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ــوب  ــتيابي جوامع به اهداف آرماني محس ــالمت از اصول و اركان اصلي دس آزادي، عدالت، امنيت و س
ــول، جايگاه ويژه اي  ــالم هر يك از اين اص ــي اس ــود. در جامعه توحيدي و در نظام اعتقادي و ارزش مي ش
دارند و در واقع هركدام به عنوان محور، در عين تأثيرپذيري، اثر قابل مالحظه اي بر يكديگر گذاشته و در 
مجموع محور واحد تعالي انساني را مي سازند. نظام سالمت كشور علي رغم موفقيت ها و توسعه روزافزون، 
مشكالت متعددي را تجربه كرده و با چالش هاي جدي روبه رو بوده است. از جمله اين مشكالت مي توان به 
ــي ناكافي و ناعادالنه جامعه به خدمات سالمت، هزينه هاي باالي مراقبت هاي سالمت، ناهماهنگي  دسترس
ــطوح مختلف خدمات، غفلت از مراقبت هاي پيشگيرانه، غفلت از مداخالت در سطح جامعه، عدم تعادل  س
بين منافع بيمار، منافع جامعه و نظام سالمت و پاسخ دهي اجتماعي اشاره كرد. به نظر اكثر صاحب نظران 
سالمت و توسعه، راهبرد پزشك خانواده، سطح بندي خدمات و نظام ارجاع و شيوه هاي صحيح تأمين منابع 
ــالمت است. به دنبال تدوين و  ــكالت نظام ارائه خدمات س و پرداخت از راه حل هاي اصلي برون رفت از مش
اجراي آزمايشي و تصريح قانون برنامه پنجم توسعه، اجراي برنامه پزشك خانواده در دستور كار قرارگرفته 
ــبكه هاي بهداشتي درماني  ــتي اوليه و ش ــت كه مي تواند در كنار مراقبت هاي بهداش و در حال پيگيري اس
ــالمت به ويژه در مناطق شهري باشد. اجراي برنامه مي تواند تأثير قابل مالحظه اي در  ــاز ارتقاي س زمينه س
كاهش بي عدالتي در سالمت، افزايش پوشش مناسب در شهرها، كاهش بيمارستان محوري و افزايش توجه 
ــي و  ــالمت بگذارد و يكي از مهم ترين و مؤثرترين روش هاي افزايش دسترس به عوامل اجتماعي مؤثر بر س
بهره مندي عادالنه آحاد مردم از خدمات سالمت است. مباني و اصول اساسي اجراي برنامه پزشك خانواده، 
برقراري عدالت، همكاري بين بخشي، مشاركت مردمي و استفاده از فن آوري مناسب است. بديهي است براي 
دستيابي به اين اهداف، برنامه پزشك خانواده بايد بتواند يك ارتباط عالي انساني و اعتماد متقابل بين گروه 
پزشكي و خانواده ها به وجود  آورد تا با پاسخگويي به نيازهاي افراد و خانواده ها به ويژه گروه هاي در معرض 
خطر نظير كودكان، مادران باردار، سالمندان  دسترسي به خدمات را افزايش دهد. مشاركت مردم به ويژه در 
قالب گروه هاي سازمان يافته از ضرورت ها و اولويت هاي اساسي است و تجربيات موجود در كشور و مطالعات 
ــالمت را در كنار كاركنان فني و پشتيبان تيم سالمت در شهرها به عنوان يار  ــده، حضور رابطان س انجام ش
كمك كننده تأييد مي كند. بنابراين چنان چه در نظر است با استفاده از مشاركت عمومي، مشاركت مردم در 
برنامه ريزي و تصميم گيري و استفاده از آن ها در ارائه مراقبت هاي اوليه بهداشتي، سالمت جامعه شهري به 
ويژه جمعيت حاشيه نشين و محروم در سطوح ملي و منطقه اي ارتقا يابد، فراهم كردن زمينه حضور مردم 
به ويژه زنان خانه دار در عرصه فعاليت هاي اجتماعي و توانمندسازي آنها در جهت امور اجتماعي و اقتصادي 
ــت و در اين صورت بايد جايگاه  و فرهنگي با بهره گيري از امكانات موجود جامعه از الزامات و ضروريات اس
برنامه مشاركت هاي مردمي و داوطلبان سالمت در برنامه پزشك خانواده به طور دقيق و شفاف تعريف شود.
والسالم

مشاركت داوطلبان سالمت ضرورتي بنيادين در برنامه پزشك خانواده
دكتر علي رمضانخاني، مديرمسئول
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گفتگويي  با دكتر ابوالقاسمي 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

تحــويل نـو  در نظـام سـالمت 
برنامه پزشك خانواده اكنون مهمترين اولويت اجرايي 
وزارت بهداشـت اسـت و مدتي است به شـكل منظم در 
استان هاي كشـور اجرا مي شود. دانشـگاه علوم پزشكي 
شـهيد بهشـتي نيز در هفتم مرداد ماه سالجاري با حضور 
وزيـر بهداشـت، برنامـه را به طـور همزمـان در دو مركز 
بهداشـتي درمانـي افتتاح كرد و  به ايـن ترتيب پنجمين 

