
يادداشت مهمان

موکب واقفان سالمت در اربعین

اربعین، تجلی عشق و عاطفه است.  پیاده روی 
مهربانی و عطوفت است که آنجا موج می زند. در 
مسیر رسیدن به کربال، عشق است که قدم ها را به 
حرکت وامی دارد. شور حسینی است که به بدن ها 
و گام های خسته جان می بخشد و محبت موالیمان 
حسین قلوب عاشقان را طراوت می دهد. لحظه به 
لحظه روزها و مسیرهای پیاده روی اربعین، عشق و 
دلدادگی است. وقتی در آن مسیر پا می گذاری، انگار 
حیاتی دوباره یافته ای. آنجا تازه معنی این حدیث 
را می فهمی که پیامبر عزیزمان)ص( فرمود: اَِنّ لَِقتِْل 
الُْحَسیِْن علیه الّسالم َحراَرةً فی ُقُلوِب الُْمومنیَن ال 
تَبَْرُد اَبَداً؛ همانا برای شهادت حسین)ع(، حرارت 
و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و 
خاموش نمی شود. صحنه عجیبی است. رنگ، زبان 
و نژادها مختلف و متفاوت است، اما همه همدل 
و همنوا، یک صدا ندا می دهند: »لبیک یا حسین«. 
آنجاست که انگشت حیرت بر دهان می گیری و 
با خود می گویی این حسین کیست که عالم همه 
دیوانه اوست! اصال عشق به او فراتر از مرزها و 
جغرافیاست. حتی فراتر از دین و مذهب. عشق 
حسین همه را پای پیاده تا کربالیش می کشاند. جاذبه 
محبت اربابمان تمام عادات و قوانین مادی را به هم 
می ریزد و بر همه دل ها حکمفرمایی می کند. اگر 
تمام عالم جمع شوند و تمام دارایی شان را خرج 
کنند، نمی توانند اینچنین عاشقانی را گردهم جمع 
کنند، اما موالیمان حسین)ع( را بنگرید که با دل ها 
چه کرده که واله و شیدا، نه سرما می شناسند و نه 
گرما. نه خستگی برایشان معنا دارد و نه بی خوابی.
اگر از زاویه ای دیگر نیز به همایش عظیم پیاده روی 
اربعین بنگریم، درمی یابیم که این حرکت با ظهور 
اینکه  نه  مگر  نیست.  بی ارتباط  زمان)ع(  امام 
نام  به  را  خود  می کنند،  ظهور  موالیمان  وقتی 
حسین بن علی)ع( معرفی می کنند و الزمه این کار 
نیز آن است که جهانیان حسین)ع( را بشناسند و...
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پخته  بايد  چطور  گوشت  اول:  پرسش 
بيشترين  و  شود  حفظ  آن  آهن  تا  شود 
0912****990 برسد؟  بدن  به  آن  ميزان 

پرسش دوم: مادرم سالمند است و ناراحتی قلبی 
و كم خونی دارد. چه نوع تغذيه اى می تواند به 
مادرم كمك كند مشكل كمترى داشته باشد؟ 
آيا مصرف مكمل آهن براى ايشان مفيد است؟ 

0914****234

پرسش سوم: آيا گوشت بلدرچين براى تامين 
پروتئين بدن نسبت به گوشت هاى ديگر برترى 

دارد؟ رستمی از اهواز

پاسخ
دكتر سیدضیاءالدين مظهرى

متخصص تغذيه  
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

پاسخ اول: مواد معدنی معموال در اثر حرارت از 
بین نمی روند. عالوه بر آهن، مواد معدنی دیگری 
مانند روی، منیزیم و... نیز در گوشت وجود دارند 
که بعد از پخته شدن و خوردن به بدن می رسند. 
گوشت معموال در مقداری آب پخته می شود. در 
نتیجه مقداری از آهن گوشت وارد آبی می شود 
که در آن پخته شده بنابراین حتما همراه با گوشت، 
آب آن را هم مصرف کنید تا عناصر حیاتی و مفید 
داخل آب  گوشت هم به بدنتان برسد. نکته ای که 
الزم است توضیح بدهم این است که برخی باور 
دارند اگر مالقه یا کفگیر آهنی در ظرف در حال 
جوش خورش، آش و... قرار دهند، آهن آن در 
غذا آزاد می شود و از کم خونی جلوگیری می کند. 

