار 
شدن از خواب برای رفتن به مدرسه اعالم کرد سردرد یا دل درد 
دارد؛ یعنی برای رفتن سر کالس درس استرس دارد و تمایلی به 
حضور در مدرسه ندارد. از این رو، شما باید به عنوان والدین این 
دانش آموز، راهکارهای زیر را برای کاهش سطح استرس فرزند خود 
نسبت به مدرسه اجرا کنید تا او برای رفتن به مدرسه مشتاق تر شود. 

خاطرات مدرسه خود را بازگو کنید. یکی از راه های بسیار موثر 
برای کاهش استرس کودکان در محیط مدرسه، این است که والدین 
خاطرات مثبت و خوب دوران تحصیل خود را برای فرزندان شان 
بازگو کنند. اگر بچه ها بدانند که شما هم شرایطی مشابه شرایط 
آنها را پشت سر گذاشته اید، راحت تر می توانند با رفتن به مدرسه 
کنار بیایند. حتما اگر دوستی از دوران ابتدایی مدرسه برایتان باقی 
مانده که فرزندتان او را می شناسد، روی این موضوع تاکید کنید 
تا او بداند که گاهی عمیق ترین پیوندهای دوستی و عاطفی در 

مدرسه ایجاد می  شود. 
در دوست یابی به فرزندتان کمک کنید. یکی از مهم ترین ترس های 
کودکان دبستانی، خصوصا در 2 سال ابتدایی تحصیل، ترس یا 
نگرانی از تنها ماندن در مدرسه است بنابراین شما باید به عنوان 
والد، خودتان یا با کمک مشاور مهارت های دوست یابی را به 
فرزندتان آموزش بدهید و او را از این بابت مطمئن کنید که شاید 
پیدا کردن یک دوست صمیمی چند هفته طول بکشد اما باالخره 
او قادر خواهد بود دوستانی بسیار صمیمی در مدرسه پیدا کند. 

از فرزندتان بخواهید شما را حامی خود بداند. یکی دیگر از 
مشکالتی که باعث ایجاد استرس یا اضطراب در مدرسه برای 
بچه های کوچک می شود، این است که مورد قلدری از طرف 

دانش آموزان بزرگ تر قرار می گیرند. در این صورت، ممکن است 
فرزندتان در خانه کمی منزوی، پرخاشگر یا حتی بیمار شود. به 
همین دلیل هم به والدین توصیه می شود حتما به فرزندان خود 
اطمینان بدهند که همیشه و در تمام موارد حامی او خواهند بود 
و اگر هرگونه آسیب روانی یا جسمانی عمدی از سوی سایر 
دانش آموزان به او وارد شد،  باید این اتفاق را بالفاصله با مسووالن 
مدرسه و سپس با پدر یا مادر خود در میان بگذارد. شما به عنوان 
والدین کودکی که مورد آزار روانی یا جسمانی در مدرسه قرار 
گرفته، حتما این مورد را از طریق مسووالن مدرسه پیگیری کنید 

و تا به نتیجه رسیدن پیگیری ها از خواسته تان کوتاه نیایید. 
به فرزندتان کمک کنید. گاهی بچه ها در 3-2 سال ابتدایی دوران 
تحصیلی شان مدام نگران این موضوع هستند که آیا می توانند از 
پس مسوولیت تکالیف و کارهای مدرسه بربیایند و در مدرسه 
مورد سرزنش قرار نگیرند؟ بهتر است در این سال ها والدین 
کمی صبور باشند و تا مسلط شدن فرزندان خود از هیچ کمکی 
به آنها دریغ نکنند. این کمک می تواند شامل مشارکت در مرتب 
کردن کیف و لباس مدرسه، آماده کردن وسایل مورد نیاز درس 
یا حتی کمک کردن در انجام دادن تکالیف باشد. البته والدین نباید 
مستقیم در انجام دادن تکالیف دخالت کنند، فقط باید کودک را 
برای انجام تکالیف روزانه راهنمایی کنند تا او بتواند به برنامه 

مشخصی برای این کار برسد. 

خواب کودکان را تنظیم کنید. یکی از توصیه های اساسی که 
می تواند شدیدا بر کاهش استرس دانش آموزان تاثیر بگذارد، 
یا  اگر شرایط زندگی شما  داشتن خواب کافی شبانه است. 
همسرتان به گونه ای است که مجبورید شام را دیرتر بخورید 
یا شب ها دیرتر بخوابید، این شیوه زندگی را به فرزندتان منتقل 
نکنید. یک دانش آموز باید برای داشتن خواب کافی و منظم 
حداکثر بین ساعت 7 تا 8 شب شام خود را خورده باشد و 
بین ساعت 9:30 تا 10 نیز در رختخواب باشد. به این ترتیب، 
استرس فرزند شما برای خواب ماندن یا خواب آلود بودن در 

مدرسه شدیدا کم می شود. 
فرزندتان را بیش از اندازه نترسانید. متاسفانه خیلی از والدین 
برای حفاظت از فرزند خود و ایجاد حس امنیت بیشتر برای 
او، کودک را از هر گونه عامل بیرونی مانند ربوده شدن، فریب 
خوردن توسط بزرگ ترها یا حتی تصادف های ناگهانی می ترسانند. 
هرچند والدین باید همیشه هشدارهایی برای افزایش سطح 
امنیت به فرزندان خود بدهند، نباید این هشدارها به گونه ای 
باشند که فرزندان احساس کنند هیچ کجا غیر از خانه و پیش 
والدین امنیت نخواهند داشت. شما باید این اطمینان را به فرزند 
خود بدهید که مدرسه هم مانند محل زندگی، مکان امنی برای 
او محسوب می شود و شما هیچ گاه فراموش نمی کنید که بعد 
از ساعت مدرسه دنبال فرزندتان بروید و او را به خانه بیاورید. 
متاسفانه  نیاورید.  فشار  او  به  فرزندتان  توان  حد  از  بیش 
برخی والدین عادت دارند فرزندان خود را عالوه بر مدرسه، 
به کالس های مختلف آموزشی یا هنری هم بفرستند. این کار 
در صورت وجود افراط در برنامه ریزی های خارج 
درسی باعث ایجاد استرسی بسیار شدید 
برای دانش آموزان می شود. شما باید 
با توجه به توانایی های جسمانی 
و روانی فرزندتان، عالوه بر 
توجه به عالقه مندی های او، 
تنها کالس هایی که باعث 
امور  اختالل در  ایجاد 
تحصیل او نمی شوند را 
برایش انتخاب کنید و 
هر زمانی که فرزندتان 
به  تمایلی  کرد  اعالم 
ادامه کالس های خارج 
از درس ندارد، او را از 
این فضا بیرون بیاورید. 
Oxford Learning :منبع

بازآمد بوی ماه مدرسه 
ماه مهر ماه بازگشایی 
و  رسید  هم  مدارس 
و  کودکان  همه  حاال 
نوجوانانی که بسیاری 
از اوقات تابستان خود 
را صرف بازی های رایانه ای کرده اند، مجبورند به اصرار والدین بازی ها 

را جمع کنند و کنار بگذارند. جالب است که بیشتر بچه ها این حس را 

دارند که قرار است وارد زنداني به نام مدرسه شوند و حرف ها و نصایح 

یکنواخت معلمان و والدین را گوش کنند. آنها که فرصت گفت وگو 

و بازي مشترک با بزرگ ترهاي خود را در تابستان از دست داده اند، با 

ذهني خسته و پر از هیجانات کاذب وارد محیطي به نام مدرسه مي شوند. 

کودکاني که روزهاي تابستان خود را با شبکه هاي متعدد ماهواره و تلویزیون 

گذرانده اند، حال مي روند تا در کالس بنشینند و با شکل گیري تناقض هاي 

متعدد مواجه شوند. ما از کودکي به بچه هاي خود مي آموزیم که در هر 

محیطي به شکل آن محیط دربیایند و این شروع مشکالت بحران هویتي 

در دوران نوجواني است.  اگرچه ما بازي هاي بچه ها را متحول کرده  ایم، 

به فکر ایجاد تغییر در محتواي آموزشي نیستیم.  همچنان از بچه ها اطاعت 

بي چون و چرا مي خواهیم و در عین حال به طور متناقضي فکر مي کنیم 

که کاش بچه هاي ما مهارت جرأت مندي را یاد بگیرند. ما از این غافلیم 

که بچه ها بخش مهمي از زمان خود را در مدرسه مي گذرانند و مي توانند 

از یک معلم توانا و منعطف مهارت های مختلفی یاد بگیرند.  آنها از روش 

اندیشیدن آموزگاران خود مي آموزند که هر کسي تفاوت هاي فردي دارد 

و هر فردي باید بیاموزد به تفاوت هاي فردي دیگران احترام بگذارد. در 

چنین محیطي مي توان به بچه ها آموخت تا محدودیت هاي دیگران فرصت 

مناسبي براي پرورش محسنات اخالقي در آنها باشد. این فضا مي تواند به 

فرزندان ما بیاموزد باید به اندیشه و تفکر دیگران احترام گذاشت و این 

احترام لزوما به معناي تایید آنها نیست. والدین هم در این شرایط متشنج 

بر هیزم این آتش مي افزایند. مادران، کودک را به علت گم کردن مدادرنگي 

با مارک ... توبیخ مي کنند اما فکر نمي کنند که اگر قرار است ما کار گروهي 

را یاد بگیریم، باید از سنین خردسالي، از همان مهدکودک، بچه را تشویق 

کنیم که جعبه مداد رنگي اش را در سطل مداد رنگي ها بریزد و به جاي 

اینکه دغدغه اصلي اش حفظ مالکیت خصوصي بر همان جعبه مداد رنگي 

باشد، به منافع کار گروهي بیندیشد. این بخش را به نقل از نوشته دکتر 

محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و پژوهشگر توسعه آورده ام که 

بسیار زیبا و آموزنده است: »به کودکان گفت وگو کردن، تخیل، خالقیت، 

مدارا، صبر، گذشت، دوستی با طبیعت، دوست داشتن حیوان، لذت بردن 

از برگ درخت، دویدن و بازی کردن، رقصیدن و شاد بودن، از موسیقی 

لذت بردن، آواز خواندن، بوییدن گل، سکوت کردن، شنیدن و گوش دادن، 

اعتماد کردن، دوست داشتن، راست گفتن و راست بودن را بیاموزید.«

دکترمیتراحکیمشوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترفاطمهمحرری
فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهترین راه های غلبه بر استرس در دانش آموزان دبستانی 

ترجمه:
یوسفصالحی

یکی از توصیه های اساسی که 
می تواند شدیدا بر کاهش 

استرس دانش آموزان 
تاثیر بگذارد، داشتن 

خواب کافی شبانه 
است. یک 

دانش آموز باید 
برای داشتن 

خواب کافی و 
منظم حداکثر 
بین ساعت 7 

تا 8 شب شام 
بخورد و بین 
ساعت 9:30 
تا 10 نیز در 

رختخواب باشد
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میـوه، سبزی 
و انواع مغز خام بخورید!

در تقویم سالمت جهانی، 21 سپتامبر مصادف با 30 شهریورماه به عنوان روز جهانی »آلزایمر« نامگذاری 
شده است. آلزایمر که بیماری استحاله ای مغز است با اختالل در قابلیت های مغز و تحلیل تدریجی نورون ها 
ظاهر می شود. به دلیل آسیب نورون های هیپوکامپ مغز، اختالالت حافظه نخستین تظاهر بیماری است اما به 
تدریج قسمت های دیگر مغز نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و توانایی های استدالل، تفکر، موقعیت یابی زمانی 
و مکانی و... فرد کاهش پیدا می کند. گرچه هنوز علت مشخصی برای ابتال به بیماری تشخیص داده نشده، محققان بر این 
باورند که شیوه زندگی از دوران جوانی و بسیاری از عادت های روزمره تاثیر جدی در پیشگیری یا تشدید عالئم بیماری 

دارند. این هفته موضوع »پوستر سالمت« را به 26 عادت پیشگیرانه از بروز آلزایمر اختصاص داده ایم. 

1 صبح، قهوه بنوشید: مصرف کافئین هنگام غروب مانع خواب مطلوب 

می شود و به مغز آسیب می رساند اما نوشیدن قهوه هنگام صبح و گاهی حدود 

ساعت 4 بعد از ظهر )با توجه به تحریک پذیری نسبت به کافئین( به دلیل وجود 

ترکیبی شیمیایی به نام EHT می تواند در کاهش خطر آلزایمر موثر باشد. 

پژوهشگران اثبات کرده اند 200 میلی گرم کافئین معادل یک فنجان بزرگ قهوه 

می تواند به ثبت خاطرات و یادآوری راحت تر اطالعات جدید کمک کند. 

2 سبزیجات را در برنامه روزانه تان بگنجانید: سبزیجات، منبع غنی از 

آنتی اکسیدان های قوی و ویتامین ها هستند که از مغز در برابر پیر شدن محافظت 

می کنند. پژوهشگران آمریکایی با بررسی حدود 4 هزار سالمند 65 سال و 

باالتر دریافتند  مصرف بیشتر سبزیجات در برنامه روزانه با کاهش تحلیل 

شناختی در ارتباط است، به طوری که مصرف بیش از 4 سهم سبزیجات در 

مقایسه با یک سهم، این زمینه خطر را 40 درصد کاهش می دهد. 

3 میوه بخورید: میوه ها نیز مانند سبزیجات سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها 

و همچنین مواد معدنی موثر در پیشگیری از آلزایمر هستند. البته این نقش 

محافظتی در بعضی میوه ها مانند انار، توت فرنگی و انگور سیاه بیشتر است. 

انار ترکیبی به نام »ااِلژیتین« دارد که از طریق فلور روده ای به ماده ای به نام 

»اورولیتین« تبدیل می شود که نقش آن حفاظت از نورون ها و ضدالتهاب است. 

توت فرنگی نیز سرشار از فیستین است؛ فالونوئیدی که از تحلیل حافظه 

پیشگیری می کند. در مورد انگور سیاه نیز آنتی اکسیدانی به نام »رِسِوراترول« 

در پیشگیری از عالئم بیماری نقش دارد. 

4 بخندید: خندیدن باعث ایجاد واکنش های شیمیایی می شود که خلق وخو 

را بهبود می بخشد، درد، استرس و فشارخون را کاهش می دهد و سیستم ایمنی 

را تقویت می کند، حتی این شیوه درمانی به اندازه داروها می تواند در کاهش 

تحریک پذیری مبتالیان به آلزایمر و انواع دمانس موثر باشد. سالمندان مبتال 

به عالئم آلزایمر که 2 ساعت در هفته برنامه های خنده درمانی دارند، از نظر 

رفتارهای خشونت آمیز و عصبی وضعیت بهتری دارند. 

5 چای بنوشید: چای سیاه و سبز سرشار از آنتی اکسیدانی به نام »کاتچین« 

است که می تواند در پیشگیری از آسیب های اکسیداسیون در بدن از جمله 

مغز موثر باشد. همچنین ثابت شده این نوشیدنی ها  کلسترول و فشارخون را 

کاهش می دهند. البته برای بهره مندی از این خواص باید چای طبیعی و بدون 

افزودنی بنوشید. 

6 ورزش کنید: چند نوبت تمرین ورزشی 7 تا 10 دقیقه ای در طول روز 

برای افراد دیابتی که عامل خطر ابتال به آلزایمر محسوب می شود، مفید است، 

به خصوص اگر این تمرینات شدید و کوتاه مانند دویدن روی تردمیل یا شنا 

سوئدی تقریبا 30 دقیقه پیش از غذا انجام شود زیرا سطح شدید تمرین ها 

نسبت به سطح متوسط باعث کنترل بهتر قندخون خواهد شد. 

7 کارهای هنری انجام دهید: نتایج مطالعه انجام شده در مایوکلینیک ایاالت 

متحده نشان می دهد فعالیت های هنری مانند کار با چوب، نقاشی، سفالگری 

و... احتمال بروز تحلیل شناختی خفیف را 55 درصد کاهش می دهد. بر اساس 

پژوهش دیگری در آلمان نیز سالمندان 60 تا 70 ساله که به مدت 14 هفته 

در کالس های هنری شرکت کردند، وضعیت روان شناختی بهتری داشتند. به 

عالوه، تصویربرداری الکتریکی نیز نشان می دهد ارتباط جدید نورون ها در 

قسمت هایی که به دلیل افزایش سن تحلیل رفته، دیده می شود. 

26 عادت پیشگیرانه به مناسب روز جهانی »آلزایمر«

8 به غذایتان دارچین بزنید: تنها یک چهارم قاشق چای خوری دارچین، 

2 بار در روز می تواند قندخون مبتالیان به دیابت نوع2 را کاهش دهد، در 

حالی که افزایش خطر آلزایمر به دلیل دیابت نوع2 کامال تایید شده است. 

همچنین دارچین در کاهش کلسترول خون و التهابات نقش دارد که درنتیجه 

به کاهش زمینه ابتال به آلزایمر کمک می کند. 

9 باغبانی کنید: رسیدگی به گل ها و گیاهان، جمع آوری برگ های خشک 

و دیگر فعالیت های مربوط به باغبانی ضربان قلب را افزایش می دهد و ماهیچه های 

دست، شانه ها، پشت و پاها را تقویت می کند. همچنین این فعالیت ها در آرامش 

روانی تاثیرگذار هستند. البته عالوه بر این توانایی های ذهنی نیز تحریک می شوند 

که نقش پیشگیرانه ای در برابر آلزایمر خواهند داشت. 

10 از روش های آرام سازی کمک بگیرید: محققان دانشگاه ملی سنگاپور 

تایید کرده اند پس از انجام تمرینات آرام سازی، توجه و قابلیت های شناختی 

مغز تقویت می شود که احتماال به دلیل افزایش جریان خون در مغز خواهد بود. 

چنین تمرین هایی معموال به کاهش استرس، نگرانی و افسردگی کمک می کند. 

11 از رزماری غافل نشوید: این گیاه معطر ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی 

دارد که از مغز محافظت می کند. به نظر می رسد رزماری مانع تحلیل ناقل های 

عصبی ضروری در مغز می شود و به همین دلیل عملکردهای مغز مانند حافظه 

و توانایی حل ریاضی تحریک می شود بنابراین، از رایحه رزماری در انواع 

غذا و دمنوش ها بهره ببرید. 

12 در هر زمان فقط یک کار انجام دهید: شاید انجام همزمان چند فعالیت 

در یک زمان عادی به نظر برسد اما در واقع، زمان از دست می رود و از 

بهره وری و بهبود عملکرد کاسته می شود زیرا هنگام انجام هر کار باید از لحاظ 

ذهنی به فعالیت دیگر نیز توجه کرد. این دغدغه ذهنی عالوه بر اتالف وقت 

و انرژی، منشاء استرس نیز خواهد بود. 

13 سخاوتمند باشید: افرادی که به دیگران کمک می کنند، کمتر دچار 

اختالل خواب، نگرانی و احساس تنهایی هستند. این رفتارها به دلیل افزایش 

اکسی توسین؛ هورمون عشق و لذت و دیگر ترکیبات شیمیایی مغز از بدن در 

برابر بیماری هایی که استرس در آنها دخیل است، محافظت می کند. 

14 موسیقی بیاموزید: یادگیری و نواختن هر نوع آلت موسیقی نیاز به 

تمرکز، حافظه و هماهنگی در عملکردهای حرکتی، بینایی و شنوایی است، 

پس جای تعجب نیست که تحقیقات از تاثیر نواختن موسیقی در تاخیر بروز 

عالئم تحلیل شناختی حکایت دارد. سالمندانی که حداقل 10 سال تجربه 

فعالیت موسیقی دارند در تست های تمرکز و دیگر قابلیت های شناختی موفق تر 

هستند، حتی آموزش موسیقی به عنوان مثال، پیانو طی 6 ماه در دوران سالمندی 

می تواند قابلیت های شناختی مانند توجه، تمرکز و برنامه ریزی را بهبود ببخشد. 

15 سیگار نکشید: استعمال دخانیات به بسیاری از اندام های بدن از جمله 

مغز آسیب می رساند. مطالعات تایید می کنند سیگاری ها 45 درصد بیشتر از 

دیگران در معرض ابتال به آلزایمر هستند. جدا از تاثیرات منفی بر سالمت قلب 

و ریه ها، این مساله نیز دلیل خوبی برای ترک عادت ناسالم سیگار کشیدن است. 

16 ویتامین B12 بیشتری دریافت کنید: نتایج پژوهش های محققان 

فنالندی حاکی از آن است که مصرف باالی ویتامین B12 می تواند در کاهش 

خطر ابتال به آلزایمر در سالمندان نقش داشته باشد، حال آنکه بسیاری از 

سالمندان دچار کمبود این ویتامین هستند. تخم مرغ، گوشت، ماهی و دیگر 

فراورده های دریایی منبع غنی ویتامین B12 محسوب می شوند. 

 D باشید: ارتباط نزدیکی بین کمبود ویتامین  D 17 مراقب کمبود ویتامین

و بروز انواع دمانس وجود دارد. مطالعه ای در سال 2014 میالدی نشان می دهد 

کمبود جدی ویتامین D زمینه خطر ابتال به آلزایمر را تا 125 درصد افزایش 

می دهد. کنار بهره مندی کافی از نور خورشید، باید به تامین این ویتامین از طریق 

تغذیه سالم مانند تخم مرغ های غنی شده و ماهی های چرب توجه داشت. 