دانشگاهي بود كه رسماً به اين برنامه پيوست. 
با توجه به اينكه هموطنان عزيز در اقصي نقاط كشور، 
ممكن اسـت حداقل در سطوح تخصصي و فوق تخصصي 
نياز به خدمات بيمارسـتان هاي تحت پوشش اين دانشگاه 
داشته باشند، مصاحبه اي با دكتر حسن ابوالقاسمي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام داديم و از ايشان 
در مورد چگونگي روند اجرايي برنامه پزشك خانواده سؤال 

كرديم.  آنچه مي خوانيد حاصل اين گفتگوست.

ضمن تشكر از جنابعالي، براي اطالع خوانندگان بفرماييد برنامه 
پزشك خانواده از كجا آغاز شد؟

ــي بيش از ده ها  ــه عنوان يك قانون مترق ــك خانواده ب پزش
ــورها اجرا مي شود. در ايران  ــياري از كش ــال است كه در بس س
ــك  ــتقرار برنامه پزش ــان در كليت و اس ــه همه كارشناس اگرچ
ــكي  خانواده هم عقيده بودند؛ اما با توجه به اين كه خدمات پزش
ــش دولتي ارائه مي گردد،  ــم در بخش خصوصي و هم در بخ ه
ــتند؛ تااين  در خصوص چگونگي اجراي برنامه اختالف نظر داش
كه در برنامه پنجم، طبق ماده 24 و 32 دولت با صراحت مكلف 
شد كه برنامه پزشك خانواده را اجرايي و عملياتي كند. در ابتدا 
ــتاها و شهرهاي كوچك  آغاز شود  ــد اين برنامه از روس مقرر ش

ــهرهاي بزرگتر را در بر بگيرد؛ اما  ــال ش ــپس در مدت5 س و س
ــت هاي كالن  ــتايي وسياس با توجه به تجارب موفق مناطق روس
ــد كه  اجراي برنامه در مناطق شهري  ــور، تصميم بر اين ش كش
تسريع شود؛ لذا برنامه پزشك خانواده ابتدا در سه استان كشور 
به شكل پايلوت(نمونه) اجرا شد. با توجه به نتايج به دست آمده 
در اين مناطق و از زمان برگزاري اجالس رؤساي دانشگاه ها كه 
سركار خانم دكتر وحيد دستجردي خود را وزير پزشك خانواده 
ــگاه هاي علوم پزشكي كشور  ناميد؛ مأموريت جديدي براي دانش
ــد و مقرر گرديد كليه دانشگاه ها به عنوان مجريان اين  تبيين ش
ــريع تر نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده  برنامه  هر چه س

ــهري اقدام كنند. ش
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روند انتخاب پزشكان خانواده و فعاليت آن ها به چه صورتي است؟
ــكان داوطلب،عالقه مندي خود را از طريق ثبت نام در سامانه  ابتدا، پزش
خدمات سالمت ايرانيان اعالم مي كنند. بعد از اتمام فرآيند شناسايي و عقد 
قرارداد پزشكان، ثبت نام از خانوارها آغاز مي شود. در هر شهري كه برنامه 
ــود هر يك از افراد تحت پوشش  ــك خانواده و نظام ارجاع اجرا مي ش پزش
ــكان منطقه خود را كه توسط ستاد عملياتي معرفي  مي توانند يكي از پزش
ــك خانواده خود انتخاب كنند و با نام نويسي نزد آن  ــوند به عنوان پزش مي ش
پزشك عالقه مندي خود را اعالم كنند. هر پزشك خانواده جمعيتي بين 500 
تا 2500 نفر را تحت پوشش قرار مي دهد و تمام مسائل مرتبط با سالمت اين 
افراد را در زمان سالمت و بيمارى، از تولد تا مرگ پيگيرى مى كند و در واقع 
ــئول سالمت آن ها مى شود. پزشك خانواده بعد از معاينات و ويزيت اوليه  مس

افراد، اطالعات مربوط به آن ها را در پرونده الكترونيك سالمت ثبت مي كند. 
به اين ترتيب هر فرد و هر خانواده يك پزشك  مخصوص به خود را دارد 
ــاور مى تواند وي را در همه زمينه هاي بهداشتي و درماني  كه به عنوان مش
راهنمايي كند. در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به همكاري بيش از 
چهارهزار پزشك خانواده نيازاست كه تاكنون  نزديك به سه هزار نفر آمادگي 

خود را جهت همكاري اعالم كرده اند.

مردم چگونه مي توانند از اسامي پزشكان مطلع شوند؟
در هر استان  شماره تلفن هاي  منحصر به فردي اعالم مي شود كه در 
تمام مراحل  انتخاب پزشك خانواده مردم را راهنمايي مي كند. در تهران و 
شهرستان هاي تابعه، مردم مي  توانند از طريق تماس با شماره تلفن 8999 از 
اسامي پزشكان منطقه خود مطلع شوند و پزشك مورد نظر را انتخاب كنند. 