این باور نادرست است. بد نیست بدانید آهن باید 
با دوز مشخص و مقدار معینی به بدن برسد تا 
بتواند مفید واقع شود. گاهی این وسایل زنگ زده 
یا حاوی سرب هستند و این کار می تواند برای 
بدن خطرناك باشد. امروزه تکنولوژی و امکانات 
بهداشت و درمان پیشرفت زیادی کرده، به طوری 
که تقریبا تمام بیماری ها را می توان ریشه کن کرد اما 
بیماری های تغذیه ای به دلیل اجرای همین باورهای 
نادرست هنوز شایع هستند. امیدوارم با فرهنگ سازی 
و آموزش مناسب، همه افراد جامعه تغذیه متناسب، 
متعادل و سالمی داشته باشند و میزان بیماری های 

مرتبط با تغذیه کاهش پیدا کند.

پاسخ دوم: بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی باید 
حتما با تجویز متخصص قلب که کار درمان را 
برعهده دارد، مکمل مصرف کنند زیرا افزایش دریافت 
آهن می تواند مشکالتی از نظر قلبی ایجاد کند ولی 
رعایت رژیم غذایی مناسب حاوی مقدار مناسبی 
سبزیجات، حبوبات، غالت، نان های سبوس دار، 
میوه های فصل به خصوص آبمیوه های سرشار از 
ویتامین C که در این فصل به راحتی یافت می شود 
مانند آب  پرتقال، لیموشیرین و... به جذب آهن 
در بدن کمک می کند. توجه داشته باشید 30دقیقه 
مادرتان  به  از غذا  بعد  از غذا و 2 ساعت  قبل 
چای ندهید تا مانع جذب آهن نشود. همچنین از 
مصرف همزمان مواد حاوی کلسیم مانند شیر و 
لبنیات با غذا یا بعد از غذا بپرهیزید تا اختاللی در 
جذب آنها ایجاد نشود. مورد دیگر اینکه در شستن 
سبزی ها به خصوص سبزی خوردن و کاهو دقت 
کنید و حتما مرحله انگل زدایی را با اضافه کردن 
چند قطره مایع ظرفشویی به آبی که سبزی در آن 
شسته می شود، انجام بدهید تا تخم انگل ها وارد 

بدن نشوند. شستن مرتب دست ها به خصوص بعد 
از استفاده از سرویس بهداشتی را هم جدی بگیرید 
و اگر مادرتان قادر نیست این کار را به خوبی انجام 
بدهد، کمک کنید دست هایش را به خوبی بشوید. 
ناخن هایش را نیز کوتاه نگه دارید زیرا آلوده شدن 
به انواع انگل هم می تواند کم خونی را تشدید کند.

پاسخ سوم: بلدرچین وحشی که در طبیعت زندگی 
و از مواد طبیعی و دانه ها تغذیه می کند گوشت مقوی 
و خوبی دارد و بهتر از بلدرچین هایی است که در 
قفس پرورش داده می شوند اما بیشتر بلدرچین هایی 
که در بازار موجودند، پرورشی هستند. همان طور 
که ترکیب بدن ما به غذاهایی که می خوریم، بستگی 
دارد، ترکیب بدن حیوانات و پرندگان هم به غذاهایی 
که می خورند، وابسته است. هر چه حیوان یا پرنده ای 
از غذاهای سالم تر و طبیعی تری استفاده کند، گوشت 
بهتر و مقوی تری دارد و امالح بیشتری به بدن 
می رساند. یادتان باشد ما به پروتئین زیادی نیاز 
نداریم اما باید بدانیم چه ماده غذایی ای را با کدام 
ماده غذایی دیگر بخوریم. مثال تلفیق یک تخم مرغ 
یا 500 گرم سیب زمینی که مخلوطی از پروتئین 
حیوانی و گیاهی است، ارزش پروتئین تخم مرغ را 
افزایش می دهد و آن را از 100 به 136 می رساند. 
متاسفانه غذاهای سنتی ما که بیشتر آنها ترکیبی از 
مواد غذایی مختلف و مفید هستند، رو به فراموشی 
است یا نان سنگک که یکی از بهترین نان ها بود، 
روز به روز سفیدتر شده و ارزش غذایی خود را 
از دست داده است، در حالی که درگذشته نان 
سنگک کنار آبگوشت یا عدسی غذای بسیار مقوی 
و ارزشمندی بود، بنابراین بهتر است مواد مغذی 
مختلف را از منابع غذایی متنوع تامین کنید و خود 

را به یک ماده غذایی خاص محدود نکنید.