18 از سرتان محافظت کنید: آسیب های جدی که به سر وارد می شود 

یکی از عوامل مهم بروز آلزایمر در سنین سالمندی است. گرچه پیشگیری از 

بروز اتفاقات بسیار مشکل است، بهترین و ساده ترین روش پیشگیری از این 

مشکالت، استفاده از کاله ایمنی هنگام استفاده از دوچرخه، موتور، اسب و 

دیگر فعالیت های با زمینه سقوط است. 

19 فعالیت های ذهنی را جدی بگیرید: ذهن نیز مانند جسم به تمرین و 

ت نیاز دارد تا سالم بماند. برای این منظور، الزم است مغز به کمک 
فعالی

فعالیت هایی مانند مطالعه یا حل جدول، تحریک و به کار واداشته شود. همچنین 

یادگیری های جدید مانند زبان خارجی و... مغز را برای تالش بیشتر و افزایش 

عملکرد از جمله تقویت حافظه تحریک می کند. 

20 چاق نشوید: از آنجا که دیابت، کلسترول باال و چاقی 

عوامل خطر ابتال به آلزایمر محسوب می شود، بهتر است  از 

سنین جوانی و میانسالی به تناسب اندام و پیشگیری از اضافه 

وزن توجه شود. حتما ورزش کافی و تغذیه سالم را در زندگی 

رعایت کرده و در صورت لزوم با پزشکتان مشورت کنید. 

21 شب ها دوش بگیرید: خواب نقش بسیار مهمی در عملکرد 

مغز دارد و محققان کامال ارتباط بین دمانس و کمبود خواب را 

تایید کرده اند. یکی از موثرترین راهکارها برای خواب مطلوب 

شبانه، دوش گرفتن هنگام عصر یا اوایل شب است. درواقع، درجه 

حرارت بدن طی شب به تدریج کم می شود تا اینکه در زمان خواب 

به کمترین حد خود می رسد که مانع احساس خواب آلودگی خواهد 

شد اما دوش آب گرم، دمای بدن را 1 تا 2 درجه باال می برد که تاثیر 

آن بر خواب آلودگی حتی پس از خنک شدن بدن باقی می ماند. البته 

اگر دوش گرفتن 90 دقیقه پیش از خواب باشد، عالوه بر افزایش 

چنین تاثیر مثبتی، استرس نیز کاهش می یابد و بدن به آرامش می رسد. 

22 ماساژ را فراموش نکنید: گزارشی از پژوهشی در دانشگاه میامی 

نشان می دهد ماساژ به کاهش سطح کورتیزول )هورمون استرس( کمک 

می کند و در عین حال میزان ترکیبات شیمیایی مغز که به نظر می رسد با 

هیجانات مثبت ارتباط دارند را افزایش می دهد. 

23 5 واحد در هفته مغز خام بخورید: گردو و انواع دیگر مغزهای خام 

 ،E سرشار از چربی های مفید مانند امگا3، آنتی اکسیدان ها، مالتونین، ویتامین

سلنیوم و اسید آلفا لینولئیک هستند. مجموعه این مواد مغذی به دلیل تاثیر 

ضدالتهابی از بروز آلزایمر پیشگیری می کنند بنابراین گردو، بادام، پسته، دانه های 

کتان و چیا و... را به اندازه 5 واحد 30 گرمی در برنامه تغذیه هفتگی تان 
بگنجانید. 

روغن زیتون استفاده کنید: براساس برخی مطالعات، روغن زیتون نقش  24

مهمی در پیشگیری از آلزایمر دارد. یکی از این ترکیبات موثر، مولکول اولِوکانتال 

است که به دلیل کمک به دفع رسوبات بتاآمیلوئید عامل زمینه ساز بیماری، از 

نورون ها محافظت می کند اما یادتان باشد که روغن زیتون برای آشپزی با 

حرارت مالیم و تهیه انواع سس مناسب است. 

خوراکی های فراوری شده کمتر بخورید: گرچه خوردن تفننی محصوالت  25

فراوری شده مانند فست فودها مشکل ساز نیست، عادت به مصرف آنها نه تنها به 

سالمت عروق قلب و مغز آسیب می رساند، بلکه عامل التهابات مزمن خواهد 

بود که نورون ها را از بین می برد. شیوه غذایی غرب کنار بی تحرکی عامل افزایش 

آمار آلزایمر طی دهه های اخیر شده است. عالوه بر این، دیگر خوراکی های حاوی 

چربی های اشباع مانند پنیر، انواع شیرینی ها و... نیز در این زمینه مضر هستند. 

روابط صمیمانه با دوستانتان داشته باشید: داشتن دوستان مهربان،  26

صمیمی و مورد اعتماد و به عبارتی روابط اجتماعی سالم و مطلوب در 

پیشگیری از بروز تحلیل شناختی و بهبود فعالیت های مغزی موثر است. این 

موضوع توسط محققان دانشگاه پزشکی میشیگان تایید شده که وضعیت 

مبتالیان به آلزایمر در مراحل خفیف 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی



يادداشت مهمان

املت سیب زمینی 
مکزيکی
)27(  

سرم می خارد 
دکتر! 

)30(  

پوست، آينه 
تمام نمای بدن  
)29(

چاقی بعد از 
60 کیلـوگـرم 

کاهش وزن  )28(

سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 722  شنبه 30 شهریور 1398

صفحات 25 تا 32

زيبايی       وتغذيه
 دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

 منابع پروتئین حیوانی را 
حذف نکنید، کم کنید

هنگام بحث درمورد منابع غذایی حیوانی 
و گیاهی، ما باید دو موضوع مختلف را در 
نظر بگیریم؛ اول اینکه بخشی از مصرف 
گوشت ها و فراورده های حیوانی به دلیل 
بخشی  و  است  پروتئین شان  دریافت 
 B12 دیگر مربوط به دریافت ویتامین

و آهن »ِهم«. 
پروتئین  مورد  در  باید  که  نکته ای 
گوشت ها بدانیم اینکه زمانی که به هر 
دلیلی نمی توانیم یا نمی خواهیم به اندازه 
کافی از منابع پروتئین حیوانی تغذیه 
کنیم، می توانیم پروتئین های گیاهی را 
در رژیم روزانه مان بگنجانیم، مثال انواع 
غالت و حبوبات دارای پروتئین گیاهی 
هستند و زمانی که این دو منبع غذایی 
می توانند  شوند،  ترکیب  یکدیگر  با 
پروتئین مرغوبی به بدن برسانند، مثال 
برخی  غذاهای سنتی مانند عدس پلو، 
سایر  یا  لوبیاپلو  نخودپلو،  ماش پلو، 
اسیدهای  مي توانند  مخلوط  پلوهای 
و  کنند  تامین  را  بدن  ضروری  آمینه 

پروتئین خوبی به بدن برسانند. 
این درحالی است که با حذف گوشت ها 
و منابع غذایی حیوانی، ما عمال دریافت 
آهن »ِهم« و ویتامین B12 را از دست 

می دهیم. 
از این رو، بسیار دیده شده احتمال ابتال 
به کم خونی فقر آهن یا کم خونی ناشی 
افرادی  بدن  در   B12 ویتامین  فقر  از 
وجود  هستند،  مطلق  گیاهخوار  که 
حذف  گفت  می توان  بنابراین  دارد 
غذایی  رژیم  از  حیوانی  غذایی  منابع 
می تواند خطراتی برای افراد داشته باشد 
و در صورت اجبار، افرادی که منابع 
غذایی حیوانی مصرف نمی کنند حتما 
باید زیر نظر متخصص از مکمل های 

غذایی مورد نیاز استفاده کنند. 

 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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 Jitet Kustana -Indonesia
چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

امروزه صنعت زیبایی به دنبال راهی است تا موهای زائد را در کمترین زمان و با بهترین و ماندگارترین نتیجه از بین ببرد زیرا 
اپیالسیون با موم، دردناک است و استفاده از ژیلت نیز دردسرهای خاص خودش را دارد، از جمله اینکه رشد دوباره موها بسیار سریع 

خواهد بود. از این رو، بسیاری از بانوان بر این باورند که کرم های موبر تنها روش ممکن برای موزدایی است. این کرم ها بهترین و 
بی دردترین روش برای موزدایی از کل بدن محسوب می شوند...صفحه 31

آیا کرم های موبر برای زدودن موهای زائد گزینه مناسبی هستند؟

آشنايی با بهترين و 
بی دردترين روش مو زدايی
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کدام رژیم غذایی برای کاهش وزن، بهتر است؟

رژیم کم چربی  یا کم کربوهیدرات؟ 
انواع  مورد  در  بحث  که  زمانی 
می آید،  میان  به  الغری  رژیم های 
نوع  دو  بین  فراوانی  اختالف نظر 
رژیم پرطرفدار در سطح جهان؛ یعنی 
رژیم های کم چربی و رژیم های کم کربوهیدرات، وجود 
دارد. طرفداران رژیم های کم چربی بر این باورند که روند 
کاهش وزن با سرعت بیشتری در بدن آنها اتفاق می افتد 
و در طرف مقابل، طرفداران رژیم کم کربوهیدرات عقیده 
دارند آنها در طول روز انرژی بیشتری به خاطر دریافت 
چربی ها دارند و کاهش وزن شان بیشتر و باثبات تر است. 
سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که 
واقعا کدام نوع از رژیم الغری می تواند برای کاهش 
وزن موثرتر باشد و نسخه ای عمومی تر از درمان را 
به منظور کاهش وزن برای افراد مبتال به اضافه وزن 
ارائه دهد؟ نکته قابل توجه اینکه تا چندی پیش واقعا 
پاسخ روشنی برای این سوال وجود نداشت و دقیقا 
مشخص نبود کدام رژیم الغری کارآمدتر است و کدام 
رژیم برای کدام گروه از افراد مناسب تر است. این در 
حالی است که تحقیقات اخیر جهانی در این زمینه که 

نتایج آن در مجله معتبر پزشکی »جاما« منتشر شده، 
موضوع را برای همگان کمی روشن کرده است. 
براساس این تحقیقات، مشخص شده اگر افراد در 
طول مدت  مشخص و یکسانی رژیم کم چربی یا 
کم کربوهیدرات بگیرند، تقریبا وزن مشخصی هم 

از دست می دهند. به عبارت ساده تر، مشخص شد 
افرادی که در طول یک سال رژیم کم چربی استاندارد 
داشته اند، حدود 5 کیلو و 260 گرم از وزن شان را از 
دست داده اند و افرادی که رژیم کم کربوهیدرات داشته اند، 
حدود 5 کیلو و 980 گرم از وزن شان را کم کرده اند. 
این تفاوت رقم، اصال به اندازه ای معنادار نیست که 
محققان بخواهند براساس آن بگویند رژیم کم چربی 
برای کاهش وزن موثرتر است یا رژیم کم کربوهیدرات. 
درواقع، نتیجه تحقیقات ثابت کرده رعایت رژیم غذایی 
استاندارد و اصولی می تواند درنهایت منجر به  کاهش 
وزن طبیعی شود و مهم نیست که این رژیم کم چربی 

باشد یا کم کربوهیدرات. 

روند و شیوه های انجام تحقیق 
پژوهشگران برای اینکه بتوانند تفاوت میان رژیم های 
کم چربی و کم کالری را متوجه شوند، 609 خانم و آقای 
مبتال به اضافه وزن یا چاقی که در سنین میانسالی بودند 
را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در طول یک سال، از 
نیمی از این گروه درخواست کردند مصرف چربی را در 
رژیم غذایی شان محدود کنند و از نیمی دیگر خواستند 
کربوهیدرات کمتری در برنامه غذایی شان داشته باشند. 

این 

محدودیت به صورتی بود که این افراد باید روزانه 
تنها 20 گرم چربی یا کربوهیدرات را به مدت 2 ماه 
مصرف می کردند و بعد از این مدت دوباره چربی و 
کربوهیدرات را در حد طبیعی و استاندارد به رژیم 

غذایی خودشان برمی گرداندند. 
پس از 2 ماه بررسی اینچنینی و ادامه روند تحقیقات با 
کاهش عمومی سطح چربی غذای یک گروه و سطح 
کربوهیدرات گروه دیگر، دانشمندان متوجه شدند تقریبا 
کاهش وزن یکسانی در هر 2 گروه اتفاق افتاده است. 
پس از بررسی نتایج تحقیقات، پژوهشگران به روشنی 
با محدود شدن میزان مصرف چربی ها و  دریافتند 
کربوهیدرات ها، افراد رژیم گیرنده به طور ناخودآگاه به 
سمت مصرف میوه ها و سبزی های بیشتر گرایش پیدا 

می کنند و همین مساله می تواند احتمال 
کاهش دریافت کالری و کم شدن وزن 
را برای آنها به دنبال داشته باشد. به 
عبارت ساده تر، زمانی که افراد دچار 
اضافه وزن به طور استاندارد از رژیم غذایی 
کم چربی یا کم کربوهیدرات پیروی می کنند، 
میزان مصرف شکر افزوده، غالت تصفیه شده )غالت 
آرد سفید( و چربی های ترانس به طور چشمگیری در 
رژیم غذایی شان کاهش پیدا می کند. معموال این افراد 
حجم کمتری از غذاهای فراوری شده و آماده را هم 
مصرف می کنند و به این ترتیب هر کدام از رژیم گیرندگان 
روزانه 500 تا 600 کالری کمتر از قبل دریافت خواهند 
کرد. همین مساله می تواند به مرور زمان، عالوه بر کاهش 
وزن، پیامد مثبت دیگری که همان اصالح الگوی غذایی 
باشد را برای افراد مبتال به اضافه وزن به ارمغان بیاورد. 

پاسخگویی رژیم های عمومی 
براساس اعالم دکتر کریستوفر گاردنر، استاد دانشکده 
پزشکی استنفورد در کالیفرنیا که سرپرستی این تیم 
تحقیقاتی را برعهده داشته، همین رژیم های کم چربی یا 
کم کربوهیدرات هم اگر به صورت بسته عمومی دربیایند، 
نمی توانند برای همه بیماران کارآمد باشند. به عبارت 
ساده تر، شرایط متابولیکی هر فرد با فرد دیگر متفاوت 
است. به همین دلیل ممکن است یک رژیم ثابت برای 

یک بیمار بسیار موفق باشد و منجر به کاهش وزن 
او شود اما همین رژیم تاثیر قابل توجهی بر کاهش 
وزن بیمار دیگر نداشته باشد. از این رو، بسیار ضروری 
است که بیماران به صورت فردی به متخصص تغذیه 
مراجعه کنند و حتی اگر قرار است رژیم کم چربی یا 
رژیم کم کربوهیدرات بگیرند، رژیم فردی و متناسب 

با شرایط بدنی خودشان دریافت کنند. 
به باور دکتر گاردنر، بهترین نوع رژیم غذایی که می تواند 
هم بر کاهش وزن اثر بگذارد و هم سالمت فرد را حفظ 
کند، رژیمی است که در آن به اندازه کافی، انواع میوه ها 
و سبزی ها گنجانده شده باشد، غالت سبوس دار جزو 
برنامه ثابت این رژیم باشد، مغزها و دانه ها به اندازه 
کافی مصرف شوند، حتما هفته ای 2 مرتبه حبوبات 
در آن وجود داشته باشد، گوشت های کم چربی در آن 
گنجانده شده باشد، حتما رژیم حاوی ماهی و غذاهای 
دریایی باشد و در آن انواع چربی های سالم مانند روغن 
زیتون یا روغن بذر کتان جایگزین روغن های حاوی 
چربی اشباع یا چربی ترانس شده باشند. از این منظر 
می توان ادعا کرد رژیم هایی مانند رژیم مدیترانه ای یا رژیم 
َدش جزو بهترین رژیم های غذایی در کل جهان است. 
از طرف دیگر، افراد گیاهخواری که لبنیات، تخم مرغ، 
عسل و ماهی مصرف می کنند هم جزو افرادی هستند 

که سالم ترین نوع رژیم غذایی را دنبال می کنند. 
Everyday Health :منبع

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

طرفداران انواع رژیم های الغری در سطح جهان حتما 
می دانند وقتی صحبت از رژیم کم چربی می شود، با 
تنوع رژیمی چندانی مواجه نیستند و برای داشتن 
رژیم کم چربی فقط کافی است مصرف چربی های 
اشباع و ترانس را تا حد ممکن کنار بگذارند و چربی های سالم را هم 
در حد بسیار متعادلی مصرف کنند. این درحالی است که وقتی از رژیم 
کم کربوهیدرات صحبت می کنیم، اسامی بسیار زیادی از انواع رژیم های 
کم کربوهیدرات مطرح می شود که هر کدام از این اسامی و رژیم ها، 
قوانین خاص، مزایا و  معایب مربوط به خود را دارند. از این رو، در 
ادامه به بررسی رایج ترین و پرطرفدارترین رژیم های کم کربوهیدرات 

جهانی می پردازیم و مزایا و معایب هر کدام را بازگو می کنیم. 

1. رژیم کتوژنیک یا کتو: براساس قانون رژیم کتوژنیک، مصرف 
کربوهیدرات ها در طول روز برای افراد رژیم گیرنده باید زیر 50 گرم 
و حتی در شرایط ایدال این رژیم بین 20 تا 30 گرم باشد. افراد پیرو 
این رژیم باید انرژی روزانه خود را به جای کربوهیدرات ها از طریق 
مصرف چربی ها دریافت کنند. براساس این رژیم، فرد می تواند در 
مدت  کوتاهی وزن اضافه خودش را از دست بدهد اما عیب این 
رژیم، آن است که در طول رژیم مصرف فراورده های گوشتی و 
منابع غذایی با منشاء حیوانی افزایش پیدا می کند و در مقابل مصرف 
بسیاری از صیفی ها، سبزی ها، غالت، حبوبات و میوه ها به دلیل داشتن 
کربوهیدرات محدود می شود. این موضوع می تواند باعث شکل گیری 
الگوی تغذیه ای نامناسب در فرد شود و به مرور زمان، سالمت سیستم 

قلبی ـ عروقی او را به خطر بیندازد. 
2. رژیم کم کربوهیدرات پایه ای: در رژیم کم کربوهیدرات پایه ای، 
اصول کار این است که فرد رژیم گیرنده به طور میانگین روزانه تنها 
50 تا 100 گرم کربوهیدرات مصرف کند. براساس این رژیم، خود 
فرد رژیم گیرنده حق انتخاب نوع کربوهیدرات مصرفی اش را دارد و 
می تواند این کربوهیدرات را از گروه میوه ها، سبزی ها، لبنیات، غالت، 
مغزها یا دانه ها دریافت کند. این رژیم بیشتر برای کسانی مفید است 
که نمی توانند اصول رژیم های الغری سخت و بسیار محدودکننده 
را تحمل کنند. براساس نظر متخصصان، رژیم کم کربوهیدرات پایه ای 
از نظر ساختار رژیمی بهتر از انواع رژیم های کم  کربوهیدرات است. 

3. رژیم اتکینز: رژیم غذایی اتکینز، 4 مرحله ای است. در مرحله 
اول که همان مرحله القاست، فرد باید به مدت 2 هفته روزانه کمتر 
از 20 گرم کربوهیدرات مصرف کند. در مرحله دوم، مقداری از 
سبزیجات کم  کربوهیدرات، میوه ها و مغزها به رژیم غذایی اضافه 
می شوند و در مرحله سوم و زمانی که فرد کاهش وزن قابل قبولی 
داشت، می تواند کمی کربوهیدرات نشاسته ای هم به رژیم غذایی اش 
بیفزاید. در مرحله چهارم، فرد رژیم گیرنده دیگر به وزن ایدالش رسیده 
و در این مرحله می تواند از کربوهیدرات های سالم استفاده کند. از 
مزایای رژیم اتکینز، این است که شیرینی ها، چربی های ترانس و 
غالت آرد سفید از برنامه غذایی کنار گذاشته می شوند اما از معایبش 
می توان به مصرف بیش از حد پروتئین های حیوانی و چربی های 
اشباع برای تامین انرژی بدن اشاره کرد. اگر فرد بتواند در دریافت 
پروتئین ها و چربی های حیوانی، حد متعادلی را رعایت کند، شاید 
رژیم اتکینز برای او چندان بد هم نباشد. براساس ادعای ثابت شده 
دکتر اتکینز، زمانی که مصرف کربوهیدرات ها )مخصوصا قندهای 

ساده و غالت آرد سفید( در برنامه غذایی محدود یا ممنوع می شود 
و فرد به سمت مصرف منابع غذایی پروتئینی مانند گوشت ها می رود، 
زودتر با احساس سیری مواجه می شود و به این ترتیب کمتر در طول 
روز نیاز به ریزه خواری پیدا می کند. همین موضوع می تواند هم منجر 
به کاهش وزن و هم اصالح الگوی غذایی فرد رژیم گیرنده شود. البته 
همان طور که گفته شد، افراد پیرو رژیم اتکینز باید توجه داشته باشند 
که در مصرف پروتئین ها و چربی های حیوانی زیاده روی نکنند. در 
غیر این صورت، ممکن است سالمت خودشان را به خطر بیندازند. 
4. رژیم 30 روزه: براساس رژیم 30 روزه، شما باید 30 روز پشت 
سر هم فقط گوشت قرمز، غذاهای دریایی، سبزی، میوه و روغن های 
سالم مصرف کنید و دور استفاده از انواع منابع قندی، مواد غذایی 
حاوی قند و شکر، غالت، بقوالت و لبنیات را خط بکشید. این رژیم 
هم دوره زمانی محدودی دارد و هم ممنوعیت های غذایی آن مانند 
حذف غالت و لبنیات برای یک ماه چندان قابل قبول نیست بنابراین 
متخصصان رو آوردن به این رژیم را برای کاهش وزن پیشنهاد نمی کنند. 