برنامه پزشك خانواده چه مزايايي براي مردم دارد؟
ــتقرار  ــورهاي ديگر، اس ــه صورت تئوريك و با توجه به تجربيات كش ب
ــك خانواده مي تواند باعث آرامش و آسودگي خيال مردم شود.  برنامه پزش
داشتن پرونده الكترونيكى سالمت، افزايش دسترسي به پزشك و خدمات 
بهداشتي و درماني، كاهش پرداخت هزينه ها از جيب مردم و ارتقاي آگاهي 
و دانش مردم در زمينه سالمت از جمله مزاياى برنامه پزشك خانواده است 
كه باعث افزايش رضايتمندي و درنتيجه احساس آرامش و آسودگي خيال 
ــالمت"  ــك خانواده"  عدالت در س ــود. با اجراي برنامه پزش در مردم مي ش
ــئله به ويژه در سطح تخصصي و  ــود. اين مس به معناي واقعي جاري مي ش
ــتر نمود دارد. در مدل  ــتري بيمار وجود دارد، بيش در مواردي كه نياز به بس
ــك خانواده عالوه بر كاهش هزينه ها از سرگردانى مردم در مراجعه به  پزش
پزشكان به ويژه پزشكان متخصص  و  تجمع بيمار در مطب  تعداد معدودي 
ازپزشكان جلوگيري خواهدشد؛ چون بسياري از خدمات در همان سطح اول 

تاكنون چـه فعاليت هايي براي اسـتقرار برنامه در اين 
دانشگاه صورت گرفته است؟

از مردادماه سالجاري، برنامه پزشك خانواده شهري در 
تمامي مراكز و شبكه هاي بهداشت و درمان تحت پوشش 
اين دانشگاه آغاز شد و همه واحدها موظف شدند شرايطي 
ــطح يك" پزشك خانواده به طور جدي  فراهم كنند تا "س
ــود. اين سطح شامل مطب هاو مراكز  اجرايي و عملياتي ش
بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده است و در 
ــتين تماس مردم با نظام  واقع از طريق اين واحدها،  نخس
ــك خانواده اتفاق مي افتد. همچنين طي  ــالمت و پزش س
ــاخت هاي الزم براي اجراي برنامه  ــته زيرس ماه هاي گذش
فراهم شده است و براي افزايش توانمندي و مهارت نيروي 
ــي در سطوح مختلف پزشكي،  انساني، برنامه هاي آموزش
ــتاري و حتي در سطوح خدماتي و پشتيباني به طور  پرس
ــود. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  مداوم اجرا مي ش
ــون نفر، بزرگ ترين  ــتن جمعيتي بالغ بر 10 ميلي با داش
ــمارمي رود و طبيعي است كه اجراي  دانشگاه كشور به ش
برنامه در اين حيطه و با اين وسعت با چالش ها و مشكالت 
بيشتري همراه باشد؛ لذا براي استقرار هرچه بهتر اين برنامه 
و خدمت رساني به هموطنان عزيز به يك عزم و پشتيباني 
ــت. من اميدوارم كه با ياري خداوند  ملي نياز خواهيم داش
ــتان، برنامه پزشك  ــتاد راهبردي اس متعال و همراهي س
خانواده در سطح اين دانشگاه به بهترين شكل اجرا شود. 
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ــك  ــت و بيمار؛ فقط در صورت نياز، به پزش به خوبي قابل ارائه اس
متخصص ارجاع داده مى شود. يكي از مشكالتي كه در حال حاضر 
ــت كه بعضاً پزشكان براي درآمد زايي بيشتر  از  وجود دارد اين اس
روش هايي استفاده مي كنند كه لزوماً ضروري نيست و حتي ممكن 
ــالمت بيمار را در مخاطره قرار دهد؛ در حالي كه در مدل  ــت س اس
ــت پزشك براي بيمار كار بيشتري انجام  پزشك خانواده الزم نيس
دهد تا درآمد بيشتري كسب كند زيرا، هزينه سالمت مردم از طريق 
ــازمان هاى بيمه گر پرداخت مى شود و اين سازمان ها هر ماه  به  س
ازاي هر فرد، سرانه اى را به پزشك مى پردازند و در واقع رابطه پولي 
بين بيمار و پزشك از بين مي رود و اين، هم براي پزشك و هم براي 

بيمار آرامش خاطر را به دنبال خواهدداشت.

آيا امكان تغيير پزشك خانواده وجود دارد؟
ــده و  ــك خانواده اين امكان در نظر گرفته ش بله، در برنامه پزش
چنان چه فردي به داليلي بخواهد پزشك خود را تغيير دهد مي تواند 
حداكثر، دو بار در سال اين كار را انجام دهد؛ اما فاصله دو بار تعويض 

پياپي هيچ گاه نبايد كمتر از 3 ماه باشد.