پرسش

 خانمی 33 ساله هستم. قدم 172سانتی متر و وزنم 72 
كيلوگرم است. چند كيلوگرم اضافه وزن دارم و به 
چاقی شكم و پهلو مبتال هستم. چه رژيم غذايی  اى 
مناسب من است؟ چه ورزشی انجام بدهم؟ الزم 
به ذكر است كودكی يك ساله دارم كه شير مادر 
می خورد. لطفا راهنمايی ام كنيد. 135****0916

پاسخ
دكتر محمدرضا وفا

متخصص تغذيه  
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى ايران

با توجه به سن و قدتان، حداکثر وزن طبیعی برای 
شما حدود 67کیلوگرم است بنابراین 5 کیلوگرم 
اضافه وزن دارید. برای رژیم گرفتن مشکلی ندارید 
زیرا شیرخوارتان بیش از 1سال دارد و عالوه بر 
شیرمادر، غذای تکمیلی هم می خورد اما اگر سن 
رژیم  نمی توانستید  بود،  6ماه  زیر  شیرخوارتان 
مادران  همه  به  همواره  ما  بگیرید.  کاهش وزن 
شیردهی که شیرخوار زیر 6ماه دارند، توصیه می کنیم

 به هیچ عنوان در این دوران برای گرفتن رژیم های 
کاهش وزن اقدام نکنند تا کیفیت شیرشان دچار 
مشکل نشود. ضمن اینکه خود شیردهی به تدریج 
باعث کاهش وزن مادر بعد از زایمان خواهد شد. 

برای گرفتن برنامه غذایی مناسب و رژیم کاهش وزن 
باید به متخصص تغذیه مراجعه کنید. در کنار رژیم 
کاهش وزن با انجام ورزش های سیستمیک یعنی 
ورزش هایی که بیشتر عضالت بدن را درگیر می کنند 
مانند ورزش های هوازی، باید کالری بسوزانید و 
پس از آن به دنبال یک ورزش موضعی مناسب 
به خصوص با تمرکز بر ناحیه شکم و همچنین پهلوها 
)مانند درازونشست( باشید. یادتان باشد ورزش 
هوازی باید همیشه قبل از ورزش های موضعی 
انجام شود. البته بهتر است ورزش های موضعی 
زیرنظر مربیان ورزشی انجام شوند تا کاهش وزن 

با تناسب  اندام همراه شود.

پرسش

پرسش اول: آويشن يكی از ادويه هاى مورد استفاده در تهيه غذاهايی 
مانند پيتزا، الزانيا و... است. اين سبزى معطر چه خواصی دارد و 
مصرف آن به چه افرادى توصيه می شود؟ آيا خشك و پودر كردن 

آن تاثيرى بر خواصش می گذارد؟ 251****0912

پرسش دوم: آيا خوردن گالبی همراه محتويات دانه هاى داخلش 
براى بدن مفيد است يا بايد قبل از خوردن، آنها را از ميوه جدا 

كرد؟ 584****0912

پاسخ
دكتر حسین ايمانى

متخصص تغذيه  
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران

 

پاسخ اول: آویشن یک گیاه با طبع گرم است و در افراد سردمزاج 
می تواند باعث گرمی طبع غذا شود. مهم ترین خاصیت آن هم این 
است که باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود و نفخ را 
کاهش می دهد، بنابراین مصرف آویشن برای افرادی که معده های 
حساسی دارند و با خوردن غذا دچار نفخ و تولید گاز در معده و 
روده می شوند، مفید است. آویشن میزان گاز روده را کمتر می کند، در 
نتیجه فرد احساس بهتری خواهد داشت. این گیاه بهبوددهنده عملکرد 
دستگاه تنفسی است. به همین دلیل بسیاری از شربت های ضدسرفه 
گیاهی از آویشن تهیه می شوند. آویشن، هم اثر خلط آوری دارد و هم 
تا حدی بازکننده عضالت برونش در ریه هاست. از  این رو، مصرف 
دم کرده یا بخور آویشن در بیمارانی که سرماخورده اند و دچار احتقان 
ریه شده اند و سرفه می کنند، بسیار مفید است. یادتان باشد همیشه 
خشک کردن، آسیاب کردن و پودرکردن سبزی ها و میوه ها می تواند 
خاصیت آنها را کاهش دهد. در مورد آویشن هم همین طور است. وقتی 
آویشن خشک می شود، بسیاری از مواد مغذی فّرار آن که در آویشن 
تازه می توانند اثربخشی خوبی داشته باشند، طی عمل خشک کردن 
کم می شوند بنابراین در صورتی که آویشن تازه در دسترس دارید، 
بهتر است از نوع تازه آن استفاده کنید، اما مصرف آویشن خشک و 
پودرشده در فصولی که تازه آن در دسترس نیست هم خوب است، 