5. رژیم کم کربوهیدرات مدیترانه ای: رژیم غذایی مدیترانه ای، 
یکی از بهترین انواع رژیم های کم کربوهیدرات در سطح جهان است 
که می توان همیشه و در هر سنی برای حفظ تناسب اندام و سالمت 
از آن پیروی کرد. پیروی طوالنی مدت از رژیم مدیترانه ای می تواند 
تا حد قابل قبولی مانع ابتال به دیابت نوع 2، فشار خون باال، چربی 
خون باال و بیماری های قلبی شود. براساس رژیم مدیترانه ای، شما 
باید حجم بیشتری از ماهی ها، مغزها و دانه های خام، سبزی ها و 
صیفی ها را در رژیم غذایی تان داشته باشید، از لبنیات کم چرب 
به صورت روزانه استفاده کنید، در طول روز حجم متوسطی از 
غالت سبوس دار را مصرف کنید و روغن های خوب مانند روغن 
زیتون همواره در رژیم روزانه تان قرار داشته باشد. براساس این رژیم 
غذایی، مصرف گوشت های قرمز، چربی های حیوانی، کره، خامه 
و لبنیات پرچرب باید محدود و نه ممنوع باشد. اصول کار رژیم 
مدیترانه ای، براساس این توصیه است که فرد بیش از 50 درصد 
انرژی روزانه اش را از کربوهیدرات ها و بیش از 30 درصد آن را 
از چربی ها تامین نکند. در این رژیم غذایی باید حداقل روزانه 3 

تا 5 وعده سبزی و صیفی کنار 2 تا 4 وعده میوه مصرف شود. 
فرد  پالئو،  کم  کربوهیدرات  رژیم  براساس  پالئو:  رژیم   .6
و  چربی ها  مصرف  بر  را  غذایی اش  تمرکز  باید  رژیم گیرنده 
پروتئین های بیشتر کنار کربوهیدرات های کمتر بگذارد. ادعای 
می تواند سبزی های  رژیم گیرنده  فرد  که  است  این  رژیم،  این 
نشاسته ای و میوه ها را مصرف کند و تنها باید مصرف غالت، 
شیرینی ها، لبنیات و حبوبات را در برنامه غذایی اش تا حد زیادی 
همراه  خود  با  پالئو  رژیم  که  مشکالتی  از  یکی  کند.  محدود 
می آورد، ممنوعیت یا محدودیت شدید مصرف لبنیات است که 
این مساله می تواند در سنین مختلف، مشکالت متعددی ازجمله 
مشکالت دندانی، استخوانی و حتی روانی ایجاد کند. در رژیم 
پالئو، می توان سبزی ها و صیفی هایی مانند خیار، گوجه فرنگی و 
انواع فلفل را بدون محدودیت مصرف کرد اما خوردن میوه های 
شیرین با محدودیت نسبی همراه است. متخصصان رژیم پالئو را 
رژیمی چندان جدی برای کاهش وزن و چندان سالم برای فرد 
رژیم گیرنده نمی دانند و بر این باورند که پیروی از آن نمی تواند 

آثار سالمت بخشی برای فرد به دنبال داشته باشد. 

یکی از نکاتی که در مورد رژیم الغری از قدیم میان افراد 
مبتال به چاقی و اضافه وزن مطرح بوده و هست، این است 
که اگر یک فرد رژیم غذایی موفقی داشته باشد و با کمک 
آن  می تواند  آیا  برسد،  ایده الش  وزن  به  بتواند  رژیم  آن 
رژیم موفق را برای فرد دیگری تجویز کند؟ پاسخ منفی 
است. به عبارت ساده تر، زمانی که افراد مبتال به چاقی یا 
با رژیم اصولی و  اضافه وزن هستند و قصد کاهش وزن 
درست را دارند، می توان برخی نکات کلی را به صورت 
توصیه های عمومی برای آنها مطرح کرد، مثال به همه این 

می شود:  توصیه  افراد 
 تعداد وعده های غذایی شان را افزایش دهند و حجم 

غذای مصرفی را در هر وعده کم کنند. 
و  شیرینی  شکر،  قند،  چربی ها،  دریافت  در  به شدت   
مصرف  در  زیاده روی  از  و  باشند  مراقب  ساده  قندهای 

بپرهیزند.  خوراکی ها  این 
خوراکی های  سراغ  هستند،  گرسنه  کامال  که  زمانی   

نروند.  قندهای ساده  حاوی 
و  کافی  فیزیکی  فعالیت  جسمانی،  شرایط  براساس   

باشند.  ورزش روزانه داشته 
 آهسته و منظم غذا بخورند. 

رژیم  در  را  میوه ها  و  صیفی ها  سبزی ها،  مصرف   
دهند.  افزایش  غذایی شان 

 تا جایی که می توانند، دور غذاهای آماده، سرخ شده، 
بکشند.  کنسروی خط  یا  فراوری شده 

از این توصیه های عمومی که بگذریم، بخش دیگر رژیم 
مربوط می شود،  فرد رژیم گیرنده  برای  کالری  به محاسبه 
رژیم  شروع  زمان  در  باید  اضافه وزن  به  مبتال  افراد  مثال 
الغری، برحسب سن، جنسیت، ویژگی های فردی، شرایط 
فیزیولوژی بدن و میزان فعالیت روزانه شان، کالری مشخصی 
را دریافت کنند تا کمکی به کاهش وزنشان شود. در این 
مورد می توان گفت نسبت درصد محاسبه کالری در افراد 
در  متفاوت  فیزیکی  فعالیت  و  جنسیت  سن،  با  مختلف 
طول روز کامال فرق خواهد کرد. در این موارد، اگر فردی 
بدون در نظر گرفتن عوامل ذکرشده دقیقا رژیم فرد دیگری 
با  ولی  نرساند  بدنش  به  آسیبی  است  ممکن  بگیرد،  را 
گرفتن این رژیم، موفق به کاهش وزن هم نشود. این در 
حالی است که اگر افراد کنار چاقی، مبتال به بیماری هایی 
مشکالت  یا  کلیوی  بیماری  چرب،  کبد  دیابت،  مانند 
باشند و به صورت فردی برای کاهش وزن  متابولیک هم 
کمک  دیگران  رژیم های  از  و  نکنند  مراجعه  پزشک  به 
بگیرند، ممکن است سالمت شان را در طول رژیم الغری 
می شود  توصیه  دلیل  همین  به  بیندازند.  به خطر  به شدت 
به صورت  را  موفق حتما رژیم  داشتن رژیم الغری  برای 

کنید. دنبال  تغذیه  نظر متخصص  زیر  انفرادی و 

آیا می توان رژیم های موفق را برای 
همه افراد تجویز کرد؟ 

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

  پرطرفدارترین رژیم های کم کربوهیدرات و مزایا و معایب آنها 

از رژیم »کتو «تا »پالئو«
 ترجمه: 
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بهترین نوع 
رژیم غذایی که 

می تواند هم بر کاهش وزن 
اثر بگذارد و هم سالمت فرد را 

حفظ کند، رژیمی است که در آن به اندازه 
کافی، انواع میوه ها و سبزی ها گنجانده شده باشد، 

غالت سبوس دار جزو برنامه ثابت این رژیم باشد، مغزها 
و دانه ها به اندازه کافی مصرف شوند، حتما هفته ای 2 مرتبه 
حبوبات در آن وجود داشته باشد، گوشت های کم چربی در آن 

گنجانده شده باشد، حتما رژیم حاوی ماهی و غذاهای 
دریایی باشد و در آن انواع چربی های سالم 

مانند روغن زیتون یا روغن بذر کتان 
جایگزین روغن های حاوی چربی 

اشباع یا چربی ترانس 
شده باشند



طرز تهیه 
1. ابتدا یک قاشق چای خوری از روغن را داخل تابه نچسبی بریزید و آن را 

کمی گرم کنید. 
2. سیب زمینی پخته و رنده شده را کف تابه پهن کنید و آن را به اندازه ای 
حرارت دهید که کف سیب زمینی کامال طالیی شود. اگر سیب زمینی را حدود 
3 تا 5 دقیقه با شعله متوسط حرارت دهید، به  منظور خود خواهید رسید. زمانی 
که سیب زمینی را کف تابه پهن کرده  و در حال حرارت دادن به آن هستید، تابه 
را کمی تکان دهید تا هم حرارت به طور یکنواخت کف سیب زمینی پخش 

شود و هم مطمئن شوید سیب زمینی به کف تابه نمی چسبد. 
3. تابه حاوی سیب زمینی را پس از 3 تا 5 دقیقه حرارت دادن از روی شعله 

بردارید و کنار بگذارید. 
4. حاال در ظرف گودی، تخم مرغ ها را همراه بقیه روغن، ادویه ها، سبزیجات، 
پنیر و گوجه فرنگی های خردشده به خوبی مخلوط کنید و این مخلوط را روی 

سیب زمینی در تابه بریزید. 
5. حواستان باشد حتما فقط از فیله گوجه فرنگی استفاده کنید و تخمه های 

گوجه فرنگی را در این املت نریزید. 
6. بعد از ریختن ترکیبات تخم مرغی و پنیری روی الیه سیب زمینی، دوباره 

تابه را روی حرارت متوسط بگذارید و در آن را ببندید. 
7. بهتر است حدود 4 دقیقه اجازه دهید ترکیب تخم مرغ به خوبی خودش را 

بگیرد و پنیرها هم به اندازه کافی سفت شوند. 
8. برای تهیه این املت بهتر است از تابه ای با قطر زیاد استفاده کنید که املت 

شما بیش از اندازه ضخیم نشود. 
9. اگر فرگاز یا مایکروفر دارید، می توانید در انتهای پخت 1 دقیقه املت را 
با در باز تابه داخل فر بگذارید و گریل را روشن کنید تا سطح رویی املت 

کامال برشته شود. 

10. بعد از این مدت، املت آماده سرو است. 
11. بهتر است این املت برای یک وعده غذایی پخته و از نگهداری یا گرم کردن 

دوباره آن برای وعده های غذایی بعدی خودداری شود. 

1. متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل زندگی ماشینی این 
روزها و کمبود وقتی که همیشه در زندگی شان احساس 
می کنند، وعده غذایی صبحانه را نادیده می گیرند. این نادیده 
گرفتن از طرف بزرگساالن می تواند باعث شکل گیری 
الگوی نادرستی برای کودکان خانواده هم بشود بنابراین 
اولین دلیلی که برای خوردن صبحانه مطرح می شود، حفظ 
سالمت جسمانی و روانی تمام اعضای خانواده است. 
2. صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی برای تامین 
سوخت و ریزمغذی های مورد نیاز بدن شناخته می شود. 
افرادی که می خواهند صبح را با انرژی جسمانی و تمرکز 
روانی مطلوب آغاز کنند باید حتما صبحانه بخورند. 
صبحانه می تواند حتی یک لقمه نان ساده همراه یک 
مدل لبنیات و مقداری از مغزها باشد. همین صبحانه 
ساده پروتئین، چربی، ویتامین و کربوهیدرات مناسبی 
به بدن می رساند، مخصوصا اگر با یک لیوان شیر یا 
مقداری سبزی و صیفی همراه شده باشد. با این حساب، 
متوجه می شوید که نخوردن صبحانه در مرحله اول، 
عارضه ای جز بی حالی و عدم تمرکز صبحگاهی برای 

شما نخواهد داشت. 
3. بسیاری از مطالعات جهانی ثابت کرده اند مصرف 
نکردن صبحانه می تواند تمایل فرد به خوردن هله هوله های 

چرب، شیرین و شور را در میان وعده ها افزایش دهد 
و به این ترتیب، احتمال ابتال به اضافه وزن را برای فرد 
افزایش دهد. این درحالی است که اگر شما در وعده 
صبحانه از یک مدل غالت سبوس دار کنار لبنیات، مغزها 
و صیفی ها یا سبزی ها استفاده کنید، سیری الزم را برای 
رسیدن به یک میان وعده سالم در بدنتان تامین می کنید 
و نیازی به خوردن خوراکی های چرب و شیرین برای 

رفع گرسنگی میان روز حس نخواهید کرد. 
4. خوردن صبحانه می تواند به کنترل قندخون کمک کند 
و جلوی نوسانات ناگهانی قندخون را بگیرد. نوسانات 

گرسنگی های  اثر  در  که  قندخون  ناگهانی 
اتفاق  صبحانه  نخوردن  و  طوالنی مدت 
می افتد، می تواند بی حالی روزانه و کاهش 
تمرکز را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل 
زمانی که دانش آموزان یا دانشجویان بدون 
خوردن صبحانه سالم، خانه را ترک می کنند، 
با مشکالتی مانند عدم تمرکز و هوشیاری برای 

یادگیری درس مواجه می شوند. 

5. نکته مهمی که نباید از آن غافل ماند، این 
است که عالوه بر توصیه به مصرف صبحانه، 
اکیدا به خوردن صبحانه سالم به جای هر 

صبحانه ای توصیه می شود. به عنوان مثال، منظور ما از 
صبحانه این نیست که یک عدد کیک یا کلوچه صنعتی 
سرشار از چربی ترانس یا شکر را همراه شیرکاکائو یا 
چای میل کنید، بلکه توصیه می کنیم حتی در شرایطی 
که کمترین زمان را برای خوردن صبحانه دارید، باز 
هم مغذی ترین ترکیبات غذایی را مصرف کنید، مثال 
در شرایط فوری، یک پیاله شیر و غالت سبوس دار، 
یک لقمه نان و پنیر، یک لیوان شیر با دو عدد خرما، 
یا یک پیاله از میوه های خشکی مانند کشمش، مویز 
و توت همراه یکی- دو نوع از مغزهای خام می تواند 

گزینه مناسب تری به جای کیک ها و کلوچه های صنعتی 
باشد، حتی در مواردی که وقت آماده کردن و خوردن 
هیچ نوع صبحانه ای را ندارید، توصیه می کنیم یک عدد 
شیر پاکتی تک نفره، یک عدد موز و مقداری خرما را 
در کیف کار یا تحصیلتان بگذارید و این خوراکی ها 
را قبل از آغاز فعالیت و در طول مسیر مصرف کنید. 
اگر خانواده ها می دانند ممکن است صبح ها وقت کافی 
برای تهیه صبحانه نداشته باشند، می توانند یک لقمه 
ساده و سالم را از شب قبل آماده کنند و صبح روز 
بعد فقط زمان اندکی را به خوردن آن لقمه با یک لیوان 
نوشیدنی ساده مانند شیر، آب میوه طبیعی یا 

چای رقیق اختصاص دهند. 
6. به منظور ایجاد تنوع در صبحانه برای 
کسانی که همیشه نمی توانند غذای جویدنی 
هنگام صبح مصرف کنند، توصیه می شود 
انواع اسموتی ها یا پوره ها هم در برنامه غذایی 
صبحانه گنجانده شود، مثال شما می توانید 
صبح ها یک عدد میوه مانند موز را همراه کمی 
خرما، مقداری آجیل یا دانه خام و مقداری شیر 
یا کمی عسل داخل مخلوط کن بریزید و این 

ترکیب مغذی را به جای صبحانه میل کنید.

6 دلیل برای صبحانه خوردن 
نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

1. یکی از اصولی ترین نکته های پخت هر نوع املتی، این است 
که قبل از افزودن تخم مرغ به سایر ترکیبات، حتما آن را در ظرف 
جداگانه ای بشکنید، به خوبی هم بزنید و طعم دار کنید. طعم دار 
کردن تخم مرغ املت می تواند با یک نمک و فلفل ساده شروع 
شود و تا حد افزودن انواع سبزیجات معطر ادامه پیدا کند. این کار 
می تواند به یکنواخت شدن طعم و بافت نهایی املت کمک کند. 

2. برای پختن انواع املت حتما باید از تابه های نچسب کمک 
بگیرید تا حرارت به طور یکنواخت بین ترکیبات غذا پخش شود 
و بخشی از ترکیبات املت خام و بخشی دیگر بسیار پخته یا 

سوخته نشود. 

3. هرچه تابه تهیه املت دارای قطر بیشتر و مناسب تری باشد، 
حرارت دهی به تخم مرغ ها با سرعت و کیفیت بهتری انجام می شود 

و شما درنهایت املت خوشمزه تری خواهید داشت. 

4. اگر در تهیه املت از سبزی ها یا صیفی های آبداری مانند 
گوجه فرنگی، انواع فلفل تازه، ریحان، گشنیز، جعفری و شوید 
استفاده می کنید، برای پیشگیری از آب  انداختن نهایی املت، حتما 
آب سبزیجات را قبل از افزودن به تابه بکشید یا کاری کنید که آب 

سبزیجات حین پختن درون تابه کامال کشیده شود. 

5. یکی از مواردی که می تواند به خوشمزه تر شدن املت کمک کند، 
تهیه املت با کره است. در این صورت، طعم و بافت جذاب تری 

از املت را پیش رو خواهید داشت. 

6. یکی از سبزی های تازه ای که می تواند طعم انواع املت را بسیار 
جذاب تر کند، رزماری تازه است. شما می توانید برای ایجاد عطر 
عالی در املت ها، چند برگ رزماری تازه را در یکی- دو دقیقه 

پایانی پخت به املت اضافه کنید. 

7. سبزی های خشکی مانند مرزه و ترخون هم طعم بسیار جذابی 
به املت های حاوی گوجه فرنگی می دهند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 نکته 
برای پخت املت  

پيشنهادي براي صبحانه دانش اموزان

املت سیب زمینی مکزیکی 

پیشنهاد این ساالد
پیشنهاد می شود افراد ورزشکار، یک عدد سفیده تخم مرغ اضافی 
به این املت بیفزایند تا پروتئین دریافتی را باالتر ببرند. اگر پنیر 
چدار برای تهیه این املت در دسترس نداشتید، می توانید از پنیر 
گودا، پنیر پارمسان یا حتی از پنیر معمولی صبحانه هم برای تهیه 
این املت استفاده کنید. اگر می خواهید این املت را برای خانم های 
باردار یا کودکان در سن رشد به عنوان وعده ناهار یا شام سرو کنید، 
می توانید به ازای هر نفر یک عدد فیله مرغ تنوری یا بخارپز را هم 
کنار این املت سیب زمینی داشته باشید. افراد مبتال به اضافه وزن 
می توانند حجم پنیر مصرفی را در این املت نصف کنند. اگر املت 
را از ابتدای پخت داخل فر تهیه می کنید، می توانید مقدار روغن را 
هم نصف مقدار توصیه  شده استفاده کنید. به خاطر داشته باشید 
برای ایجاد جذابیت بیشتر در طعم نهایی املت حتما تنها از برگ 
سبزی هایی مثل ریحان، گشنیز و جعفری استفاده کنید و به هیچ وجه 

ساقه این سبزی ها را داخل املت نریزید.

پیشنهاد سرآشپز

/15 آماده می شود

/15 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 2 نفر(

12 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

جزو  همواره  املت ها 
ترکیبات  جذاب ترین 
غذایی برای وعده صبحانه 
محسوب  شام  حتی  یا 
تنها  ایرانیان  ما  بیشتر  هرچند  می شوند. 
و  گوجه فرنگی  پایه  بر  که  غذاهایی  به 
تخم مرغ تهیه می شوند، »املت« می گوییم، 
میان فرهنگ غذایی بسیاری از کشورهای 
جهان هر غذایی که بر پایه یک نوع سبزیجات 
کنار تخم مرغ پخته شود، می تواند نام املت 
به خود بگیرد. املت سیب زمینی مکزیکی 
یکی از معروف ترین املت های مکزیک و 
مردمان  میان  املت  انواع  پرطرفدارترین 
آمریکای التین و آمریکای جنوبی است. این 
غذا به دلیل ترکیبات مغذی فراوانی که دارد، 
می تواند به حفظ سالمت استخوان ها کمک 
کند و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود. 
املت سیب زمینی مکزیکی، حجم باالیی از 
کلسیم و حجم پایینی از کربوهیدرات را 
کنار مقدار نسبتا پایینی از کالری در خود 
جاداده بنابراین می تواند گزینه غذایی خوبی 
برای صبحانه کودکان، خانم های باردار و 

افراد سالمند باشد. 

همراهان این ساالد 
بهترین همراه برای املت سیب زمینی مکزیکی 
می تواند یک بشقاب سبزی خوردن باشد تا 
کمی از تندوتیزی آن کم کند. شما می توانید 
این املت را با مقداری نان سنگک یا نان تست 
سبوس دار میل کنید. اگر طرفدار انواع سس های 
خانگی هستید، می توانید با تخمه های گوجه ای 
که فیله آنها را برای طبخ غذا استفاده کرده اید، 
یک سس خوشمزه برای این املت آماده کنید. 
به این ترتیب که یک قاشق غذاخوری از روغن 
زیتون را با تخمه های گوجه فرنگی ها، مقداری 
آویشن، نمک، پودر سیر و پودر فلفل را داخل 
غذاساز بریزید تا مایه یکنواختی به دست بیاید. 
سپس این مایه را تا حدی حرارت دهید که آب 
آن کشیده شود و سس خانگی شما به غلظت 
مورد نظرتان برسد. این سس می تواند حدود 
5 روز داخل یخچال نگهداری شود و همراه با 
غذاهای حاوی سیب زمینی مانند همین املت 
سیب زمینی به مصرف برسد. میان نوشیدنی های 
مختلف هم یک نوع نوشیدنی خانگی که بر 
پایه مرکباتی مانند آب لیمو، آب نارنج یا آب 
برای  خوبی  همراه  باشد،  شده  تهیه  پرتقال 
این غذا محسوب می شود. طرفداران ادویه ها، 
چاشنی ها و سبزی های معطر می توانند فلفل 
قرمز، پودر آویشن و آب لیموی تازه را هم 
با املت همراه کنند. برش هایی از خیار تازه 
که با آب لیمو و نعناع خشک طعم دار شده 
باشند هم طعم تکمیلی فوق العاده ای به این 

املت می دهند. 
   