در مواقع مسافرت و در شرايط اورژانسي افراد چگونه مي توانند 
از خدمات پزشكي استفاده كنند؟

ــتقرار پزشك خانواده، در  ــتان محل اس هر فرد خارج از شهرس
ــي مي تواند بدون هيچ مانعي به اورژانس مراجعه و  موارد اورژانس
همانند ساير مراجعه كنندگان از خدمات كامل استفاده  كند و جاي 

هيچ نگراني نيست.

آيا براي اسـتفاده از خدمات پزشـك خانواده داشتن دفترچه 
بيمه الزم است؟

ــدگان بر اساس دفترچه معتبر و شماره ملي  بله،تمام بيمه ش
ــايي شده و در برنامه ثبت نام مي كنند. كساني هم كه فاقد  شناس
بيمه درمان هستند طبق ضوابط، تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار 
ــك خانواده، دفترچه هاي موجود  مي گيرند. در فاز اول برنامه پزش
ــمند سالمت  تغييري پيدا نمي كنند؛ اما در بلندمدت كارت هوش

جايگزين دفترچه ها خواهدشد.

به عنوان آخرين سـؤال داوطلبان سـالمت چگونه مي توانند به 
پيشبرد اين برنامه كمك كنند؟

ــالمت همچون هميشه مي توانند به عنوان بازوان  داوطلبان س

توانمند نظام سالمت در استقرار برنامه پزشك خانواده كمك كنند. 
انتظار مي رود داوطلبان سالمت در سراسر كشور، مردم را در مورد 
ــات و نحوه ثبت نام راهنمايي كنند و با  ــتفاده از خدم چگونگي اس
بيان مزاياي اين برنامه به روشن شدن افكار عمومي كمك كنند. 

ــريه اي كه  برنامه هاي  ــريه رابط سالمت نيز به عنوان نش نش
سالمت را ترويج مي كند، بايد در زمينه اطالع رساني فعاليت كند 
ــكالت مردم و پاسخ هاي مسئولين به  ــواالت و مش و با انعكاس س
ــتقرار هرچه بهتر اين برنامه كمك كند. اميدوارم با اجراي اين  اس
ــالمت جمهوري  ــاهد افتخار ديگري در كارنامه نظام س برنامه، ش

اسالمي ايران باشيم.

تسليت
جناب آقاي دكتر فرسار 

معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
بدينوسيله درگذشت پدر فرهيخته و گرامى تان را تسليت عرض مي كنيم. 
ازخداوند متعال براي آن مرحوم غفران و رحمت الهى و براي جنابعالي و 

خانواده محترم صبر و شكيبايي آرزومنديم. 
هيات تحريريه فصلنامه رابط سالمت
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آمارها از سرطان چه مي گويند؟
ــرطان زنانه در تمام  ــايع ترين س ــرطان پستان ش س
ــور ما، ساالنه بيش  ــت. در كش دنيا و در زنان ايراني اس
ــرطان پستان كشف و به  ــت هزار مورد جديد س از هش
تعداد مبتاليان اضافه مي شود. بر اساس تحقيقات انجام 
شده به طور متوسط، سن زنان ايراني در هنگام ابتال به 
سرطان 45 تا 55 سال است؛ در حالي كه در كشورهاي 
غربي ميانگين سن مبتاليان حدوداً 60 سال است و اين 
يعني سرطان پستان در ايران در سنين پايين تري بروز 
مي كند و بايد مراقبت هاي بيشتري انجام شود. در كشور 
ما در حال حاضر نزديك به صد هزار نفر مبتال به سرطان 

پستان هستند.

سرطان در بستر ناآگاهى مى تازدسرطان در بستر ناآگاهى مى تازد
︧︐︀ن ︣︵︀ن︎  ️ ﹨︀﹩ در﹝﹢رد︨  وا﹇︺﹫

 منيژه يونسى كفشگيرى
نهم مهرماه مصادف با اولين روز ماه اكتبراست. ماهي كه 
براي آگاهي رسـاني و هشدار در مورد سرطان پستان در 
نظرگرفته شـده است. نماد مبارزه با سرطان پستان يك 
روبان صورتي است. قصه روبان صورتي قصه مبارزه ودرد 
است؛ مبارزه براي زندگي و تالش براي رهايي از درد يك 
بيماري! شايد امروز ديگر كسي به ياد نياورد كه اين روبان 
ابتكار زني به نام "شارلوت هيلي" است. شارلوت كه خود 
يكي از مبتاليان به سرطان پستان  بود، روبان هايي را به 
رنگ صورتي تهيه و بين مردم اياالت متحده توزيع كرد. 
روي اين روبان ها نوشته شده بود: "بودجه ساالنه انستيتو 
ملي سـرطان بيش از 1/8 ميليارد دالر اسـت اما فقط 5 
درصد آن به پيشگيري و آگاهي بخشي در مورد سرطان 
اختصـاص يافته. بـا نصب ايـن روبان ها كمـك كنيد تا 