هر چند خاصیت کمتری نسبت به نوع تازه خود داشته باشد.

پاسخ دوم: در مورد دانه های داخل میوه ها چند نکته مطرح است؛ 
مصرف بعضی از دانه های داخل میوه ها اثربخشی چندانی ندارد، مصرف 
برخی دانه ها مفید است و مصرف برخی دیگر می توانند مضر باشد 
و سالمت بدن را به خطر بیندازد. مثال اگر مغز هسته زردآلو طعم 
شیرینی داشته باشد برای بدن بسیار مفید است اما مغز هسته زردآلوی 
تلخ حاوی ماده خطرناکی به نام آمیگدالین است که به  هیچ وجه نباید 
آن را مصرف کرد. برخی دانه ها مانند هسته انگور حاوی اسیدهای 
چرب مفیدی هستند که در بهبود عملکرد دستگاه های مختلف بدن 
نقش دارند. دانه های داخل میوه گالبی از نظر طب نوین آثار مفید 
چندانی روی سالمت بدن ندارند بنابراین بهتر است آنها را نخورید. 
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پرسش

آيا ماست كفير همان ماست پروبيوتيكی 
است يا با آن تفاوت دارد؟ 708****0912

پاسخ
دكتر امیر مرتضويان

متخصص صنايع غذايى  
عضو هيئت علمى دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشتى

ما در ایران محصولی به نام ماست یا دوغ کفیر 
نداریم. کفیر، اسمی است که برخی شرکت ها 
روی محصوالتشان گذاشته اند تا تنوع کاال 
بین محصوالتشان افزایش پیدا کند.  ضمن 
اینکه ممکن است در فرآورده های اصلی کفیر، 
الکل وجود داشته باشد که مصرف آن از نظر 
شرعی درست نیست. در محصوالت ایرانی 
که با عنوان ماست کفیر به فروش می رسند، 
ممکن است برخی میکروب ها از جمله مخمر، 
انواعی از کپک و بعضی باکتری های مزوفیل 
برای تخمیر ماست به آن اضافه شوند. استفاده 
از این میکروب  ها طعم و مزه ویژه تری به 
ماست می دهد و مقداری آن را گازدار و 
کفی می کند. اگر همه این کارها برای دوغ 
انجام شود، به آن دوغ کفیر می گویند، اما این 
کفیر با کفیر اصلی تفاوت های زیادی دارد. 
محصوالت پروبیوتیک و طرز تهیه آنها هیچ 
ارتباطی به محصوالتی ندارد که با عنوان کفیر 
به فروش می رسند. محصوالت پروبیوتیک 
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این مقدار بود، پروبیوتیک نیست.
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کشورمان، مقلب به پدر استقالل، روز جمعه ۱۴ آبان پس از یک 
سال مبارزه با سرطان ریه دار فانی را وداع گفت. سرطان ریه 
امروزه اولین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در مردان و زنان 
به حساب می آید، با اینکه در گذشته هرگز چنین نبوده است. تا 
پیش از رواج روزافزون مصرف سیگار، سرطان ریه یک بیماری 
نادر به حساب می آمد. اما امروزه پزشکان می گویند که سیگار 
تقریبا عامل بروز 9 مورد از هر ۱0 مورد سرطان ریه است و گاز 
رادون، آلودگی و مواد شیمیایی دیگر نقش اندکی در بروز این 
سرطان دارند. داروهای جدید، امید به تشخیص و درمان این 
بیماری را تا حدودی افزایش داده اند... )صفحه ۱6(

روبان سفید، نماد سرطان ریه است؛ سرطانی 
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