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 720 کیلوکالری 
انرژی دارند که در صورت تقسیم کردن املت 
آنها 355  از  به هر یک  نفر  میان 2  یادشده 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در صورتی 
که این غذا با نان میل شود، به ازای هر برش 
عدد  به  کیلوکالری   80 باید  نان،  گرمی   30

یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
 335 حدود  حاوی  غذا  این  از  وعده  هر 
گرم   9( چربی  گرم   23 انرژی،  کیلوکالری 
چربی اشباع(، 2 گرم فیبر، 11 گرم کربوهیدرات، 
21 گرم پروتئین، 91 میکروگرم فوالت، 402 
میلی گرم کلسترول، 1 گرم قند، 1201 واحد 
بین المللی ویتامین A، 25 میلی گرم ویتامین 
C، 291 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 
872 میلی گرم سدیم و 350 میلی گرم پتاسیم 
است. ضمن اینکه این غذا می تواند 42 درصد 
از نیاز روزانه بدن به ویتامین C، 29 درصد به 
کلسیم، 24 درصد به ویتامین A و 23 درصد 

به فوالت را هم تامین کند. 

 ترجمه: 
ندا احمدلو
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كيلوكالري45قاشق چای خوری2روغن زیتون فرابکر
كيلوكالري160ليوان1سيب زمينی پخته و رنده شده
فلفل دلمه ای سبز یا برگ 

پيازچه خردشده
كيلوكالري10ليوان1/2

كيلوكالري400عدد4تخم مرغ بزرگ
كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2سس تند

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4نمک
كيلوكالري0به ميزان دلخواهپودر فلفل

كيلوكالري5ليوان1/4ریحان خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4جعفری خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4گشنيز خردشده

گوجه فرنگی پوست كنده و 
خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4

كيلوكالري75ليوان1/2پنير چدار رنده شده
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: آقای دکتر! در مورد رژیم کاهش وزن 
خانم زمانی برایمان بگویید.

رژیم ایشان رژیمی متعادل و متنوع بود چون مبتال به 
کبد چرب درجه 2 بودند. در اول کار، مصرف گوشت 
قرمز از برنامه ایشان حذف شد اما بعد از آنکه به درجه 
1 رسید، دوباره گوشت وارد برنامه شان شد. نان، برنج، 
شکالت، شیرینی و غذاهای چرب بسیار محدود شد و 
به یک سوم کاهش یافت اما مصرف پروتئین باالتر رفت. 
از مکمل فیبری- پروتئینی برای القای سیری استفاده  و 
توصیه کردم قبل از ناهار و شام، سبزی آبپز بخورند. 
ساالد و سبزی خوردن بدون سس با غذا توصیه و 
مصرف حبوبات به صورت عدسی یا همراه با پلو به 
شکل ماش پلو، عدس پلو و لوبیاپلو به برنامه اضافه شد.

: چرا دفعه قبل با رها کردن رژیم دوباره 
وزنشان برگشت؟

اصلی ترین دلیل آن غفلت از رژیم نگهدارنده بود. به 
صرف اینکه وزن کم شد نباید مراجعات را قطع کرد. 
ایشان باید نزد من می آمدند و رژیم نگهدارنده دریافت 
می کردند و بعد هم در طول بارداری و شیردهی از رژیم 
مخصوص هر دوران تبعیت می کردند. در این صورت 
به طور حتم نیازی به مراجعه دوباره برای کاهش وزن 
نداشتند. ایشان پیگیری ها را قطع کردند و به عادت های 
غذایی قبل برگشتند و مسلم است که وزن برمی گردد. 
: یکی از موضوعاتی که خانم زمانی اشاره 
کردند ناباروری و ارتباطشان با چاقی بود. گفتند 
با کاهش وزن، طبیعی باردار شدند، در حالی که 
قبال تحت درمان های ناباروری بودند. در این رابطه 

هم توضیح دهید.
چاقی سبب ایجاد تغییراتی در تولید هورمون ها می شود 
و با افزایش میزان تولید تستوسترون عامل بروز کیست 
تخمدان خواهد شد. این مساله خود سبب بروز اختالالتی 
در تخمک گذاری و کاهش احتمال باروری می شود. از 
سوی دیگر، هر چه فردی؛ چه خانم و چه آقا چاق تر 
باشد، میل جنسی کمتر می شود. به عالوه، با افزایش 
بافت چربی در بدن، چربی لوله های تخمدان را مسدود 
می کند و مانع رسیدن اسپرم به تخمک می شود. بعد از 
کاهش وزن و کاهش توده چربی در بدن، هم هورمون ها 
تنظیم و هم لوله ها باز می شوند. بانواني که در دوران 
کودکي و نوجواني چاق بوده اند و می خواهند باردار 

شوند، بهتر است به تدریج وزنشان را پایین بیاورند. با 
انجام آزمایش تست تحمل قند مشخص می شود آیا 
میزان قند ناشتا و قند 2ساعته در محدوده طبیعي قرار 
دارد یا نه. اگر امکان اقتصادي شان اجازه بدهد بهتر 
است با تست تحمل قند، به موازات آن سطح انسولین 
خون را نیز اندازه گیري کنند. این آزمایش ها اختالالت 
احتمالي در سوخت وساز منابع قندي را خیلي به موقع 
نشان می دهد. در صورت مشاهده بعضي از عدم تعادل ها 
با استفاده از داروهاي کاهنده قندخون و برنامه ریزي برای 
فعالیت هاي بدني و کاهش میزان مصرف مواد قندي 
تصفیه شده و کاهش چند کیلوگرم از وزن هم احتمال 
باروري را می توانیم باال ببریم و هم از میزان خطرات 

ناخواسته در طول دوران 40 هفته بارداري بکاهیم.
: خانم زمانی گفتند که به دلیل بارداری 
و داشتن استراحت مطلق رژیم را رها کردند. در 
مورد این موضوع و باورهای رایج آن نیز بیشتر 

توضیح دهید.
متاسفانه هنوز هم این باور که خانم باردار باید به جای 
2 نفر غذا بخورد، بین مردم ما وجود دارد. درست است 
که در 3 ماهه اول بارداری تمام ارگان های جنین شکل 
می گیرد و رشد می کند، هیچ نیازی به افزایش میزان 

کالری مصرفی نیست. در 3 ماهه اول نهایتا به 100 
کیلوکالری افزایش انرژی نیاز است، حتی اگر خانمی   
ویار شدید دارد، مساله ای نیست و مشکلی پیش نمی آید. 
در 3 ماهه دوم بدن به 150 تا 200 کیلوکالری اضافه و 
در 3 ماهه سوم هم بدن تنها به 350 تا 300کیلوکالری 
انرژی اضافه نیاز دارد که به شکل 2 لیوان شیر کم چرب 
و 10 گرم پروتئین، فیبرها و آنتی اکسیدان ها باید به بدن 

برسد. مادر در هر هفته باید خود را وزن کند و تغییرات 
وزنی خود را زیر نظر داشته باشد تا دچار اضافه وزن 
بی مورد نشود.  اگر خانمی  در دوران بارداری استراحت 
مطلق دارد نیازی به دریافت کالری اضافه ندارد چون 
فعالیت بدنی اش قطع شده و خروجی انرژی باالیی 
ندارد، درنتیجه گاهی همان انرژی دریافتی سابق هم 
برایش زیاد است و سبب چاقی می شود. در این شرایط 
مادر باید شیرینی، شکالت و غذاهای چرب را از برنامه 
خود حذف کند و کیفیت مواد غذایی دریافتی اش را 
باال ببرد، نه کمیت آن را. در کل، 4 واحد لبنیات در 3 
ماهه دوم و 5 واحد در 3 ماهه سوم ضروری است اما 

نان، برنج و روغن باید محدود شود. 
به  می توان  آیا  چطور؟  زایمان  از  بعد   :

محض زایمان برنامه کاهش وزن را شروع کرد؟
بعد از زایمان بخشی از وزن که مربوط به جنین، کیسه 
آمنیوتیک و ضمایم بارداری است، کم می شود. بعد از 
آن در 6 ماه اول شیردهی نباید رژیم کاهش وزن گرفت. 
کافی است مادر تغذیه سالمی داشته باشد و هله هوله 
که به شدت سبب چاقی در این دوران می شود را کنار 
بگذارد تا وزن به دنبال شیردهی پایین بیاید. باید دور 
غذاهای صنعتی، سوسیس و کالباس و نوشابه را خط 
کشید و به جای آن 4 لیوان شیر کم چرب و 200 تا 
300 گرم میوه و سبزیجات مصرف کرد. خانم ها بهتر 
است گن نبندند و به جای آن ورزش های کگل و 
انقباضات شکمی را انجام دهند تا عضالت شکم سفت 
شود. البته بعد از پایان 6 ماهگی با آغاز غذای کمکی 

برای نوزاد می توان رژیم الغری را هم شروع کرد. 
: توصیه شما به خانم هایی که دچار اضافه 

وزن هستند و می خواهند باردار شوند، چیست؟
سوءتغذیه هم در اثر پرخوری حاصل می شود و هم 
یا  وزن  اضافه  که  خانم هایی  است  بهتر  کم خوری. 
کمبود وزن دارند از 4 ماه قبل از اقدام به بارداری به 
متخصص تغذیه مراجعه کنند و مصرف مکمل های 
مورد نیاز بدن و اسید فولیک را آغاز کنند. آزمایش های 
الزم را هم انجام بدهند. متاسفانه بسیاری از خانم هایی 
که می خواهند باردار می شوند کمبود کلسیم و ویتامین 
D را جدی نمی گیرند تا بعد از جبران این کمبودها 
دیگر  بارداری  از  بعد  که  در صورتی  باردار شوند، 

نمی توان برخی مکمل ها مثل آهن را تجویز کرد.

نگاه متخصص تغذیه

: چطور شد که وزنتان باال رفت؟
وزنم همیشه اینقدر باال نبود. بعد از ازدواج به دلیل نازایی درمان های 
ناباروری را شروع کردم. درمان های هورمونی کنار عدم مراعات غذایی 

و بی تحرکی باعث شد روزبه روز وزنم باالتر برود.
: چرا تصمیم گرفتید وزن کم کنید؟

متخصص زنان در یک مشاوره توصیه کرد وزنم را کم کنم. اینطور 
شد که درمان های ناباروری را رها کردم و نزد متخصص تغذیه رفتم 

تا رژیم کاهش وزن بگیرم. 
: چقدر وزن کم کردید؟

60 کیلوگرم. آن موقع 116 کیلوگرم بودم. 

: و باردار شدید؟
بله، 2 ماه بعد از اینکه وزنم کاهش پیدا کرد به طور طبیعی باردار شدم.

: چطور دوباره وزنتان باال رفت؟
و  نداشتم  تحرک  اصال  داشتم.  مطلق  استراحت  بارداری  دوران  در 
خوابیده بودم. مسیرم به مطب دکتر دور بود و به دلیل بارداری رژیم 

را کنار گذاشتم. 
: وزنتان چقدر باال رفت؟

به 114 کیلوگرم رسیدم.
: چرا دوباره برای الغر شدن اقدام کردید؟

چون هم از نظر روانی و هم جسمی به مشکل برخورده بودم. 

: منظورتان چیست؟
زود  و  نداشتم  هم  قدرت حرکت  نمی کردم.  پیدا  اندازه ام  به  لباس 
خسته می شدم و به نفس نفس می افتادم. آزمایش هایم هم نشان داد 

کبد چرب دارم. 
: در حال حاضر چه رژیمی دارید؟

برایم  قند، شکر و چربی  برعکس گذشته که همه چیز می خوردم، 
به شدت محدود شد. نوشابه، شیرینی و شکالت در برنامه غذایی ام 

حذف شدند و مقدار غذایم هم کمتر از قبل شد. 
: ورزش هم می کنید؟

بله، هر روز ایروبیک کار می کنم.

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.

خانم زمانی که بار اول 60 کیلوگرم وزن کم کرده بود، می گوید: 
 درمان های ناباروری را رها کردم و رژیم گرفتم

اختالل در تخمک گذاری مهم ترین عامل 
در باروري زنان محسوب می شود و حتي 
اگر خانم هاي چاق دچار اختالل در عادت 
ماهانه و تخمک گذاري هم نشوند، احتمال 
باروري در آنها نسبت به افرادی که وزن 
طبیعي دارند، کمتر خواهد بود. اضافه وزن 
و چاقی در خانم ها روی ترشح هورمون ها 
تاثیر منفی می گذارد و با تولید لپتین و افزایش 
سطح استروژن در خون باعث اختالل در 

تخمک گذاري می شود. 
البته ممکن است چاقي عامل نازایی نباشد 
و علت هاي دیگري در بروز ناباروری نقش 
نتایج مطالعات جدید  داشته باشند، حتي 
نشان می دهد اگر زن وشوهری به دلیل مشکل 
در باروری به آی وی اف نیاز داشته باشند، 
احتمال موفقیت این روش در زنان چاق کمتر 
از زنانی خواهد بود که وزن طبیعي دارند.
خانم  ها باید با وزن مناسب وارد بارداری شوند. 
اگر اضافه وزن دارند یا دچار کمبود وزن هستند 
باید خود را به وزن طبیعی برسانند. چنانچه 
خانمی  دچار اضافه وزن است، توصیه می شود 
3 ماه قبل از تصمیم به بارداري برای کاهش 
کند. گرفتن رژیم های سرخود  اقدام  وزن 
توصیه نمی شود و بهتر است خانم با مراجعه 
به متخصص تغذیه تحت نظر ایشان رژیمي 
متعادل شامل هر 5 گروه اصلي موادغذایي 
را دریافت کند. انجام برخي آزمایش ها قبل 
از باردارشدن بنا به توصیه پزشک نیز الزم 
است. ممکن است خانمی  مبتال به کم خوني یا 
برخي عفونت ها یا مشکالت هورمونی باشد. 
به عنوان مثال کم کاری تیروئید به دلیل فقر 
ید در جامعه ما شایع است. درمان نکردن 
اختالالت غده تیروئید ممکن است باعث 
بروز مشکالتي در دوران بارداری از جمله 
بزرگ شدن گواتر  شود که بروز چنین عالئمي 
روي جنین، به ویژه رشد مغزی او اثر منفي 

خواهد گذاشت.

توجه به اضافه وزن دوران بارداری نیز اهمیت 
دارد. در دوران بارداري، در طول 40 هفته، 
افزایش وزن اجتناب ناپذیر است. 50 درصد 
اضافه وزن بارداری، مربوط به افزایش حجم 
ارگان ها و ذخایر چربي است. از این ذخایر 
براي تامین نیاز رشدي جنین و بعد از آن 
شیردهی نوزاد استفاده می شود. معموال به 
خانم هاي باردار توصیه مي شود براي هفته اول 
تا چهلم بارداري  جدولي تهیه کنند و براساس 
آن به اضافه وزنشان در دوران بارداري توجه 
داشته باشند. اصوال تا هفته سیزدهم بارداري؛ 
یعني 3 ماه اول که دوران ارگانوژنز است، 
ارگان ها در دوره زماني مشخصي تکامل پیدا 
مي کنند. این دوران با آغاز ویار و تغییرات 
هورموني همراه است و معموال خانم ها میلي 
به خوردن غذا ندارند و درنهایت وزن اضافه 
نمي کنند اما اگر خانم بارداری قصد دارد در 
این دوران کنترل دقیق تري درمورد وزنش 
داشته باشد، بهتر است با توجه به میزان قد 
و وزنش )ناشتا هنگام صبح بعد از تخلیه 
روده(، از تقسیم وزن به مجذوز قد، شاخص 

توده بدني اش را به دست بیاورد. 
در خانم های باردار باالي 18 سال، اگر عدد 
به دست آمده مساوي یا بزرگ تر از عدد 18/5 
است، اضافه وزن آنها باید در دوران بارداري 
حداقل و حداکثر بین 18-12/5 کیلوگرم 
بین  بدني  توده  شاخص  اگر  حال  باشد. 
26-19/5 کیلوگرم است، مجموع وزن در 
 11/5 حداقل  باید  بارداري،  دوران  کل 
کیلوگرم و حداکثر 13 کیلوگرم اضافه شود.  
اگر شاخص توده بدني مساوي یا بیشتر 
از عدد 29-26 است، نباید بیش از 7 تا 
اگر  شود.  اضافه  وزن  به  کیلوگرم   11/5
خانم بارداري خیلي چاق است و شاخص 
توده بدني وي باالتر از 29 است، در طول 
بارداري اضافه وزن بیش از 6 کیلوگرم او 
و  برای جنین  زیرا می  تواند  نیست  جایز 
مادر خطرناک باشد. به عبارتی، اضافه وزن 
نه تنها قبل از بارداری، بلکه در طول آن 
روند  بر  و  باشد  مشکل ساز  می تواند  نیز 

طبیعی بارداری تاثیر منفی بگذارد.

خانم  ها باید
 با وزن مناسب وارد 
بارداری شوند 

   دکتر مریم کاشانیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص زنان

تاکید دکتر سیدعلی کشاورز به مهمان این هفته »میزگرد تغذیه«

در استراحت مطلق کیفیت رژیم مهم است!

چاقی مادر بسیاری از بیماری هاست. بسیاری از خانم هایی که قدرت باروری 
خود را از دست می دهند، تنها با کم کردن 10 درصد از وزنشان موفق می شوند 
که بچه دار شوند. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« نیز به همین دلیل برای نخستین 
بار اقدام به کاهش وزن کرد اما بعد از آن دوباره وزنش باال رفت. با ما همراه 

شوید تا از روند کاهش وزن این خانم برای بار دوم آگاهی پیدا کنید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن فاطمه زمانی
با حضور دکتر سیدعلی کشاورز متخصص تغذیه 

و  دکتر مریم کاشانیان متخصص زنان 

چاقی بعد از 
60 کیلـوگـرم 

کاهش وزن

اگر خانمی  در دوران بارداری 
استراحت مطلق دارد نیازی 
به دریافت کالری اضافه 
ندارد چون فعالیت بدنی اش 
قطع شده و خروجی انرژی 
باالیی ندارد، درنتیجه گاهی همان انرژی 
دریافتی سابق هم برایش زیاد است و 
سبب چاقی می شود. در این شرایط باید 
مادر شیرینی، شکالت و غذاهای چرب را 
از برنامه خود حذف کند و کیفیت مواد 
غذایی دریافتی اش را باال ببرد



پوست، بزرگ ترین ارگان در 
برخی  و  انسان هاست  بدن 
دانشمندان می گویند پوست 
را باید پنجره ای دانست که 
ما را با وضعیت سالمت انسان ها آشنا می کند چون 
همواره سرنخ هایی از وضعیت دیگر ارگان های 
بدن را به ما نشان می دهد. متخصصان پوست بر 
این باورند که تغییرات پوستی، از تغییر رنگ گرفته 
تا رشد جوش های نامتعارف، گاهی می توانند 
از اولین نشانه های ابتال به بیماری های زمینه ای 
مختلف باشند. بعضی از این تغییرات حتی با 
بیماری های داخلی بدن مرتبط هستند بنابراین، 
اگر با نشانه های پوستی عجیب و غیرعادی مواجه 
شدید و این نشانه ها در کوتاه مدت از بین نرفتند، 
حتما برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید. در 
ادامه با تعدادی از مشکالت پوستی و بیماری های 

مرتبط با آنها آشنا خواهید شد. 

اگزما؛ مرتبط با افسردگی و اضطراب 
پچ های پوستی قرمز، خشک و خارش داری که از 
اگزما نشأت می گیرند، می توانند در قسمت های 
خاصی از بدن مانند گردن یا داخل آرنج ها نمایان 
شوند. این مشکل پوستی  به طرز عجیبی شیوع دارد 
و فقط در آمریکا حدود 30 میلیون نفر دچار اگزما 
هستند، درحالی که اگزما غالبا میان کودکان بروز 
می یابد ولی بزرگساالن هم ممکن است دچار این 
مشکل پوستی شوند. نکته مهمی که اگزما را برای 
دانشمندان جالب تر می کند، اثرگذاری منفی این 
مشکل پوستی بر سالمت روان است. یافته های 
علمی نشان می دهد بسیاری از افراد مبتال به اگزما 
احساس می کنند در وضعیت خلق وخویی بدی 
قرار دارند یا واقعا مبتال به افسردگی شدید هستند. 
با این حال، بیشتر این بیماران نمی دانند که میان 
اگزما و چنین اختالالتی،  نوعی رابطه وجود دارد. 
درمان اگزما )مثال با داروهای تجویزی موضعی( 
می تواند عالئم آزاردهنده اگزما مثل خارش را 
کاهش دهد که خودش باعث اختالل در خواب 
می شود. همین روند به کاهش استرس و نگرانی 
ناشی از این بیماری کمک می کند، درنتیجه روان 

فرد بیمار را در وضعیت بهتری قرار می دهد. 