سياستمداران و قانون گذاران را آگاه كنيم."
با تالش هاي شـارلوت، سـال بعـد اين روبان بـه عنوان 
نماد اطالع رسـاني در مورد سرطان پستان انتخاب شد. 
هرسـاله، از ابتداي ماه اكتبر روبان هاي صورتي به نشانه 
آگاهي بخشي و ارج نهادن به اقدامات جهاني براي مبارزه 
با سـرطان پستان در سراسر جهان برافراشته مي شود و 
ميليون ها داوطلب در همه كشورها بسيج مي شوند تا به 
همگان اطالع دهند كه با آگاهي در مورد سرطان پستان 

مي توان برآن غلبه كرد.
افزايش آگاهي عمومي، تشخيص زودرس و پيشرفت هاي 
شگفت انگيز در زمينه درمان سرطان پستان باعث شده تا 
بسياري از مبتاليان از چنگال اين بيماري نجات يابند.  فقط 
كافى است باوركنيم كه مى توان براين بيمارى غلبه كرد و 

پيروزشد.
صحبت هـاي دكتر محمداسـماعيل اكبـري؛ متخصص 
جراحي سرطان و رئيس مركز تحقيقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي را بخوانيد تا بهتر بتوانيد به 

جنگ اين بيماري خطرناك برويد.
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 چه كساني بيشتر مبتال مي شوند؟
ــدن و شير ندادن  ازدواج نكردن، باردار نش
ــر ابتال به  ــتند كه خط ــي هس ــه عوامل از جمل
ــد. همچنين  ــتان را زياد مي كنن ــرطان پس س
ــت، كم تحركي و  چاقي در كنار تغذيه نادرس
ــتفاده از داروهاي هورموني از ديگر عوامل  اس
ــتند. اعتياد به دخانيات و مشروبات  خطر هس
ــرطان  ــانس ابتال به س الكلي نيز مي توانند ش

ــتان را زياد كنند. پس

 بارداري و زايمان خطر ابتال به سرطان 
پستان را كم مي كند

ــخص  ــده مش ــاس مطالعات انجام ش ــر اس ب
گرديده است كه از يك تا سه بارداري و زايمان در 
پيشگيري از سرطان مؤثر است ولي جالب است 
بدانيد بارداري چهارم و بيشتر نه تنها تأثيري در 
ــدارد، بلكه ممكن  ــرطان ن كاهش ابتال به اين س
ــت خطر ابتال به آن را بيشتر  كند. اين مسئله  اس
ــت گذاران  ــورد توجه برنامه ريزان و سياس بايد م

جمعيت و تنظيم خانواده قرار گيرد.

 باارثيه فاميلي بيشتر مراقبت كنيد
ــت.  ــتان اس ــرطان پس ــابقه فاميلي يكي از عوامل خطر ابتال به س وجود س
25 تا 29 درصد مبتاليان به سرطان پستان سابقه ابتال به اين سرطان را در يكي 
از اقوام دور يا نزديك خود ذكر مي كنند.   افرادي كه در يكي از اقوام درجه اول 
خانواده (نظير پدر، مادر، خواهر، برادر، مادربزرگ و...) و يا اقوام درجه دوم (نظير 
دايي، خاله، دخترخاله، دخترعمو و...) وحتي اقوام درجه سوم خود، سابقه ابتال به 
سرطان پستان دارند، بايد پنج برابر بيشتر مراقبت كنند. منظور از مراقبت بيشتر 
اين است كه اين افراد عالوه بر معاينات ماهيانه كه توسط خودشان انجام مي شود؛ 
ــن 30 سالگي، ساالنه يكبار، توسط يك فرد دوره ديده معاينه شوند و  بايد از س
ــالگي هر سه تا چهار سال يكبار هم، ماموگرافي  ــت با نظر پزشك از 40س بهتراس
انجام دهند. همين جا يادآوري كنم كه ماموگرافي هاي بيشتر كمكي نخواهد كرد و 
بهترين كار اين است كه اين افراد  عاليم و نشانه هاي سرطان پستان را بدانند و هر 

ماه سينه هاي خود را معاينه كنند تا متوجه كوچكترين تغييرات شوند.

 ردپاي چاقي در سرطان پستان
حاال ديگر نقش چاقي در ابتال به بسياري از بيماري ها ثابت شده است. درمورد 
سرطان پستان هم، چاقي يكي از عوامل خطر است و چنان چه تغذيه شما طوري 
ــما با هم همخواني ندارد، بيشتر در  ــت كه چاقتان مي كند؛ يعني قد و وزن ش اس
ــتيد. نكته مهم اين است كه اگر فردي با اين  ــرطان پستان هس معرض ابتال به س

شرايط به سرطان مبتال شود درمانش هم مشكل تر است.