پسوریازیس؛ مرتبط با بیماری های 
قلبی 

سیستم  بیماری های  نوع  از  که  بیماری  این 
خودایمنی است، پچ های پوستی برآمده، ناهموار 
و پوسته داری در سطح پوست ایجاد می کند. 

همچنین با بعضی از جدی ترین مشکالت برای 
سالمت افراد مرتبط است. بنیاد ملی پسوریازیس 
آمریکا براساس تحقیقات مفصل شان اعالم کرده 
افراد مبتال به نوع شدید پسوریازیس، 58 درصد 
با حوادث  مواجهه  احتمال  دیگران  از  بیشتر 
قلبی ـ عروقی خطرناک را تجربه می کنند و حتی 
احتمال مواجهه با سکته قلبی میان آنها 43 درصد 
بیشتر است. دانشمندان در مورد این مساله می گویند 
نشانگرهای التهابی خاصی وجود دارند که میان 
پسوریازیس و تجمع پالک ها در شریان های خون 
مشترک هستند. از طرف دیگر، چنین ارتباطی 
به داروهای قوی و سنگینی برمی گردد که مورد 
استفاده افراد مبتال به پسوریازیس قرار می گیرد و 
هر کدام می توانند عوارض جانبی مختلفی برای 

فرد بیمار ایجاد کنند. 

روزاسه؛ ارتباط احتمالی با آلزایمر 
روزاسه یا روزاشیا، نوعی بیماری پوستی است که 
با قرمزی و گرگرفتگی پوست مشخص می شود. 
با این حال، آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی 
از افراد مبتال به روزاسه اساسا تحت درمان قرار 
نمی گیرند چون هیچ وقت متوجه نمی شوند به این 

بیماری پوستی مبتال هستند. آنچه که دانشمندان 
یافته های  می کند،  نگران  روزاسه  مورد  در  را 
دانشمندان در تحقیقات  جدیدتری است که 
سال 2016 به آن دست پیدا کردند. طبق این 
یافته ها که در Annals of Neurology منتشر 
شده، روزاسه با افزایش 28 درصدی احتمال مبتال 
شدن زنان به آلزایمر و زوال عقل مرتبط است. 
این یافته ها هنوز در دست بررسی هستند ولی 
اگر شما به روزاسه مبتال هستید و خصوصا اگر 
از نظر سنی در محدوده باالی 60 سال قرار 
می گیرید، باید با پزشکتان در مورد اختالالت 
شناختی احتمالی صحبت کنید و چنین اختالالتی 

را جدی بگیرید. 

ویتیلیگو؛ باال بودن خطر مشکالت 
تیروئیدی 

این بیماری پوستی به از  دست دادن رنگدانه های 
پوستی منجر می شود. به گفته دانشمندان، چنین 
اتفاقی به اختالل در سیستم ایمنی بدن مربوط 
می شود و درواقع سیستم ایمنی در ویتیلیگو یا 
برص به اشتباه به سلول های سازنده رنگدانه در 
پوست )مالنین( حمله می کند. ویتیلیگو می تواند 

روندهایی را در بدن به جریان بیندازد که با دیگر 
بیماری های خودایمنی مشابه هستند و درنتیجه 
احتمال ابتال به بیماری های تیروئیدی را افزایش 
دهد. بعضی پزشکان می گویند که بیماران مبتال به 
ویتیلیگو را به همین دلیل ذکرشده، از نظر عالئم 
دیگر بیماری ها غربالگری می کنند و در صورت نیاز 
حتما آزمایش خون هم از آنها می گیرند بنابراین، 
اگر شما به ویتیلیگو مبتال هستید، بهتر است برای 
کسب اطمینان، آزمایش خون مخصوص تیروئید 

انجام دهید. 

سرطان پوست؛ افزایش خطر ابتال به 
سرطان های دیگر

کسانی که به سرطان پوست مبتال شده اند، قطعا 
نمی خواهند اسم هیچ سرطان دیگری را بشنوند. 
با این حال، همان طور که انجمن سرطان آمریکا 
اعالم کرده، کسانی که از سرطان پوست یا مالنوما 
رهایی پیدا کرده اند، همچنان با خطر باالی ابتال 
به دیگر انواع سرطان های پوستی مواجه هستند 
و حتی خطر ابتال به سرطان های غیرپوستی مانند 
سرطان پستان، سرطان پروستات و سرطان کلیه 
هم در آنها زیاد است. یکی از تحقیقات منتشرشده 
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می دهد خطر ابتال به سرطان 
پستان اساسا در زنان باالی 60 
سال حدودا 2 برابر بیشتر از 
حالت عادی است. به همین 
دلیل، انجمن سرطان آمریکا، 

جدی گرفتن این نکات را در راستای کاهش خطر 
ابتال به سرطان های ثانویه توصیه می کند؛ تماس با 
اشعه های UV خورشید را محدود کنید، فعالیت 
بدنی تان را حفظ کنید، رژیم غذایی سالم و سرشار 
از مواد غذایی گیاهی داشته باشید و از مصرف 

نوشیدنی های ناسالم بپرهیزید. 

پوست خشک و خارش دار؛ مرتبط با 
ـ بیش فعالی  اختالل کم توجهی 

وقتی که خارش پوست شما متوقف نمی شود، 
این حالت می تواند درنهایت شما را کالفه کند. 
خاراندن همیشگی پوست هم می تواند این خارش 
را تشدید کند و حتی کمبود خواب ناشی از همین 
حالت را به یکی از مشکالت اصلی شما تبدیل کند. 
به همین دالیل، دانشمندان فکر می کنند  درماتیت 

آتوپیک )شایع ترین نوع اگزما( دارای ریشه های 
اختالل کم توجهی ـ بیش فعالی، هم  به  مربوط 
بزرگساالن است. طبق  در کودکان و هم در 
 British Journal of در  منتشرشده  داده های 
Dermatology، احتمال بروز چنین اختالالتی 
در بیماران بزرگسال 61 درصد بیشتر است و 
بیمارانی که در معرض بیشترین میزان خطر قرار 
دارند، دچار مشکالتی مانند سردرد و بی خوابی 
نیز هستند بنابراین، اگر به درماتیت آتوپیک یا 
هر نوع دیگری از اگزما مبتال هستید و همچنین 
عالئم اختالل کم توجهی ـ بیش فعالی را تجربه 
می کنید، حتما این مساله را با پزشک در میان 
بگذارید. واضح ترین عالئم این اختالل عبارتند 
از اختالل تمرکز روی یک کار مشخص، ضعف 

در مدیریت زمان و تکانشگری. 
RD :منبع

29پوست
پوست بدن خبر می دهد از بیماری درون! 

پوست، آینه تمام نمای بدن

شماره هفتصدوبیست ودو   سی شهریور نودوهشت

تغییرات پوستی، 
از تغییر رنگ 
گرفته تا رشد 
جوش های 
نامتعارف، 
می توانند 
از اولین 
نشانه های ابتال 
به بیماری های 
زمینه ای مختلف 
باشند. بعضی 
از این تغییرات 
حتی با بیماری های 
داخلی بدن 
مرتبط هستند 
اگر این نشانه ها 
در کوتاه مدت 
از بین نرفتند، 
حتما برای بررسی 
بیشتر به پزشک 
مراجعه کنید

 ترجمه: 
یوسف صالحی

امروزه بازار محصوالت مراقبت از پوست، سرشار 
است از پاک کننده ها ، تونرها و مرطوب کننده های 
متمرکز بر pH، نوارهای pHسنج و حتی سنسورهای 
pHسنجی که بر پایه تکنولوژی های پیشرفته کار 
می کنند. با این حال، وقتی درباره محصوالتی صحبت می کنیم که ادعای 
متعادل سازی pH پوست به منظور حفظ زیبایی را دارند، متوجه می شویم 
که این ادعاها بیش از هر چیزی ادعاهای بزرگ و عجیبی هستند که 
ماجرا را پیچیده می کنند، درحالی که شاید متخصصان زیبایی و پوست 
در زمینه های مختلفی با هم اختالف نظر داشته باشند ولی همگی بر 
سر این موضوع توافق دارند که سطح pH پوست برای حفظ زیبایی 
و سالمت عمومی پوست مهم است بنابراین، پیش از استفاده از چنین 
محصوالتی باید به چند سوال اساسی بپردازیم؛ pH پوست چیست؟ 

و چرا برای مراقبت از پوست باید به آن اهمیت بدهیم؟

pH پوست چیست؟ توضیحات علمی و ساده برای مبتدی ها 
برای اینکه با pH پوست آشنا شوید،  باید چند لحظه به کالس علوم 
دوران مدرسه برگردید. pH، مقیاسی عددی است که نشان می دهد 
یک ماده چقدر اسیدی یا قلیایی است. در محور مقیاس pH که از 
1 تا 14 است، عدد 7 نشان دهنده خنثی بودن ماده مورد نظر، عدد 
کمتر از 7 نشان دهنده اسیدی بودن و عدد بیشتر از 7 نشان دهنده 
قلیایی بودن آن است اما این توضیحات چه ربطی به پوست دارند؟ 
دکتر »آنتونی یوون«،جراح پالستیک می گوید: »pH پوست در حالت 
عادی باید 4/7 باشد. علم به ما می گوید که اگر pH پوست را 
تغییر بدهیم، میزان سالمت و کیفیت پوست هم تغییر خواهد کرد.« 
بنابراین،pH پوست اصطالحی نیست که صرفا مد روز باشد چراکه 
امروزه دانش های مربوط به پوست و زیبایی به این مبحث می پردازند 
که pH پوست چطور می تواند بر »پوشش اسیدی« پوست اثر بگذارد. 
این پوشش، نوعی الیه محافظ نازک روی سطح پوست است که 
به حفظ اسیدیته پوست کمک می کند. طبق اظهارات دکتر یوون، 
اگر کسی پوشش اسیدی پوست را با کارهای نادرستی مثل استفاده 
از محصوالت شوینده و پاک کننده غلیظ دچار اختالل کند، قطعا با 
پیامدهای ناگواری مواجه خواهد شد، درحالی که اصطالح »پوشش 
اسیدی« در سال های اخیر دوباره وارد دایره واژگان علمی شده اما 
ابداع این اصطالح به سال 1928 میالدی و یکی از اولین مطالعات 

علمی روی pH پوست برمی گردد.

چرا اگر پوست سالمی داشته باشید، محصوالت متعادل کننده 
 pH پوست اهمیت کمتری می یابند؟ با اینکه pH

پوست و پوشش اسیدی پوست مهم هستند، 
به هیچ وجه راه حل مشخص و واحدی 

برای همه انسان ها وجود ندارد. درواقع، 
مساله بیش از هر چیزی به وضعیت 

طبیعی پوست افراد وابسته است. 
دکتر »شریل کارچر«، متخصص 
داشتن  که  می گوید  پوست 
پوست سالم به عواملی بسیار 
فراتر از pH متعادل بستگی 
دارد. به گفته او، درست است 
که برای داشتن پوست سالم 

باید pH اسیدی مناسبی هم 
داشته باشید اما اگر پوست شما 

پاک کننده های  از  باشد و  اسیدی 
قلیایی استفاده کنید، پوست شما در 

عرض چند دقیقه به حالت اولیه خودش 
بازمی گردد«. دکتر »کارچر« بر این باور است که 

pH فقط یکی از هزاران عاملی است که پوست را سالم 
نگه می دارد و درنتیجه تنها عامل، مهم ترین عامل یا اساسی ترین 
عامل نیست. این متخصص می گوید: »عوامل بسیاری وجود دارند 
که در افزایش سالمت پوست نقش دارند. پس اگر شما صرفا روی 
pH پوست تمرکز کنید، عوامل متعدد دیگری را نادیده می گیرید 

که بعضی  از آنها قطعا از pH پوست مهم تر هستند.«

چرا عالقه مندی محققان به موضوع عدم تعادل pHپوست افزایش 
یافته است؟  دکتر یوون می گوید: »یکی از دالیلی که تعادل pH پوست را 
به موضوعی داغ در مراقبت از پوست تبدیل کرده، می تواند پیشرفت های 
علمی در مورد میکروبیوم یا باکتری های روده باشد که  کنار محافظت از 
ما در مقابل میکروب ها و تجزیه ترکیبات غذایی برای تولید انرژی، اثر 
خاصی هم برای پوست دارند.« به گفته این متخصص، درحال حاضر 
مبحثی تحت عنوان محور روده ـ پوست وجود دارد که به ما می گوید 
داشتن روده های سالم بر میلیاردها باکتری ای که روی پوست ما انسان ها 
زندگی می کنند نیز تاثیر دارد پس اگر pH پوست نامتعادل باشد، این 

محور دوطرفه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به گفته این متخصص، 
درحالی که بسیاری از افراد در سراسر جهان نسبت به 
pH پوست، پوشش اسیدی پوست و میکروبیوم 
حساسیت یا وسواس پیدا کرده اند، در دنیای 
پزشکی چنین حساسیت و وسواسی 
اصلی  پرسش  ندارد.  اصال وجود 
محصوالت   pH که  است  این 
مراقبت از پوست چقدر روی 
پوست اثربخشی دارند و این 
اثربخشی چقدر دوام دارد؟ این 
سوالی است که فکر نمی کنم 
برایش  پاسخی  متخصصان 
داشته باشند. اگر از 10 نفر از 
کسانی که استفاده از محصوالت 
برپایه متعادل سازی pH و پوشش 
اسیدی را توصیه می کنند، درباره این 
موضوعات سوال کنید، به احتمال زیاد 
هیچ کدام پاسخی برای شما نخواهند داشت. 
درواقع، نکته این است که گاهی اوقات تحقیقات 
علمی هم دنباله رو وضعیت بازار می شوند بنابراین، باید ببینیم 
که تعادل pH چه نقشی در وضعیت میکروبیوم ایجاد می کند. اگر این 
وضعیت به گونه ای باشد که باکتری های روی پوست هم تحت تاثیرش 
قرار بگیرند، احتماال ما به توضیحی برای ریشه های بعضی بیماری های 
التهابی پوست مثل اگزما، روزاسه و آکنه نزدیک شده ایم که تاکنون 

توضیح مشخصی از نظر علمی نداشته اند. 
دکتر »ترور کیتس« )ناتروپات( که در زمینه عملکرد الیه های محافظتی 
پوست فعالیت دارد، می گوید که مواد غذایی هم می توانند نقش خودشان 
را در این موضوع داشته باشند. به گفته او، خوردن مقدار زیادی از مواد 
قندی و محصوالت لبنی در طول روز به صورت مستمر، تولید سبوم 
را در پوست افزایش می دهد و همین روند می تواند پوشش اسیدی 
پوست را تحت تاثیر خودش قرار دهد. با این حال، ترکیباتی که با 
پوست تماس پیدا می کنند نیز نقش خودشان را دارند. اولین ترکیباتی 
هم که با پوست در تماس هستند، محصوالت شوینده و پاک کننده 
محسوب می شوند بنابراین، بسیار مهم است که از محصوالت شوینده 

و پاک کننده ای استفاده کنیم که حالت اسیدی خفیفی داشته باشند.

بهترین راه برای مشخص کردن pH محصوالت مراقبت از 
پوست چیست؟ اگر پوست سالمی داشته باشیم، ضرورتی ندارد 
که نسبت به pH محصوالت مراقبت از پوست نگران باشیم اما 
اگر مبتال به بیماری های التهابی پوست مانند اگزما و آکنه باشیم، 
بهتر است سراغ محصوالت شوینده، پاک کننده  و مرطوب کننده ای 
برویم که pH آنها در محدوده بین 4/6 تا 5/5 قرار بگیرد. با توجه 
به اینکه pH محصوالت مراقبت از پوست در بسیاری از نقاط 
جهان روی بسته بندی این محصوالت درج نمی شود، می توانید 
نوارهای سنجش pH را تهیه کنید و خودتان محصول مورد نظر 
را در خانه مورد آزمایش قرار دهید. دکتر »کیتس« می گوید: »اگر 
شما در منطقه ای زندگی کنید که آب لوله کشی سخت و سنگینی 
قلیایی می رود.«  دارد، احتماال pH پوست تان به سمت حالت 
وجود لک های سفید روی ظروف شیشه ای پس از شستشو یا 
وجود رسوبات آهکی روی سردوش حمام، دو مورد از مهم ترین 
نشانه های سخت و سنگین بودن آب لوله کشی هستند. در این 
صورت، برای اینکه سالمت پوست خودتان را افزایش دهید و 
از مشکالت ناشی از تماس با آب سخت و سنگین دور بمانید، 
از قرن ها پیش مورد  استفاده کنید که  از آب میسالر  می توانید 
استفاده زنان فرانسوی بوده است. یکی از مطالعات منتشرشده در 
Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology هم نشان 
می دهد برخالف تصورات دانشمندان در دهه های گذشته، امروزه 
ثابت شده رژیم غذایی  رابطه اساسی تر و مهم تری با سالمت 
پوست دارد. براساس یافته های جدیدتر، رژیم غذایی سرشار از 
مواد غذایی گیاهی و با کربوهیدرات های تصفیه شده کمتر، برای 

داشتن پوست سالم بهتر است.
به گفته متخصصان، نگرانی نشان دادن بیش از حد نسبت به وضعیت 
پوست، یکی از مشکالتی است که مانع بهبود شرایط پوست می شود 
بنابراین، گاهی اوقات بهتر است که بگذارید عملکردهای پوست 
به طور طبیعی پیش بروند و بیش از حد به فکر دستکاری کردن 

پوشش اسیدی پوست یا pH پوست نباشید.

اگر پوست سالمی داشته باشیم، ضرورتی ندارد که pH پوست چیست و چه اهمیتی در حفظ زیبایی و سالمت پوست دارد؟ 
نسبت به pH محصوالت مراقبت از پوست نگران 
باشیم اما اگر به بیماری های التهابی پوست مانند 

اگزما و آکنه مبتال باشیم، بهتر است سراغ محصوالت 
 pH شوینده، پاک کننده  و مرطوب کننده ای برویم که

آنها در محدوده بین 4/6 تا 5/5 قرار بگیرد

تظاهرات پوستی، یکی 
که  است  مواردی  از 
آن،  طریق  از  می توان 
احتمال ابتال به برخی 
را  داخلی  بیماری های 
مطرح کرد. شاید به همین دلیل هم باشد که متخصصان 
پوست ، پوست را آینه تمام نمای بدن می دانند که می توان 
به کمک آن، گروهی از مشکالت داخلی بدن را تشخیص 
داد. در مورد برخی بیماری ها، زمانی که فرد در مراحل 
اولیه بیماری به سر می برد، تغییراتی در ظاهر پوست  ایجاد 
می شود. این تغییرات می توانند شامل تغییر رنگ پوست، 
ابتال به جوش های نامتعارف، خشکی شدید پوست، التهاب 
پوستی، پوسته ریزی، رشد نامتعارف موهای زائد و... باشند. 
از این رو، گاهی بیمارانی که به دلیل مشکالت پوستی به 
پزشک متخصص پوست مراجعه می کنند، با درخواست 
انجام آزمایش های داخلی مانند آزمایش خون، عملکرد 
تیروئید، سونوگرافی و... مواجه می شوند. درخواست این 
آزمایش ها به دلیل پی بردن به ریشه ابتال به مشکالت پوستی 
با هدف رفع آنهاست و نباید بیمار را نگران کند. درنهایت 
الزم به ذکر است هرچند می توان برخی مشکالت داخلی 
را از روی تغییرات پوستی حدس زد اما این حدس و 
گمان تا دریافت نتیجه آزمایش ها تنها در حد احتمال باقی 
می ماند و هیچ گاه نباید تغییرات پوستی را در مرحله اول 

و به صورت صددرصدی نشانه بیماری خاصی دانست.
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 دکتر بهروز 
باریک بین

متخصص پوست

آیا از روی تغییرات پوستی می توان 
بیماری های داخلی را تشخیص داد؟ 

نظر کارشناس



ميزگرد پوست درباره خارش کف سر و شکنندگی ساقه 
موها با حضور دکتر مجتبی اميری متخصص پوست، 

دکتر اميرهوشنگ احسانی متخصص پوست و
 دکتر بهروز باریک بين متخصص پوست

سرم می خارد دکتر!

با شروع مدارس
مراقب انتقال شپش سر باشید

دلیل خارش و بو گرفتن پوست کف سر چیست؟ 

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه 

   دکتر بهروز باریک بین/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص پوست

: آقای دکتر! چه دالیلی باعث شکنندگی ساقه 
موها می شود؟ 

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانید تارهای مو و ناخن ها 
جزو ضمائم پوستی هستند؛ یعنی ترکیب شیمیایی آنها با 
تفاوت های محدودی شبیه ترکیب شیمیایی الیه خارجی 
پوست یا الیه شاخی پوست است. با این  حساب، تعجبی 
ندارد که موهای این دخترخانم هم مانند پوست شان، ذات 
خشکی داشته باشد. در مورد این مساله باید این نکته را 
هم بدانید که هم موها و هم ناخن ها، بافت مرده ای هستند 
که وقتی از سطح پوست بیرون می آیند، می توانند به پیروی 
از شرایط محیطی یا ساختار ژنتیکی دچار تغییرات شوند. 
نظر شما اصلی ترین دلیل شکنندگی  به  پس   :

ساقه موها، عامل ژنتیکی است؟ 
مانند موهای  با موهایی مواجه می شویم که  ما  زمانی که 
این دخترخانم حالت شکننده ای دارند، دو موضوع مختلف 
به مشکالت  اول  قرار می دهیم. موضوع  بررسی  را مورد 
ژنتیکی و موضوع دوم به مشکالت اکتسابی مربوط می شود. 
در بحث مربوط به ژنتیک باید بدانید برخی بیماری های 
ژنتیکی می توانند باعث ایجاد نواقصی در ساقه موها شوند. 
از  فرد  می شود   دیده  بیماری ها  این  به  ابتال  در صورت 
بدو تولد نمی تواند موهای بلندی داشته باشد زیرا معموال 
تارهای موی او همزمان با بلند شدن، از میانه های مو در 
ساقه می شکنند و می ریزند. تشخیص نوع بیماری هایی که 
منجر به شکسته شدن ساقه موها می شوند، برعهده پزشک 
متخصص پوست است تا پزشک بتواند با کمک ذره بین یا 
میکروسکوپ به بررسی موها بپردازد، بیماری را تشخیص 
دهد و بهترین راه درمان را ارائه کند. از این موضوع که 
می توانند  هم  محیطی  مداخله های  برخی  گاهی  بگذریم، 
باعث ایجاد اختالل های اکتسابی ساقه مو شوند و ریزش 

موها را به  دنبال داشته باشند. 
اکتسابی  اختالل های  این  درباره  بیشتر  کمی   :

برای ما می گویید؟ 
برای اینکه دید روشنی نسبت به این موضوع داشته باشید، 
باید بدانید تارهای موی ما برای داشتن طراوت و لطافت 
به میزان طبیعی و حداقلی از رطوبت نیاز دارند. زمانی که 
کمتر  طبیعی اش  از حد  و  کند  پیدا  کاهش  موها  رطوبت 
شود، تارهای مو هم خشک و شکننده خواهند شد؛ درست 
مانند اتفاقی که در صورت کاهش رطوبت پوست صورت 
دنبال  به  را  پوسته ریزی  یا  ترک  و  می افتد  لب  پوست  یا 
می آورد. به طور طبیعی، یک الیه چربی در سطح پوست 
کف سر وجود دارد که دور موها می پیچد تا بتواند رطوبت 
ذاتی شان را حفظ کند و جلوی خشکی و شکنندگی آنها را 
بگیرد. این درحالی است که عوامل متعددی باعث کاهش 
نتیجه ای جز شکستن  و  چربی و رطوبت موها می شوند 

ساقه مو از وسط به دنبال نمی آورند. 

: از میان مهم ترین عوامل اکتسابی که می توانند 
باعث کاهش چربی و رطوبت تارهای مو و ایجاد خشکی و 
شکنندگی در آنها شوند، به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ 
مهم ترین عواملی که شکنندگی اکتسابی ساقه موها را به 
که  قوی  شوینده های  با  موها  شستن  شامل  دارند،  دنبال 
قدرت پاک کنندگی باالیی دارند، شستن بیش از حد موها، 
شستن موها با آب خیلی گرم یا آب داغ که شدیدا چربی 
و رطوبت پوست را از بین می برد، استفاده مداوم از وسایل 
برقی خشک کننده یا حالت دهنده مو مانند سشوار یا اتوی 
مو، کراتینه کردن مو که ابتدا به صافی مو کمک می کند ولی 
درنهایت موها را شدیدا خشک و شکننده خواهد کرد و 
دکلره کردن مداوم موها است. شاید این دخترخانم به دلیل 
مشکل بو گرفتن پوست کف سرشان، موهای خود را بیش 
از حد با شوینده های قوی می شویند و به همین دلیل باعث 

خشک شدن و شکستن ساقه موها می شوند. 
: آیا خشک بودن موها و شکنندگی آنها درمانی 

هم دارد؟ 
خوشبختانه بله، اگر فرد بیمار به پزشک مراجعه کند، پزشک 
معالج می تواند با بررسی های الزمی که روی موها انجام 
می دهد، متوجه شود عامل اصلی خشکی و شکنندگی موها 
چیست. سپس داروهای ترکیبی مناسبی برای برطرف کردن 
این نقص تجویز می کند که در بسیاری از موارد استفاده از 

آنها رضایت بخش خواهد بود. 
: برای افرادی که از خشکی و شکنندگی موها 

رنج میبر ند، چه توصیه ای دارید؟ 
به همه افرادی که دچار خشکی شدید موهای سر و شکنندگی 
ساقه موها هستند، توصیه می کنیم  به جای طی کردن راه های 
مختلف و درمان های خانگی یا سرخود، در همان ابتدای 
بروز مشکل به پزشک مراجعه کنند تا هرچه سریع تر مشکلشان 
کنترل و درمان شود. در این صورت، مشکالت ثانویه مانند 
کاهش اعتمادبه نفس که این دخترخانم با آن مواجه شده اند 

هم پیش نخواهد آمد.

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.

یکی از نگرانی هایی که معموال با شروع فصل مدرسه، 
والدین یا مربیان بهداشت مدارس را درگیر می کند، 
احتمال انتقال شپش سر میان دانش آموزان، خصوصا 
دانش آموزان مقاطع پایین تر است. شپش، حشره بسیار 
ریزی است که در پوست سر زندگی می کند و برای 
تغذیه  خودش، خون موجود در رگ های پوست سر را 
می مکد. همین فرایند مکیدن خون از پوست سر است 
که باعث می شود افرادی که سرشان شپش دارد، دچار 
خارش شوند. هرچند محدوده سنی خاصی برای ابتال به 
شپش سر مطرح نیست، شپش مو معموال میان کودکان، 
دانش آموزان پیش دبستانی و دانش آموزان سال های اول 
دبستان شایع تر است. بهتر است والدین عزیز بدانند ابتال 
به شپش سر، ربط چندانی به منطقه زندگی، سطح درآمد 
خانواده ها و رعایت بهداشت شدید ندارد. از طرف 
دیگر، باید این نکته هم ذکر شود که هرچند شپش 
قابل انتقال است، این حشره ناقل هیچ نوع بیماری ای، 
خصوصا بیماری های عفونی نیست و از این نظر نباید 

نگرانی خاصی وجود داشته باشد.
اگر برخی والدین به وجود شپش در سر فرزندشان 
شک کردند، می توانند با روشی ساده متوجه شوند آیا 
این حشره به موهای فرزند آنها نفوذ کرده یا نه. به این 
منظور، شما باید فرزندتان را زیر نور کاملی بنشانید و باالی 
سر او نوری مانند چراغ قوه بگیرید. سپس موهای او را 
از فرق سر به صورت ردیف ردیف باز کنید و با کمک 
چشم یا ذره بین ببینید که آیا سفیدی های ریزی به کف 
سر و ریشه موهای او چسبیده یا نه. این سفیدی های 
احتمالی می توانند تخم شپش یا همان »رِشک« باشند. 
معموال شپش ها حشرات فرزی هستند و در صورت 
مواجهه با نور سریع فرار می کنند و البالی موها پنهان 
می شوند اما اگر شما بتوانید تخم آنها یا همان رِشک 
را زیر نور مستقیم پیدا کنید و تشخیص دهید، متوجه 

می شوید آیا فرزندتان مبتال به شپش سر شده یا نه.
بیاید که چطور  برایتان پیش  شاید حاال این سوال 
باید مطمئن شوید دانه های چسبیده به پوست سر یا 
ریشه موها، تخم شپش هستند یا نه. بهتر است بدانید 

اگر البالی موها یا کف سر فرزندتان مقداری شوره، 
پوسته ریزی پوست کف سر یا باقی مانده اسپری ها و 
حالت دهنده های مو وجود داشته باشد، تمامی این موارد 
به راحتی و با تکان دادن موها یا پوست کف سر جدا 
می شوند و می ریزند اما تخم شپش شدیدا به کف سر 
یا نزدیکی ریشه موها می چسبد و به راحتی نمی توانید 
مثل شوره آن را از موها یا کف سر جدا کنید بنابراین 
می توان با این نشانه، تفاوت تخم شپش یا شوره را 
در موی کودکان تشخیص داد. از طرف دیگر، بهتر 
است بدانید معموال می توان شپش و تخم شپش را 
در بخش های حاشیه ای مو مانند پشت گوش، پس 
گردن یا شقیقه ها مشاهده کرد. از این رو، هنگام بررسی 
موها و پوست کف سر فرزندتان به این نواحی با دقت 
بیشتری نگاه کنید. البته معموال اگر هنگام شانه کردن 
موها پارچه ای زیرشان پهن کنید، در صورت وجود 
شپش در البالی موها، امکان بیرون ریختن آنها از مو و 
مشاهده این حشرات هم در مواردی امکان پذیر خواهد 
بود. به هر ترتیب، ابتال به شپش یا وجود تخم آن میان 
موها یا روی کف سر، چیزی نیست که نتوان به راحتی 

آن را تشخیص داد. 

راه های پیشگیری از شپش سر در کودکان
وقتی که بحث ابتال به هر بیماری ای پیش می آید، 
اولین سوالی که شاید به ذهن هر فردی برسد، این 
است که آیا راهی برای پیشگیری از ابتال به آن بیماری 
وجود دارد؟ پاسخ در مورد شپش سر، مثبت است. به 
عبارت ساده تر، شما می توانید از طریق آگاهی بخشی 
به فرزندتان یا حتی رعایت برخی نکات از جانب 
خودتان )به عنوان بزرگسال( و سایر اعضای خانواده، 
تا حد قابل قبولی جلوی ابتال به شپش سر را بگیرید. 
بهتر است همه افراد بدانند شپش حشره پروازی نیست؛ 
یعنی نه پرواز می کند، نه می پرد و نه می جهد. تنها راه 
انتقال شپش، خزیدن از مو به وسایل یا موی فردی دیگر 
است. با این حساب، شما باید به فرزندتان بیاموزید 
که در مدرسه، باشگاه های ورزشی، کالس های هنری، 

زمین بازی و... هرگز سر و موهای خود را به سر و 
موهای همکالسی ها، هم بازی ها یا دوستانش نچسباند یا 
نمالد. ضمن اینکه کودکان باید آموزش ببینند که برای 
پیشگیری از احتمال انتقال شپش از فردی به فرد دیگر، 
هرگز از مقنعه، روسری، کاله، شانه یا هدبند ورزشی 
فرد دیگری استفاده نکنند یا این وسایل شخصی را 
به دوستان شان قرض ندهند. به عالوه، فرزندان ما باید 
آموزش ببینند که هر وسیله ای که با پوست و موی آنها 
در ارتباط است، باید به صورت فردی استفاده شود و 
در صورت لزوم به درآوردن آنها )مقنعه یا کاله(، باید 
به صورت تاشده در کیف شخصی نگهداری شوند 
بنابراین، کودکان ما باید بیاموزند مقنعه، روسری، کاله 
یا هدبند را روی یک چوب لباسی مشترک یا داخل 
جامیزی مشترک رها نکنند و حتما وسایل شخصی شان 
را در طول ساعات مدرسه، ورزش یا بازی در کیف 

شخصی خود قرار دهند. 

راه های درمان شپش سر 
معموال توصیه می شود در تمامی موارد ابتال به شپش 
سر، حتما فرد مبتال و تمامی اعضای خانواده به صورت 
همزمان تحت بررسی و درمان قرار بگیرند. اگر کودکی 
مبتال به شپش سر باشد، باید تا زمان بهبود از حضور در 
مدرسه خودداری کند تا احتمال انتقال شپش به سایر 
دانش آموزان را از بین ببرد. معموال توصیه می شود در 
صورت ابتال به شپش سر، موها را در حمام مرطوب 
کنید و با شانه های مخصوص دانه ریز که در داروخانه ها 
وجود دارند، موها را دسته بندی کنید و از باال به پایین 
شانه بزنید. بهتر است قبل از این کار، موها را به مقداری 
نرم کننده آغشته کنید تا شپش ها یا تخم شپش های 
احتمالی راحت تر از روی موها و کف سر لیز بخورند 
و پایین بیایند. بعد از هر بار شانه کردن قسمتی از موها 
باید شانه را با آب داغ یا دستمال آغشته به آب داغ تمیز 
کنید و مجدد شانه زدن را ادامه دهید. توصیه می شود 
هر قسمت مو که قبال تقسیم شده، حداقل 2 بار شانه 
زده شود. توصیه کلی به افراد مبتال به شپش سر، این 

است که دست کم 4 بار در هفته، موهایشان را با این 
روش در حمام شانه کنند و تا جایی که می توانند، 

شپش ها و تخم شپش ها را از بین ببرند. 
توصیه دیگر این است که تمامی سطح کف سر و موها 
را به سس مایونز آغشته کنید و یک کاله پالستیکی 
مانند کاله رنگ روی سر بکشید. اجازه دهید سس 
مایونز چند ساعت روی موها باقی بماند و سپس 
به حمام بروید و موها را با روشی که در باال اشاره 
شد، شانه کنید. شما می توانید این کار را به جای سس 
مایونز با وازلین یا روغن زیتون هم انجام دهید. ذکر 
این نکته ضروری است که ممکن است پزشک برای 
شما، کودکتان یا اعضای خانواده، استفاده از لوسیون ها 
یا شامپوهای ضدشپش مانند پرمترین را تجویز کند. 
میزان و نوع استفاده از این شامپو به نظر پزشک شما 

بستگی دارد. 
در مورد درمان شپش سر باید به این نکته هم توجه 
داشته باشید که در طول دوره درمان یا پس از آن، 
پاک سازی لوازمی مانند روسری، مقنعه، شانه، بُرس، 
روبالشی، ملحفه و رختخواب افراد مبتال هم ضرورت 
دارد. به این صورت که چنین وسایلی که ارتباط مستقیمی 
با سر و موها دارند، باید با آب جوش کامال جوشانده 
و شسته شوند. سایر وسایل منزل می توانند با بخارشوی 
شسته و با باد داغ سشوار یا حرارت داغ اتو خشک 
شوند. پاک سازی فرش ها، مبل ها یا موکت ها با جاروبرقی 
کشیدن هم کامال ضروری است. اگر شستن برخی 
وسایل ممکن نبود، باید آنها را در نایلون بپیچید و در 
نایلون را کامال ببندید. وجود نداشتن اکسیژن می تواند 
باعث کشته شدن شپش ها و از بین رفتن تخم آنها 
شود. درنهایت اینکه بعد از درمان کامل شپش سر در 
تمامی اعضای خانواده، همه اعضا باید بعد از 2هفته 
دوباره مورد بررسی قرار بگیرند زیرا اگر تخم شپشی 
باقی مانده باشد، این تخم می تواند بعد از یک هفته تا 
10 روز به شپش تبدیل شود. در موارد ابتال به شپش 
سر، کوتاه کردن موها می تواند راه مناسبی برای کنترل 

و از بین بردن سریع تر آنها باشد.

یکی از مشکالتی که این دخترخانم با آن مواجه هستند، خارش پوست 
کف سر است. اگر مادر این دخترخانم مطمئن هستند که بحث شپش 
سر برای فرزندش مطرح نیست، باید بدانند دالیل دیگری مانند خشکی 
معموال خشکی  شود.  بروز خارش  باعث  می تواند  هم  سر  پوست 
پوست سر و خارش ناشی از آن با استفاده از شوینده های قوی مو و 
شستن مو به صورت بیش از اندازه تشدید می شود و حتی می تواند 
عالوه بر خارش، مشکالت دیگری مانند پوسته ریزی کف سر را هم 
به دنبال داشته باشد. در این صورت، توصیه می شود عالوه بر مراجعه 
به پزشک برای پی بردن به دلیل خارش، از شوینده های مالیم تری 
مانند شامپو بچه، آن هم به دفعات کم استفاده شود. ضمن اینکه برای 
کاهش خشکی و خارش پوست کف سر، باید دفعات شستن موها 
کامال کنترل شده باشد. به نظر می رسد بوی کف سر باعث شده این 
دخترخانم بیش از اندازه موهایش را با شوینده های قوی بشوید و دچار 

خشکی پوست و مو شود. 

در مورد بو دادن کف سر و موها بهتر است بدانید نوعی میکروب یا 
قارچ بعد از سن بلوغ در ناحیه عرق برخی افراد زندگی و رشد می کند. 
این میکروب در نواحی عرقی مانند پوست سر، زیربغل و کشاله ران 
النه گزینی می کند و از طریق تجزیه عرق باعث بدبو شدن پوست این 
قسمت ها می شود. در این صورت، افرادی مانند این دخترخانم باید با 
مراجعه به پزشک، آنتی بیوتیک های خاصی را به صورت دوره ای مصرف 
کنند و با استفاده از شامپوهای ضدقارچ دوره ای مشکلشان را از بین 
ببرند. نکته قابل توجه دیگر، این است که این مادر اعالم کرده اند  به 
دلیل خشکی پوست و موی فرزندشان، از محصوالتی مانند سرم یا 
روغن های مو به صورت فراوان استفاده می کنند. تماس ترکیبات موجود 
در این محصوالت با پوست کف سر هم می تواند به خودی خود باعث 
تشدید بوی نامطبوع کف سر شود. از این رو، بهتر است در مورد استفاده 
از چنین محصوالتی، فقط آنها را به نوک ساقه موها بزنید و از پخش 

کردن محصول روی تمام کف سر خودداری کنید.

مشکالت مربوط به پوست سر و موها جزو شکایت های رایج در مطب های پزشکان 
متخصص پوست هستند. در میزگرد زیبایی این شماره هم شکایت رایجی در مورد 
یکی از مشکالت پوست کف سر و ساقه موها را از زبان مادر دخترخانم نوجوانی 
می خوانید: »دختر 13ساله ای دارم که تارهای موهایش شدیدا شکننده هستند، به طوری 
که موها بعد از کمی رشد از وسط ساقه می شکنند و همین مساله باعث می شود موهای دخترم هیچ 
وقت به اندازه ای که دوست دارد، بلند نشوند. از طرف دیگر، پوست بدن و کف سر دخترم شدیدا 
خشک است و او مدام با مشکل خارش کف سر مواجه است. البته چند سال پیش دخترم در مدرسه 
مبتال به شپش سر شده بود که در همان سال کامال درمان شد اما اکنون مدام دلهره دارم که آیا خارش 
کف سر او ناشی از شپش است یا خشکی کف سر. مشکل دیگر این  است که با وجود رعایت 
شدید بهداشت از جانب دخترم و شستن مداوم موهایش، در بسیاری از موارد حتی چند ساعت بعد 
از استحمام، کف سر او بوی نامطلوبی می دهد. همه این مسائل باعث کاهش اعتمادبه نفس او شده 
است. من همیشه برای حفظ سالمت و بهداشت موهای دخترم، آنها را بعد از استحمام با انواع سرم ها 
و روغن های مو ماساژ می دهم اما باز هم مشکل خشکی مو و خارش کف سرش حل نمی شود. 
می خواستم بدانم که چطور می توانم این مشکالت فرزندم را حل کنم.« در ادامه در گفت وگو با 

متخصصان »سالمت« به بررسی دلیل و درمان این مشکالت می پردازیم. 

 ندا احمدلو 
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شستشوی بیش از حد موها 
با شوینده های قوی باعث خشکی و 
شکنندگی آنها می شود
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امروزه صنعت زیبایی به دنبال 
راهی است تا موهای زائد را 
در کمترین زمان و با بهترین و 
ماندگارترین نتیجه از بین ببرد 
زیرا اپیالسیون با موم، دردناک است و استفاده از 
ژیلت نیز دردسرهای خاص خودش را دارد، از 
جمله اینکه رشد دوباره موها بسیار سریع خواهد 
بود. از این رو، بسیاری از بانوان بر این باورند که 
کرم های موبر تنها روش ممکن برای موزدایی 
است. این کرم ها بهترین و بی دردترین روش 
برای موزدایی از کل بدن محسوب می شوند.

نحوه عملکرد کرم های موبر
کرم های موبر حاوی مواد شیمیایی هستند که 
با حمله به کراتین )ماده اصلی تشکیل دهنده 
ساختمان مو(، موها را حل می کنند. بانوانی که 
برای اپیالسیون، در جستجوی تکنیک های بی درد 
هستند معموال  به این نوع کرم ها رومی آورند. 
هرچند این کرم ها میان دختران نوجوان که موهای 

زائد ظریف و اندکی دارند، رایج تر است. 

نحوه رویش مو ها بعد از مصرف 
کرم های موبر 

 کرم های موبر، مانند موچین،  موم یا اپیالتورهای 
برقی، مو ها را از ریشه جدا نمی کنند یا مانند 
ریش تراش، مو ها را نمی شکنند، بلکه مو ها حل 
می شوند. با این حال ریشه مو ها هیچ گونه آسیبی 
نمی بیند و دقیقا  به همین دلیل، موها بعد از 4 
تا 6 روز دوباره پدیدار می شوند که البته زمان 

نسبتا کوتاهی است. 