در طول سال هاي اخير مطالب زيادي در مورد مزاياي شير مادر 
گفته شده است؛ اما خوب است بدانيد فوايد شيردهي براي مادر هم 
كمتر از نوزاد نيست. براساس تحقيقات انجام شده، شيردهي در هر 
وضعيت و به هر مدت، تأثير مثبتي در پيشگيري از سرطان پستان 
ــش ماه به كودك خود شير  دارد. حتي اگر مادري فقط به مدت ش
بدهد، شانس ابتال به سرطان پستان در او كمتر مي شود اما، همانطور 
كه در قرآن كريم و احاديث اسالمي و متون علمي گفته شده است، 

بهترين حالت دو سال شيردهي به ازاي هر بچه است. 
ــالم مي فرمايند اگر كسي دو سال تمام به  امام صادق عليه الس
كودك خود شير ندهد، هم به خود ظلم كرده است و هم به كودك 
ــتر روشن مي شود كه چرا شير  و حاال معني اين روايت نوراني بيش

ندادن به كودك هم ظلم به مادر است و هم كودك!

ماد شير مزاياي مورد در زيادي مطالب اخير سالهاي طول در

شيردهي براي مادر هم مفيد است
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 نمك هم سرطان مي آورد!
ــت؛ ولي آيا  ــالمتي الزم اس ــراي س ــي نمك ب ــدار كم مق

مي دانستيد كه مصرف زياد نمك سرطانزاست؟
ــياري  ــالوه بر نمكي كه به ظاهر مصرف مي كنيم، در بس ع
ــياري از محصوالت  ــروها و بس از غذاها از جمله نان، انواع كنس
غذايي، حتي بيسكويت و... نمك وجود دارد. ميزان مصرف نمك 
در ايران چهار برابر استاندارد است و بايد سعي كنيم كه ميزان 
مصرف نمك را كم كنيم؛ چرا كه با اين مقدار نمكي كه روزانه 

مصرف مي كنيم به سرعت به سمت ابتال به سرطان مي رويم.

 سالمت را قرباني نكنيد!
ــت، كمتر يادمان مي افتد كه  وقتي پاي زيبايي در ميان اس

ممكن است اين زيبايي به قيمت جانمان تمام شود. 
متأسفانه در كشور ما، يكي از داليل ابتال به سرطان پستان 
مصرف هورمون هاي زنانه است. در ايران به اندازه تمام كشورهاي 
ــود كه اغلب براي  ــتفاده مي ش اروپايي از داروهاي هورموني اس
ــت و درمان جوش هاي پوستي به كار  ــادابي پوس طراوت و ش
ــك توصيه مي كنم در  مي رود. من به همه؛ حتي همكاران پزش
ــتروژن و پروژسترون به هر شكل  ــتفاده از هورمون هاي اس اس
ــند؛ چون مصرف اين هورمون ها به هر شكلي و در  محتاط باش

هر سني باعث بروز عوارض در آينده خواهد شد.
 باز هم در ستايش ورزش

كم تحركي باعث چاقي مي شود و چاقي هم كه ام االمراض 
ــتان بلكه براي  ــگيري از سرطان پس ــت. نه تنها براي پيش اس
ــياري از بيماري ها بايد ورزش را وارد زندگي  ــگيري از بس پيش
خود كنيد. براي پيشگيري از سرطان پستان، روزانه حداقل نيم 
ساعت پياده روي  يا ورزش كنيد.  اين ورزش بايد به طور منظم 
ــخص از روز انجام شود و درحين ورزش  ــاعت مش و در يك س
آرامش خاطر داشته باشيد.  توجه كنيد كه انجام كارهاي منزل، 
كارهاي اداري و فعاليت هاي روزمره هر قدر هم كه سنگين باشد، 
نمي تواند در آن حد كه ما انتظار داريم از سرطان پيشگيري كند 
ــتيك) دارد. در اين  چون اين فعاليت ها حالت انقباضي (اسپاس
ــتم انقباضي به حالت غير متعارفي باز  شرايط عضالت و سيس
ــته مي شوند؛ اما در هنگام نرمش يا ورزش اين فرصت به  و بس
عضالت داده مي شود كه نرم تر حركت كنند. براي همين توصيه 
مي كنيم در روز، ساعات خاصي را به ورزش اختصاص دهيد تا 

بتوانيد از فوايد آن بهره مند شويد.

 بدترين خوراكي هاي روي زمين
ــوند  ــرطان مي ش در اينكه بعضي خوراكيها باعث افزايش ابتال به س
ــا، در درجه  ــن و بدترين اين خوراكي ه ــدي وجود ندارد.مضرتري تردي
ــت. ــي"  و در درجه بعد "چربي هاي مانده" اس ــاي حيوان اول "چربي ه

تمام غذاهايي كه به عنوان فست فود طبقه بندي مي شوند؛ نظير انواع 
ــيس، كالباس، همبرگر و همين طور همه غذاهاي فرآوري شده  سوس
ــد، به عنوان چربي مانده  ــه آماده كه نياز به پخت چنداني ندارن و نيم
محسوب مي شوند و سرطانزا هستند, چرا كه اين غذاها را از ماه ها پيش 
آماده و منجمد مي كنند و تغييراتي كه در آنها ايجاد مي شود زمينه را 
ــرطان پستان فراهم مي كند. با  ــرطان، از جمله س براي ابتال به انواع س
ــاب يكي از راه هاي پيشگيري از سرطان پستان اين است كه  اين حس
ــا حد امكان، چربي و روغن كمتري مصرف كنيدو خصوصاً از مصرف  ت

چربي هاي حيواني به ويژه چربي مانده خودداري كنيد.

براي اين كه بتوانيد از طيف وسيعي از بيماري ها ازجمله سرطان 
پستان پيشگيري كنيد بايد روغن و چربي هاي سالم را در سبد غذايي 
ــالمت  ــاخص هاي مهم براي تعيين س خانواده قرار دهيد.  يكي از ش
ــيدهاي چرب موجود در آن است.براي انتخاب يك  روغن ميزان اس

روغن سالم اين نكته ها را به خاطر بسپاريد:
ــيد   در هنگام خريد روغن دقت كنيد كه بر روي آن ميزان اس
ــباع و اسيد چرب ترانس ثبت شده باشد؛ در صورتي كه اين  چرب اش
مقادير بر روي قوطي روغن نوشته نشده از خريد آن خودداري كنيد.

 هر قدر ميزان اسيد چرب ترانس يك روغن به صفر نزديك تر 
و اسيد چرب اشباع آن از ده درصدكمتر باشد، آن روغن براي مصرف 

مناسب تر است.
ــعي كنيد ميزان  ــالم س  حتي در صورت مصرف روغن هاي س

مصرف اين گروه  از مواد غذايي را به حداقل برسانيد. 

ر حاشـــيه
د
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نمى توانيد بر سرطان غلبه كنيد 
اگر آن را نبينيد

تا اين جا در مورد عوامل خطر سرطان پستان و راه هاي 
مقابله با آن صحبت كرديم؛ اما اگر واقعاً مي خواهيد از سرطان 
پستان پيشـگيري كنيد بايد عالوه بر شناخت عوامل خطر 
و پرهيز از آنها چند كار سـاده ديگـر نيز انجام دهيد. آنچه 
مي خوانيد ادامه گفتگوي ما با دكتر اكبري است كه در آن به 
چگونگي تشخيص و درمان سرطان پستان اشاره شده است.

 تشخيص زودرس؛ اولين قدم براي مبارزه با سرطان 
پستان 

ــت هزار زن به سرطان پستان  ــور ما ساالنه حدود هش در كش
مبتال مي شوند.  بهترين راه براي نجات جان اين بيماران تشخيص 
زودرس است. عليرغم وجود روش هاي مختلفي كه براي تشخيص 
سرطان پستان به كار گرفته مي شود، در هشتاد درصد موارد، خوِد 
بيمار است كه متوجه حالت هاي غيرطبيعي در بافت سينه مي شود. 
ــايي و  ــأله ارزش و جايگاه معاينات ماهيانه را در شناس همين مس
درمان سريع سرطان پستان مشخص مي كند. اگرچه سرطان پستان 
ــال چندان شايع نيست، اما ضرورت دارد  در سنين كمتر از 35 س
همه خانم ها از سن 20 سالگي معاينات ماهيانه پستان را انجام دهند 
تا متوجه تغييرات غيرطبيعي در بافت سينه شوند. بهتر است اين 
ــود؛ چون در اين  معاينات 3 تا 5 روز پس از عادت ماهيانه انجام ش
زمان بافت سينه ها نرم تر است  و بررسي قسمت هاي مختلف پستان 
ــت. عالوه بر اين همه خانم ها  بايد  ــتري قابل انجام اس با دقت بيش
ــالگي، سالي يكبار توسط يك فرد دوره ديده معاينه شده  از 30 س
و با صالحديد پزشك از 40 سالگي هر چند سال يكبار ماموگرافي 
را انجام دهند. خانم هايي كه در افراد فاميل، سابقه ابتال به سرطان 

پستان دارند، همه اين كارها را بايد از سنين پايين تر آغاز كنند.

هميشه پاي يك توده در ميان نيست!
خيلي ها فكر مي كنند كه سرطان پستان هميشه به 
شكل يك توده خود را نشان مي دهد. اگر چه شايع ترين 
ــانه سرطان پستان، لمس يك توده با اندازه مشخص  نش
ــت؛ اما گاهي سرطان به شكل هاي  در يكي از سينه هاس
ــكل هاي بروز  ــان مي دهد. يكي از ش ديگري خود را نش
ــتان "المپ"(Lamp) است. منظور از المپ  سرطان پس
يك بافت متورم و تغيير يافته در پستان است كه به شكل 
ــت و توده اي هم لمس نمي شود؛ اما اين تورم و  غده نيس

تغيير شكل مهم است.
ــه بايد  ــتان هم هميش ــحات خوني از نوك پس ترش
پيگيري شوند. معموالً ترشحاتي كه خوني باشند؛ از يك 
ــح شوند و بدون هيچ فشاري خارج شده و بر  سينه ترش
ــتند و مي توانند  روي لباس زير لكه بگذارند، جدي هس