شیوه استفاده از کرم های موبر
موزدایی با کرم های موبر، بسیار ساده است. کرم را 
روی پوست کامال تمیز و خشک بزنید. در استفاده 
از کرم سخاوت به خرج دهید! اجازه دهید کرم 
به مدت 5 تا 8 دقیقه روی پوست بماند. معموال 
مدت الزم روی بسته محصول درج شده  است. 
هرگز از این مدت فراتر نروید. درنهایت موضع 

موردنظر را با آب فراوان بشویید. 
به یاد داشته باشید حساسیت به کرم های موبر 
بسیار رایج است. به همین دلیل توصیه می شود 
قبل از اولین مصرف،  حتما مقداری از کرم را 
روی قسمت کوچکی از پا بزنید تا اگر احیانا 
به این ماده حساسیت داشتید، ناگهان غافلگیر 
نشوید! بعد از اینکه کرم را امتحان کردید، حتما 
حداکثر 48 ساعت صبر کنید و اگر در این مدت 

هیچ گونه عالئمی از حساسیت مشاهده نکردید، 
اپیالسیون را آغاز کنید. قبل از شروع کار،  برای 
جلوگیری از شکل  گیری موهای زیرپوستی، حتما 
پوست را پاک سازی یا همان الیه برداری کنید. بعد 
از اتمام کار نیز الزم است پوست را با مواد بدون 
الکل مرطوب کنید تا امکان بروز التهاب پوستی به 
حداقل برسد. افرادی که به درمان ها و روش های 
خانگی عالقه مند هستند، بعد از اپیالسیون، موضع 
را با آب نصف یک عدد لیموترش ماساژ می دهند 
چون لیموترش در سالمت و شادابی پوست 

معجزه می کند.
بعد از اپیالسیون با کرم های موبر، الیه شاخی 
پوست که حکم الیه محافظ را دارد، باید دوباره 
ترمیم شود و این ترمیم نیز چند روزی طول خواهد 
کشید. توصیه ما به شما این است که تا 48 ساعت 
در معرض آفتاب نباشید و در صورت قرارگرفتن 
در معرض آفتاب، حتما از کرم ضدآفتاب قوی 
استفاده کنید. خوشبختانه در گذر زمان فرمول 
کرم های موبر آنقدر پیشرفت کرده  که می توان 
گفت امروزه کمتر فراورده موبری در بازار، منجر 

به جوش  و حساسیت پوستی می شود.

نحوه انتخاب کرم موبر
بهترین کرم موبر،  کرمی است که توان موزدایی 
قسمت زیادی از موهای زائد را داشته باشد. 
با این حال توصیه می شود کرم را با توجه به 
ناحیه موردنظر انتخاب  کنید. اپیالسیون ساق پا 
معموال بی دردسرتر است چون این ناحیه در 
مقایسه با صورت، پوست مقاوم تری دارد. با این 
حال، حتما قبل از مصرف، ماده را روی پوستتان 
امتحان کنید. اگر تصمیم دارید تمام بدن را با 
این کرم ها اپیالسیون کنید، الزم است نکاتی را 
مدنظر داشته باشید. به عنوان مثال هنگام موزدایی 
ناحیه تناسلی )مردانه یا زنانه( الزم است جوانب 

احتیاط را رعایت کنید.
شاید این سوال در ذهنتان مطرح شود که آیا 
این کرم ها برای اپیالسیون صورت گزینه مناسبی 
هستند؟ صادقانه اعتراف می کنیم که بهترین و 
ماندگارترین روش برای اپیالسیون ناحیه فوقانی 
لب ها )اصطالحا پشت لب(، موم سرد یا گرم 
است چون با پیاده سازی این روش، موها در 

فاصله زمانی طوالنی  تری رشد خواهند کرد.
با تمام این تفاصیل اگر موی زائد انبوهی ندارید، 

کرم های اپیالسیون می توانند گزینه خوبی باشند و 
در این صورت کرم های موبر مخصوص صورت 
بهترند چون مالیم تر هستند و غالبا منجر به التهاب 

پوستی نمی شوند. 

شیوه زدودن موهای زائد ناحیه 
تناسلی با کرم های موبر

بدون شک وقتی صحبت از اپیالسیون این ناحیه 
حساس به میان می آید، اغلب روش ها به نوعی 
سخت و شاید دردآور جلوه می کنند. خوشبختانه 
برای  مناسبی  موبر، گزینه  ژیلت و کرم های 
موزدایی از این ناحیه محسوب می شوند ولی 
از آنجا که استفاده از ژیلت عموما با جراحاتی 
همراه است، کرم های موبر طرفداران بیشتری 
دارند. البته عده ای بر این باورند که مواد شیمیایی 
موجود در این کرم ها برای این ناحیه حساس 
مضر است. به همین دلیل توصیه می کنیم هنگام 
خرید، سراغ کرم هایی بروید که منحصرا برای 

صورت و این ناحیه طراحی شده اند. 
 کرم های موبر برای ناحیه تناسلی 
گزینه مناسبی هستند ولی باید قبل و 

حین مصرف احتیاط کنید و پیش  بینی های الزم 
را به عمل بیاورید. حین کار حتما  از آینه استفاده 
کنید تا دقیقا بدانید کرم را به چه قسمت هایی 
می  زنید. یادتان باشد غشای مخاطی این ناحیه 
هرگز نباید با کرم موبر تماس پیدا کند و کرم 
روی  توصیه شده،  زمان  از  بیش  نباید  هرگز 
پوست باقی بماند چون قطعا عوارض دردناکی 

در انتظارتان خواهد بود. 
حتما قبل از مصرف کرم، از عدم حساسیت زایی 
آن، طبق آنچه توضیح داده  شد، اطمینان حاصل 
کنید. درنهایت، قبل از شروع، ناحیه تناسلی 
را کامال خشک  کنید چون کرم روی پوست 
مرطوب کارایی نخواهد داشت. بعد از سپری 
شدن زمان ذکرشده روی بسته محصول، کرم 
را با کاردک موجود به آرامی از روی پوست 
بردارید و موضع را با آب فراوان بشویید. یادتان 
باشد قبل از برداشتن کرم از روی پوست این 
ناحیه، شستشو را آغاز نکنید چون این احتمال 
وجود دارد که کرم با غشای مخاطی 
تماس پیدا کند که قطعا اتفاق خوبی 
نخواهد بود بنابراین حتما اول 

کرم را با کاردک از روی پوست بردارید و بعد 
به فکر شستن باشید.   

فواید و مضرات کرم های موبر
زدودن موهای زائد با کرم های موبر، در مقایسه 
با موم یا ژیلت، کم دردتر است. این کرم ها برای 
اپیالسیون ساق پا و نیز نواحی کوچکی که 
دسترسی به آنها به سختی امکان پذیر است گزینه 
مناسبی هستند، در تمام مغازه ها و بوتیک های 
لوازم آرایشی یافت می شوند و از آنجا که برای 
مصرف آنها نیازی به مراجعه به سالن های آرایشی 
نیست، بسیار مقرون به صرفه هستند. عالوه بر 
این، کرم های موبر برخالف ژیلت، هیچ گونه 
ایجاد  پوست  یا زخم عمیقی روی  بریدگی 
نمی کنند و سرعت رشد موها بعد از مصرف 
آنها به مراتب کندتر از زمانی  است که از ژیلت 

استفاده می شود. 
اگر شما از آن گروه افرادی هستید که پوست 
حساسی دارید، ممکن است پوستتان بعد از 
مصرف کرم موبر آزرده شود. خبر خوب اینکه 
امروزه تقریبا تمام کرم های موبر موجود در 
بازار غنی از آلوئه ورا و ویتامینE هستند؛ یعنی 
موادی که در تسکین پوست معجزه می کنند. 
این نکته را فراموش نکنید که تحت هیچ شرایطی 
نباید از کرم های موبر برای نواحی حساس یا 
آسیب دیده پوست استفاده کنید. درست است 
که زدودن موهای زائد با کرم های موبر بسیار 
کاربردی، سریع و بی درد است، بعضی از این 
کرم ها حاوی مقادیر زیادی اوره و بعضی دیگر 
از  آن گروه  مشتقات گوگرد هستند.  حاوی 
کرم های موبری که حاوی اوره هستند، همزمان 
هم موها را به نوعی حل می کنند و هم الیه شاخی 
)خارجی ترین الیه سطح روپوست( که نقش 
محافظ پوست را دارد، از بین می برند. آن گروه 
از کرم های موبری که حاوی مشتقات گوگرد 
هستند نیز به صورت شیمیایی به سلول های 
پوست و مو حمله می کنند. محققان بر این باورند 
که مصرف مستمر کرم های موبر ممکن است 
در بلندمدت باعث مسمومیت شود بنابراین 
مورد  مداوم  به طور  کرم ها  این  است   بهتر 

استفاده قرار نگیرند. 
نکته بسیار مهم دیگر اینکه همیشه شب را برای 
زدودن موهای زائد انتخاب کنید چون پوست این 
امکان را خواهد داشت که به خوبی استراحت 
کند و درنهایت قرمزی های احتمالی ایجادشده 
روی پوست، تا روز بعد محو خواهد شد. 

آیا کرم های موبر برای زدودن موهای زائد گزینه مناسبی هستند؟

آشنایی با بهترین و بی دردترین روش مو زدایی

بعد از زدودن موهای زائد با موم یا حتی بعد از اصالح 
صورت با ریش تراش یا ژیلت، بروز جوش روی 
پوست کامال طبیعی است بنابراین نگران نباشید. این 
نقاط قرمزرنگ کوچک، حاصل نوعی برافروختگی 
در سطح پوست است چون از یک سو موها از ریشه 
کنده شده اند و از سوی دیگر سطح پوست به شدت 
تحریک شده  است. این واکنش شدید پوستی معموال 
بعد از چند ساعت ناپدید می شود، به همین دلیل 
موضوع نگران کننده ای نیست. با این حال از آنجا که 
همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، با رعایت نکات 
زیر قطعا قادر خواهید بود از این گونه واکنش های 

پوستی جلوگیری کنید. 

1 نحوه آماده سازی پوست قبل از انجام 
اپیالسیون

از  بعد  قرمزرنگ  با جوش های  می خواهید  اگر   
اپیالسیون خداحافظی کنید، الزم است قبل از هر کاری 
پوستتان را آماده کنید. برای این منظور، دست کم یک 
بار در هفته گوماژ کنید. گوماژ یک روش الیه برداری 
از سطح پوست است. این فرایند الیه برداری بسیار موثر 
است و می تواند پوست را نرم و تمیز کند. با این روش 
سطح پوست از پوست های مرده پاک سازی می شود، 
درنتیجه جداسازی موها از ریشه آسان تر انجام می گیرد و 
امکان اینکه مویی زیر پوست باقی بماند، کاهش می یابد. 
 برای اینکه عمل اپیالسیون موفقیت آمیز باشد، آن 
را با عجله انجام ندهید، بلکه برای آن وقت بگذارید 
و تا حد امکان در روشنایی زیاد این کار را انجام دهید 
تا احیانا برخی موها باقی نمانند. هرقدر این عمل را با 
آرامش بیشتری انجام دهید، موها کمتر آسیب می بینند، 
جداسازی آنها از ریشه بهتر انجام می گیرد و درنهایت 

احتمال بروز جوش در سطح پوست، کمتر خواهد 
شد. برای مهار جوش هایی که معموال بعد از اصالح 
صورت آشکار می شوند، توصیه می شود تیغه ژیلت یا 
ریش تراش را قبل از شروع کار کامال ضدعفونی کنید.

2 شیوه درست انجام اپیالسیون
 برای جلوگیری از بروز جوش ها بعد از عمل اپیالسیون، 
الزم است شکل درست انجام آن را بدانید. به هیچ عنوان 
زدودن موهای زائد با موم یا ژیلت را برخالف جهت 
رویش موها انجام ندهید. با اینکه این روش به شما این 
امکان را می دهد تا قسمت اعظم موها را از ریشه جدا 
کنید،  برای سالمت پوست مضر است و قطعا نتایج 
خوشایندی به دنبال نخواهد داشت. برداشتن موها، آن 
  هم در خالف جهت رویش آنها، منجر به شکل  گیری 

جوش هایی در سطح پوست می شود.
 برای جلوگیری از قرمزی پوست، محل اپیالسیون 
را با آب و صابون بدون الکل کامال بشویید و سپس 
به خوبی پاک کنید. وقتی پوستتان کامال خشک شد، 
اپیالسیون را آغاز کنید. اگر از موم استفاده می کنید، حتما 
از نوار موم سرد یا گرم کمک بگیرید و آن را در جهت 

رویش موها از سطح پوست بلند کنید. 
 اگر قصد دارید برای موهای پشت لبتان از موم 
استفاده کنید، این ناحیه را بیشتر از 2بار موم نیندازید 
چون احتمال بروز نقطه های قرمزرنگ در سطح پوست 
این ناحیه افزایش می یابد. از آنجا که پوست این ناحیه 
حساسیت باالیی دارد، بهترین روش برای موزدایی این 
قسمت، استفاده از باندهای موم سرد است. این نوع 
باندها مخصوص صورت هستند و در بازار نیز به وفور 

یافت می شوند. 
 قبل از شروع اپیالسیون، یک تکه پنبه را به الکل 40 

یا 60 درصد آغشته کنید و آن  را به آرامی روی 
محل موردنظر بزنید. با این کار از تکثیر میکروب ها 

جلوگیری خواهید کرد.
 اگر برای اپیالسیون از موم کمک می گیرید، حتما 
قبل از شروع، مقدار کمی پودر تالک روی پوست بزنید. 
پودر تالک از چسبندگی بیش از اندازه موم به پوست 

جلوگیری می کند. 
 تا جایی که می توانید از اپیالسیون دوباره یک محل 
جدا خودداری کنید چون با این کار فقط به پوستتان 

آسیب می رسانید و آن  را بیشتر تحریک می کنید. 

3 نحوه جلوگیری از بروز جوش ها بعد از 
هر جلسه اپیالسیون

 به محض اتمام اپیالسیون سراغ فراورده های معطر 
و حاوی الکل نروید. استعمال این مواد روی پوست، 
به خصوص بعد از اپیالسیون ناحیه زیربغل ، اکیدا ممنوع 
است. به جای این مواد، می توانید از کرم مرطوب کننده، 
کرم های ضدسوختگی یا حتی دئودورانت های طبیعی 
استفاده کنید. زاج سفید یکی از همین مواد طبیعی 
محسوب می شود که در از بین بردن بوی عرق بدن، 

معجزه می کند.
 اگر ناحیه صورت را اپیالسیون کرده اید، تا چند 

روز از استعمال کرم پودر خودداری کنید. 
 بعد از اپیالسیون، دست کم تا 24 ساعت در معرض 
نور مستقیم آفتاب نباشید. نور خورشید، عالوه بر تحریک 
رویش جوش ها، اثر آنها را روی پوست طوالنی تر 
می کند اما اگر روزی مجبور شدید بالفاصله بعد از 
اپیالسیون، در معرض آفتاب شدید قرار بگیرید، از 

استعمال کرم ضدآفتاب قوی غافل نشوید. 
و  تسکین  برای  اپیالسیون،  اتمام  از  بعد   

آرام سازی پوست، حتما از کرم یا لوسیون کمک 
روغن  با  را  پوست  می توانید سطح  بگیرید. شما 
بسیار  روغن  این  دهید.  ماساژ  نیز  بادام شیرین 

آرام بخش است. روغن مریم گلی نیز گزینه خوبی 
خواهد کرد.  کند  را  موها  رشد  چون  است 
الزم به یادآوری است استعمال کرم های 
مرطوب کننده و لوسیون ها، بالفاصله 
بعد از اپیالسیون،  ممکن است به 
مسدود شدن منافذ پوستی ختم شود. 
به همین دلیل توصیه می شود این مواد 
را فوری بعد از اتمام کار مصرف نکنید، در 
عوض اگر احساس می کنید پوستتان رطوبت الزم 

را ندارد، از ژل آلوئه ورا کمک بگیرید. 
اگر می خواهید از فواید اپیالسیون به بهترین شکل ممکن 
سود ببرید و مضرات آن را به حداقل برسانید، الزم 
است هر روز پوستتان را مرطوب کنید و 1 تا 2 بار 
در هفته، الیه برداری یا همان گوماژ را در برنامه خود 
بگنجانید. البته در فصل تابستان بهتر است الیه برداری 

از پوست 3 مرتبه در هفته انجام شود.   
یکی دیگر از راه های مقابله با جوش ها بعد از اپیالسیون، 
روی  یخ  مقداری  از  استفاده  است.  سرد  کمپرس 
پوستی که در اثر موزدایی تحریک شده، از التهاب 

آن جلوگیری می کند.
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حساسیت به 
کرم های موبر 

بسیار رایج است. 
به همین دلیل 
قبل از اولین 
مصرف،  حتما 

مقداری از کرم 
را روی قسمت 

کوچکی از پا بزنید 
تا اگر احیانا به این 

ماده حساسیت 
داشتید، غافلگیر 

نشوید! سپس 
حداکثر 48 ساعت 

صبر کنید و اگر 
در این مدت 

هیچ گونه عالئمی 
از حساسیت 

مشاهده نکردید، 
اپیالسیون را آغاز 

کنید

چرا بعد از اپیالسیون، جوش های قرمزرنگ 
روی پوست ایجاد می شود؟

در مواجهه با جوش بعد از اپیالسیون یا اصالح صورت چه کنیم؟

دقیقا بعد از اپیالسیون، ممکن است جوش ها یا لک های قرمز زیرپوستی در سطح پوست پدیدار 

شود. از آنجا که پوست تحت تاثیر کنده  شدن موها، به شدت تحریک و سطح آن ناگهان خالی 

شده، این احتمال وجود دارد که دِرم یا همان الیه میانی پوست مورد حمله میکروب ها قرار 

بگیرد. یادتان باشد به رغم تالش شما، هر لحظه احتمال شکل گیری جوش ها یا موهای زیرپوستی 

وجود دارد اما در صورت بروز این مشکالت، راه چاره چیست؟

1( در اولین قدم، هرگز جوش ها یا موهای زیرپوستی را دستکاری نکنید! دستکاری پوست هیچ 

سودی برای شما نخواهد داشت و فقط آن را بیش از حد تحریک خواهد کرد. 

2( در گام بعدی، حتما با متخصص پوست مشورت کنید. وی درمانی مناسب با وضعیت کنونی 

پوست تان تجویز خواهد کرد. درصورتی که موی زیرپوستی داشته باشید، پزشک آن را خارج 

و با مواد مناسب محل را ضدعفونی خواهد کرد بنابراین خودسرانه کاری انجام ندهید چون 
وضعیت را بدتر خواهید کرد.

3( اگر از آن گروه افرادی هستید که مدام با موهای زیرپوستی مواجه می شوید، پیشنهاد ما به 

شما این است که تحت نظر پزشک، به فکر اپیالسیون دائمی مثل لیزر یا الکترولیز باشید.



صفحه آخر 32
عکس و مکث

شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت

کیست که مرایاری کند؟
گفت: »کیست مرا یاری کند؟«، صدایش 
در تمام اعصار، در گوش نسل ها نشست. 
به گوش ما رسید و فردا به گوش آیندگان 
هم می رسد. صدایش رسا بود، آنقدر 
که مردمان بشنوند، نشنیدند و ما لعنت 
می کنیم همه آن ناشنوایان را که اگر 
کمی شنوا بودند، شاید صحنه ای آنچنان 
جانگداز در کربال رقم نمی خورد. ما 
آنها را مذمت می کنیم اما چه می  کردیم 
اگر آنجا بودیم؟ مایی که همین حاال 
فریادهای نزدیک گوشمان را نمی شنویم 
که نشنیده می گیریم و حاضر نیستیم با 
اندکی مشغولیت ذهن به دیگری، در 
مرداب سرگرم ماندن به خویش، موجی 
بیندازیم. موجی که از به تباهی و تعفن 
کشیده شدن وجودمان نجاتمان می دهد 

و زحمت می انگاریمش. 
از زندگی و سیره امام حسین )ع( چه  
می دانیم؟ مایی که نه سکوت محجوب و 
نه نعره نیاز را در هیچ چشمی نمی خوانیم 
و نمی شنویم. ناشنوایی مان، خود را به 
ناشنوایی زدنمان، هر روز فاجعه هایی 
از جنس غم و حسرت یک کودک، 
و چراغ  سایه سری  رفتن  از دست 
خانه ای و متالشی شدن آشیان هایی را 
رقم می زند و هنوز نفهمیده ایم که ندیدن 
و نشنیدنمان چه تاوان سنگینی دارد و 
هنوز نفهمیده ایم اگر او بود، چه می کرد.  
این شب ها خیلی از ما برای آنچه به 
امام حسین)ع( و خاندانش رفت، گریه 
می کنیم، مرثیه سر می دهیم در عزای 
اویی که هست، در همه اعصار تا امروز 
حضور داشته و دارد و نمی دانیم باید 
به حال خودمان بگرییم که همین حاال 
هم حضور نداریم و بر کسی می گرییم 
که ذره ای از او در یاخته ای از بدنمان 
یافت نمی شود. نمی دانیم باید به حال 
خودمان بگرییم که گاهی یزید بی رحم 
زمانه مان هستیم، نمی دانیم شمر جایی در 
دلمان خانه دارد وقتی دلمان نمی سوزد 
از رنج هیچ کس و پایمان به برداشتن 
قدمی برای کسی پیش نمی رود. این 
شب ها حقیقت امام حسین )ع( بیش از 
هر زمان، پیش چشممان نمایان است. 

به دنبال ذره ای از او در وجودت بگرد.

حرف آخر

می گویند رنگ رخساره خبر می دهد 
اندام  و  زرد  چهره  و  درون  ِسر  از 
الغر او نشانگر حالش است. حالی که 
مدت هاست خوب نیست. دختری جوان 
است اما نه از آن جوان های بی تجربه. 
سختی های زندگی که دانه دانه بر سرش 
آوار شده، او را ساخته و وجودش را صیقل 
داده. وقتی پدر و مادرش را از دست داد، 
با خاله اش زندگی می کرد اما کمک خرج 
بود و از او هم نگهداری می کرد اما انگار 

قرار بود باز هم محک بخورد. 
سال 1387 وقتی 16 ساله بود، پزشکان 
تشخیص دادند به سرطان خون مبتالست. 
11 سال است بیماری اش با دارو تحت 
کنترل بوده و کبدش هم اخیرا جراحی 
شده اما حاال بدنش به دارو مقاوم شده و 
به پیوند استخوان نیاز دارد. در این سال ها 
یک تنه با مشکالت جنگیده ولی بیماری، 
توانی برایش باقی نگذاشته تا بتواند کار 
کند. کسی هم ندارد که برای تهیه دارو و 
تامین هزینه درمان کمکش کند. امروز 
انسانی تنها برای زنده ماندن، برای کمتر 
درد کشیدن و برای مداوا، به کمک من و تو 
نیاز دارد و از ما یاری می خواهد. صدایش 
نمی توانی  که  می دانم  می شنوی؟  را 
این  به  کمک  برای  بمانی.  بی تفاوت 
دختر جوان می توانید کمک های نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
نام  به   6221-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
واریز کنید و با شماره تلفن75983000 
همراه  شماره  یا  )داخلی2( 
09198012677 تماس بگیرید. این بیمار 
با کد 2877 در موسسه امدادگران 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 

یکی از شکایت های پرتعداد پدر و مادرها، این است که می گویند 
انگار فرزندشان صدای آنها را نمی شنود و به آنچه از او خواسته 
می شود، اعتنا نمی کند. حرف گوش نکردن بچه ها دالیل متعددی 
دارد که دانستن آنها باعث می شود کنار بچه ها زندگی ای آرام تر و 

با تنش  کمتر داشته باشید. این دلیل ها عبارتند از: 
1. شما الگوی خوبی نبوديد. شما باید الگوی خوبی در زمینه 
گوش کردن باشید. به او نشان دهید که شنونده خوبی هستید. مهم 
نیست چند ساله است، باید ببینید در گفت وگو با دیگران چگونه 
رفتار می کنید و چطور به دیگران گوش می دهید. وقتی کودک با 
شما صحبت می کند، مستقیم نگاهش کنید. وقتی حرف می زند، 
به صفحه تلویزیون یا رایانه خیره نشوید. توجه داشته باشید بچه ها 
تقلیدکننده های خوبی هستند و هر طور که با آنها رفتار شود، رفتار 

می کنند. یادتان باشد »دو صد گفته چون نیم کردار نیست.« 
2. به فرياد كشيدن و جيغ زدن متوسل می شويد. بیشتر والدین 
وقتی می بینند بچه به حرف آنها گوش نمی کند، فریاد می کشند. 
این عکس العمل کار را بدتر می کند. نجوا کردن یک درخواست، از 
صدای بلند نتیجه مثبت تری دارد. وقتی پدر و مادر با تُن و آهنگ 
صدای مهربان و آرام تر صحبت می کنند، بچه ناخودآگاه بیشتر 

تمایل پیدا می کند که به حرفشان گوش دهد. 
3. جمله های شما با كلماتی مثل اگر، تو، چرا شروع می شود. 
وقتی جمله را با این 3 کلمه شروع می کنید، کودک تان تمایلی به 
شنیدن نخواهد داشت و از شما روگردان می شود، به این علت که: 
اگر: گاهی می تواند یک کلمه تهدیدآمیز باشد و او را بترساند. 
بچه ها همیشه از ترس فرار می کنند، مثال اگر به حرفم گوش نکنی...
تو: با گفتن کلمه تو، کودک احساس می کند به او حمله می کنید 
و شخصیتش مورد تهدید قرار می گیرد، به خصوص وقتی کلمات 
اغراق آمیز در مورد رفتارش به کار ببرید؛ مثال تو هیچ وقت به 

حرف های من گوش نمی دهی!
چرا: با این کلمه از کودک خود می خواهید موردی را توضیح دهد، 
کاری که معموال بچه ها قادر به انجامش نیستند؛ مثال چرا به من 
گوش نمی کنی؟ بنابراین، جمله های خود را با این 3 کلمه شروع 

نکنید تا بچه ها از شما گریزان نشوند. 
4. بدون اينکه توجه آنها را جلب كنيد،شروع به صحبت كردن 
می كنيد. گاهی کودک به شما گوش نمی کند یا به حرف های شما 
توجهی نشان نمی دهد چون توجهش جلب نشده یا تمرکز ندارد. 
وقتی می خواهید با او صحبت کنید، ابتدا مطمئن شوید که توجه اش 
را جلب کرده اید، به خصوص در مورد بچه هایی که راحت تمرکز 
خود را از دست می دهند. برای جلب توجه کودک چند راه توصیه 
شده است؛ اینکه در مقابل بچه بنشینید و به صورت و چشم های 
او نگاه کنید. با مهربانی و آرام صورت او را باال نگه  دارید که به 
چشمان شما نگاه کند. ابتدای صحبت کردن از جمله هایی مثل »لطفا 
به من گوش کن« استفاده کنید. هر وقت به چشمان شما نگاه کرد، 
صحبت را شروع کنید. در طول صحبت می توانید با مهربانی دستان 

او را بگیرید تا توجه او به شما باشد. 
5. به جای حرف زدن از او سوال می پرسيد. اگر می خواهید 
بچه از قوانین خانه اطاعت کند، درخواست خود را صریح و بدون 
سوالی کردن آن به کار ببرید؛ مثال به جای اینکه بپرسید »می خواهی 
حمام کنی؟« بگویید: »االن وقت حمام کردن است، لطفا برو حمام«
6. زمان و وقت صحبت كردن شما مناسب نيست. بچه در حال 
انجام تکالیفش است و روی آنها تمرکز کرده، درست همان لحظه 
شما می خواهید تمرکزش را به هم بزند و او را آماده کنید که به 
حرف تان گوش کند. مناسب تر این است که از قبل به فرزندتان 
بگویید می خواهید چند دقیقه دیگر با او صحبت کنید و در مواقعی 
که کار ارزشمندی انجام می دهد، مثل کتاب خواندن یا انجام تکالیف 
مدرسه، مزاحمش نشوید، مثال می توانید بگویید: »چند دقیقه دیگر 

می خواهم با تو حرف بزنم.«

چرا به حرفم گوش نمی کند؟

داستان زندگی

تا به حال برایتان اتفاق افتاده که به جمعی از خانواده 
یا دوستان و اقوام وارد و متوجه شوید عروس یا زن 
یا زنانی از فامیل بیش از همه مورد خشم و حسادت 

قرار می گیرد؟ 
شک نکنید او یا توانمند است یا زیبا یا هر دو ویژگی 
او عشق  به  احتماال همسرش  اینکه  را دارد، مهم تر 
می ورزد و البته قدرت طلب است و زنان را ناخودآگاه 
تحریک می کند زیرا خودش را ابراز می کند و توجه 

مردان را می گیرد. 
داستان بر سر »توجه« به دیگری است؛ یعنی زنی به دلیل 
ویژگی هایش مورد توجه خاص مردان و افراد مهمی 
است که زنان میل به خودنمایی در برابرشان دارند. 
دقیقا مهم نیست کدام مرد ولی مهم است توجه از 

آن کدام زن است. 
مساله این است که زن توانمندی که سکوت می کند، 
مورد خشم زیادی قرار نمی گیرد و کمتر به او حسادت 
می شود زیرا زنان به دلیل ویژگی های زنانه می توانند 
روان مردان را تحت تاثیر قرار دهند و بیش از حق شان 
را بگیرند. توانمندی، پاداش مشخصی دارد که البته به 
آن پاداش هم حسادت می شود ولی زنانگی داستانی 
جداست. زنان به واسطه زیبایی و جذابیت زنانه، حتی 
طبقه اجتماعی و پرستیژ اجتماعی شان را باالتر می برند 
و اینجا دعوا بر سر این است که چرا او و چرا من نه؟
البته حسادت به زن دیگر اغلب بستگی دارد زنان چه 
نوع توجهی بخواهند و اگر دیگری آن جنس توجه 
را بگیرد، حسادت برانگیز می شود. به طور کلی، در 
نیست،  آوردنی  به دست  که  برخی ویژگی ها  مورد 
حسادت شدیدتر است؛ مثل زیبایی خدادادی یا ثروتی 
بی حد و حصر که می دانیم هیچ وقت نمی توانیم به آن 

دست یابیم. وقتی عدالت اجتماعی کمتر باشد، بی شک 
حسادت هم بیشتر می شود. 

خیلی وقت ها مساله اصلی زنان، زنانگی و توجه مردان 
به ویژگی های زنانه دیگری است و اینکه دیگران تا چه 
حد تحت تاثیر آن زن قرار می گیرند. ممکن است زنی 
زیبا و باهوش باشد ولی به علت سکوت و خویشتنداری، 
ایجاد کند.  کمتر توجه جلب کند و کمتر حسادت 
اینجا داستان، داستان زن دیگر و زنانگی برتر است. 
اگر با رویکرد بیناسوژه ای )رویکردی در روانکاوی که 
می گوید هر حسی در بافت یک رابطه ایجاد می شود؛ 
مثال در رابطه دو نفره، هر دو نفر در احساسی که 
پدید می آید، دخالت دارند( در نظر بگیریم، باید به 
بافت روابط فکر کنیم. حتما شنیده اید که می گویند 
فالنی بسیار خانم و ساکت است ولی زن دیگر را 
بی حیا و زبان دراز خطاب می کنند. واقعیت چیست؟ 
اغلب زنانی که قدرت طلب، حق طلب و گویا هستند 
و می توانند معادالت را به نفع خود تمام کنند، زنان 
دیگر را تحریک می کنند، مخصوصا زنانی که نمی توانند 
مثل آنها تاثیر گذار باشند. زنان جذاب هم این تاثیر 
را  دیگران  جذابیت شان  با  اگر  مخصوصا  دارند،  را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
از سوی دیگر، به اعتقاد من، اغلب )نه همه( افرادی 
که به آنها حسادت می شود، با داشته های خود باعث 
اگر  پس  می شوند،  دیگران  تحریک حس حسادت 
ما را خانم و محترم خطاب کردند، خیلی خوشحال 
نشویم. جایی هم که خشم همه زنان متوجه مان است 

به خود نبالیم. 
البته اگر به ما حسادت نشد و زنان با ما حس امنیت 
کامل داشتند هم باید به خودمان شک کنیم. چرا انقدر 

خیال شان از ما راحت است؟
بیاید و  چه بخواهیم، چه نخواهیم و چه خوشمان 
چه نیاید، زنان زیبا و جذاب بی اخالق و سطح پایین 
هم مورد توجه قرار می گیرند. می دانم  پذیرش این 
موضوع سخت است ولی این زن ها مورد توجه جنسی 
مردان زیادی قرار می گیرند ولی نه همه مردان و اگر 
نگران چنین زنانی هستیم، مشخص است خودمان 

را به یک هدف جنسی تقلیل داده ایم. 
واقع  به  و جذاب  باهوش  ابرازگر،  تاثیرگذار،  زنان 
حسادت برانگیزند و زمانی که به جادوگری، اغواگری 
و... متهم می شوند و مورد خشم زنان قرار می گیرند، 
باید بدانند قدرت از هر نوع، خشم و بازی قدرت 

به دنبال دارد. 
نکته قابل توجه این است که حسادت مردان عیان است 
و به آن معترف هستند ولی زنان با شیوه بی ارزش کردن 
زن دیگر حسادت شان را ابراز می کنند. زنان می ترسند 
که بگویند ما به زنی حسادت می کنیم که مبادا بیشتر 
جلب توجه کند اما بگذارید با قاطعیت بگویم شما با 
بی ارزش کردن زن دیگر، او را محبوب تر می کنید. اگر 
کسی تصور می کند حسادت نمی کند یا در بخش های 
عمیق روان، حس خودش را سرکوب می کند یا خودش 

را گول می زند یا انسانی فرازمینی است. 
اگر  و  است  عادی  و  طبیعی  ویژگی  یک  حسادت 
می شود  بهتر  خیلی  حالمان  بپذیریم،  را  آن  بتوانیم 
زنان  کنیم.  تالش  رفتن  باالتر  برای  می توانیم  زیرا 
بهتر است با افزایش توانمندی ها و باور خودشان و 
ترمیم رابطه شان از حسادت بکاهند و به آرامش شان 
بیفزایند. حسادت همیشه وجود دارد ولی می تواند 

کمتر و واالیش شده تر باشد.

اگر حسادت را بپذیریم، حالمان بهتر می شود

چشمان مادربزرگ

هر دانش آموزی می تواند موفق شود 
»ویلیام گلسر«، خالق تئوري انتخاب باور دارد که هر دانش آموزي 
مي تواند موفق شود، حتي اگر خود آن دانش آموز این موضوع را 
باور نداشته باشد. او در کتاب فوق العاده »هر دانش آموزي مي تواند 
موفق باشد«، ایده ها و نظراتي را مطرح مي کند که با استفاده از 
آنها مي توانیم به دستاوردهاي شگرفي برسیم، دانش آموزان 2 یا 3 
سال باالتر از سطح تحصیلی خود پیشرفت می کنند و عالوه بر 
پیشرفت تحصیلی، میزان غیبت از مدرسه و مشکالت انضباطی 
نیز کاهش پیدا می کند. او معتقد است به عنوان معلم باید 7 عادت 
مخرب)کنترل بیروني( انتقاد، سرزنش، شکایت، خرده گیري، تهدید، 
تنبیه و باج دادن را در ارتباطات و مدارس ترک کرد. او مي گوید: 
»باید با خود بگوییم که امسال مي خواهم شیوه اي متفاوت از سال 
قبل داشته باشم، در روز اول به جاي آنکه به دانش آموزانم بگویم 
که از آنها انتظار دارم چه تکالیفي را انجام دهند و چگونه رفتار کنند 
و اگر به خواسته من عمل نکنند، چه خواهم کرد، مي خواهم به آنها 
نزدیک تر شده و با آنها دوست شوم. نمي خواهم برایشان خط و 
نشان بکشم.« درواقع، »گلسر« دنبال ترویج اداره کالس ها به صورت 
کیفي و متمرکز بر پرورش قابلیت هاي دانش آموزان است. فاصله 
گرفتن از کنترل بیرونی)7 عادت اشتباه( و رویکرد به سمت نظریه 
انتخاب )دلسوزی، گوش کردن، حمایت، مساعدت، دلگرمی، اعتماد 
کردن و دوستی( نکته ای است که کالس های کیفی گلسر را از بقیه 
متفاوت می کند.  کتاب شامل 12 
فصل است و براي همه کسانی که 
با دانش آموزان کار می کنند، دغدغه 
بهبود چشمگیر وضعیت مدارس 
را دارند و کسانی که به معلمان 
آموزش می دهند، مناسب است. 
این کتاب نوشته دکتر »ویلیام 
ترجمه علي صاحبي  گلسر«، 
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صفحه آن را چاپ کرده است.

معرفی کتاب

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

هیکل درشت و  سنگینش را به زحمت کشاند تا لبه   
صندلی چرخدار. دستش را گرفت به کنار میز. خانمی که 
همراهش آمده بود، زیر بغلش را گرفت تا بتواند بلندش 
کند اما زورش نرسید. بلند شدم، دخترک منشی هم 
آمد تا عاقبت سه تایی، نشاندیمش روی صندلی، پشت 
اسلیت. دانه های درشت عرق، یکی یکی از روی پیشانی 
بلندش سر می خوردند روی شیار گونه ها. جعبه  دستمال 
کاغذی را گرفتم طرفش. پرسیدم: »مشکلتون چیه مادرم؟«

بریده بریده گفت: »چشام خرابه خانم دکتر«
زن جوان، پی حرفش درآمد که: »هر دو تا چشمش 
انگار خاک پاشیدن  رو عمل کرده قبال، حاال می گه 

تو چشم هام« 
می خاره،  می شه چشام  که  »غروب  داد:  ادامه  پیرزن 
می خاره، می خاره. اینقدر که می خوام انگشت  بندازم 

درشون بیارم از حدقه«
نگاه کردم به چشم هایش. به زیبایی محو غمگینی که 
نشسته بود توی آن صورت مهتابی. این چشم ها، این 
چشم ها را کجا دیده بودم پیش از این؟ برق آن تیله های 
عسلی، من را یاد کدام قصه می انداخت توی خواب های 

مه آلود کودکی؟ یادم نمی آمد چرا؟
گفتم: »چشم هاتون هم خیلی خشکن، هم حساسیت 
دارن. واسه همینه که انقدر می خارن.« زن جوان گفت: 
»خیلی هم گریه می کنه خانم دکتر. بهش بگین گریه 

واسه چشماش بده«
گفتم: »گریه چرا آخه؟ بخند به جاش، شما که انقدر 

خوشگل می شی وقتی می خندی.«
نگاهم کرد، با همان دو عسلی غمناک خاک گرفته. بعد 

گفت: »چجوری بخندم؟ عروسم 7 ماهه حامله بود که 
پسرم ُمرد. سکته کرد، جوون 32ساله«

بعد صورتش را چرخاند به طرف زن جوان. بغض از 
میان حنجره اش راه افتاد سمت صدایش. بریده بریده 
درآمد که: »اینو می بینی؟ 10 روزش بود که عروسم 
اومد، گذاشتش تو دامن من و رفت که رفت. خدا 
اون طرف  از  اشک می ریختم،  این طرف  از  شاهده 

شیشه شیر خشک می گذاشتم  دهنش«
این را که گفت، بغض رسید به چشم هایش. بعد یکدفعه 
اشک ریخت، مثل شکستن سدی کهنه در برابر هجوم 
سیالبی نابهنگام. آن وقت، دیدم که ستاره ها یکی یکی، از 
میان پلک های بسته اش افتادند پایین، روی دامن پیراهن 
سیاهی که روزگاری، گهواره  زن جوان بوده  است انگار. 
زن، بغلش کرد، صورتش را چسباند به چروک های 
خیس صورت مادربزرگ و گفت: »گریه نکن دیگه، 

خانم دکتر بهش بگین گریه براش ضرر داره.«
چهره پیرزن فشرده شد در هم. گویی کاغذی مچاله 
شده از فرط اندوه. شانه هایش به سختی لرزیدند. میان 
هق هقی که بیگاه به جانش افتاده بود، گفت: »من 3تا 
همه  بشه  این  خواست  خدا  اما  پسر   2 دارم،  دختر 

کس و کار من«
خوردم زمین، لگنم شکست. االن 10 ساله گوشه نشینم 
رو این  صندلی چرخدار. هیچ جا نمی تونم برم. پوسیدم 
کنج خونه. االن که برگردم، دوباره باید بشینم خیره شم 
به در و دیوار. 10 سال کم نیست خانم دکتر، بعد می گی 

گریه نکنم؟ اینا گریه نداره؟«
نگاه کردم به تندیس فروریخته ای از درد که روبرویم 

نشسته بود. به آن چشم ها که یک چیز عجیب درونشان، 
مرا به یاد آشنایی قدیمی می انداخت؛ مادربزرگ...خودش 
بود، همان تیله های عسلی براق مهربان که وقتی اشک 
دورشان حلقه می زد، آدم دلش می خواست درجا، درست 
توی همان لحظه، برایشان بمیرد. نگاهش کردم و یادم 
آمد چقدر برای آنکه فقط یکبار دیگر مادربزرگ سرم 
را به روی سینه بگیرد و موهایم را بو بکشد، دلم تنگ 
شده است. از پشت اسلیت بلند شدم، بغلش کردم، رد 

اشک هایش ماند روی سپیدی روپوش. 
گفتم: »بسه دیگه، گریه نکنین. شکر خدا رو به جا بیارین 
که یکی هست که اینجوری نگرانتونه، ببینین چطوری 
داره نگاهتون می کنه! دلش می شکنه وقتی شما اشک 
می ریزین. دلتون می خواد روزها بیاین اینجا پیش من؟«
صورت غمگینش باز شد به لبخند. گفتم: »جدی می گما، 
میاین اینجا می شینین، مردم رو می بینین، دلتون وا می شه، 

دیگه گریه هم نمی کنین.«
چشم های عسلی مادربزرگ خندید. خنده هایش نسیم 
صبح اول عید شدند وسط شلوغی درمانگاه ظهر تابستانی. 
دفترچه را دادم دست زن جوان. پرسید: »دیگه کی 

بیارمش پیشتون خانم دکتر؟«
گفتم: »دیگه؟!...هروقت حوصله اش سر رفت.«

مادربزرگ باز هم خندید. دست هایش را باز کرد به 
نشانه  آغوش، پیشانی ام را بوسید و گفت: »غم نبینی 

الهی دختر!«
در را که پشت سرشان می بستند، نگاهم افتاد به ساعِت 
گذشته از دو. روی روپوش سفیدم از ردپای خیس آن 

همه اشک، چیزی جا نمانده بود.

             

کالمی با والدین
 دکتر مونا فلسفي
روان شناس، درمانگرکودك و بازي درمانگر

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر 

 توزیع بسته کمک آموزشی بین دانش آموزان بی بضاعت
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