نشانه اي از ابتال به سرطان باشند.
ــاس  ــينه ها و احس ــكل و يا عدم تقارن س تغييرش
سنگيني و پُري در سينه ها  كه به تازگي ايجاد شده نيز، 
ــانه اي از سرطان پستان محسوب  هميشه به عنوان نش
مي شود و نياز به پيگيري دارد؛ البته بايد توجه كرد كه 
ــانه ابتال به سرطان پستان نيست.  هر تغيير شكلي نش
عدم تقارن سينه ها در دوران بلوغ و در دختران نوجوان 
بسيار شايع است و نبايد باعث نگراني شود. تغيير شكل 
ــدن آن هم بايد مورد توجه  ــتان و جمع ش پوست پس
قرارگيرد و در صورت مشاهده اين عالمت بايد سريعاً به 

پزشك مراجعه كرد.
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 تشــخيص بيماري هاي پســتان در تخصص جراحان 
عمومي است

بسياري از مردم نمي دانند جهت بررسي هاي پستان بايد به كدام 
يك از متخصصين مراجعه كنند و معموالً در مطب پزشكان مختلف 
ــخيص و درمان مشكالت مربوط به  ــوند. براي تش سردرگم مي ش
سينه ها به ويژه سرطان پستان؛ بايد به "متخصص جراحي عمومي" 

مراجعه كنيد.

پيگيري ها چگونه انجام مي شود؟
ــدم براي پيگيري،  ــكوك، اولين ق ــورت وجود عاليم مش در ص
ــت. در قدم بعدي بايد از ضايعه  انجام تصويربرداري(ماموگرافي) اس
نمونه برداري انجام شود. متأسفانه در حال حاضر، پزشكان در هشتاد 
درصد موارد به روش باز (بيوپسي) از ضايعات پستان نمونه گيري و 
تكه برداري مي كنند كه بسيار اشتباه است. اين كار بايد با استفاده از 
سوزن هاي بسيار ظريف انجام گيرد. نمونه برداري به اين طريق بسيار 

ساده است و حتي نياز به بستري شدن هم ندارد. 

 ماموگرافي فقط با درخواست پزشك
ــعه ايكس است و به عنوان  ماموگرافي نوعي تصويربرداري با اش
يكي از ابزارهاي تشخيص زودرس سرطان پستان به كار مي رود. در 
صورتي كه به صورت نابه جا استفاده شود، مضرات آن بيشتر از منافع 
آن است. نكته مهم اين كه، ماموگرافي فقط، بايد با صالحديد پزشك 
انجام شود. درصورتي كه سِرخود اين كار را انجام دهيد ممكن است 
ــتي انجام نشده و نياز به تصويربرداري مجدد  تصويربرداري به درس
ــته باشد. با توجه به اين كه در ماموگرافي از اشعه ايكس  وجودداش
استفاده مي شود، امكان انجام دوباره آن تا مدتي وجود ندارد و همين 
ــئله ممكن است تشخيص سرطان پستان را به تعويق بيندازد؛  مس
بنابراين هيچگاه بدون مشاوره با پزشك، اقدام به انجام ماموگرافي 
نكنيد. بهتر است همه خانم ها حتي اگر هيچ مشكلي نداشته باشند 

از سن 40 سالگي هر سه سال يكبار ماموگرافي را انجام دهند.

  ماموگرافي چه مي كند؟
ــده از ماموگرافي گاهي ضايعات  ــت آم در تصويرهاي به دس
ــاهده مي شود كه  ــيون) مش آهكي كوچك (ميكرو كلسيفيكاس
ــتان هستند و بايد به  ــخيص سرطان پس مبناي خوبي براي تش
ــوند. با درمان به موقع  ــرطاني درمان ش عنوان ضايعات پيش س
ــته باشد و از  اين ضايعات، بيمار مي تواند طول عمر طبيعي داش
ــالم برخوردار شود. ماموگرافي در دختران جوان و  يك زندگي س
ــد ارزش چنداني ندارد  ــير نداده ان زناني كه ازدواج نكرده اند و ش
ــرطاني  ــخيص ضايعات س ــد راهنماي خوبي براي تش و نمي توان
ــتان در اين افراد سفت (Tense) است و  ــد؛ چون بافت پس باش
تصاوير تهيه شده ارزش چنداني ندارد. براي اين گروه، همان طور 
ــخيص زودرس  ــگيري و تش كه قبًال هم گفتيم، بهترين راهِ پيش
ــتان، انجام معاينات ماهيانه توسط خود فرد است.  ــرطان پس س
ــده و در صورت نياز مي توان  ــه با توجه به معاينات انجام ش البت
ــه هرحال  بايد گفت كه  ــونوگرافي هم كمك گرفت؛ ولي ب از س
ــونوگرافي در 15 تا 40 درصد موارد، قادر به تشخيص صحيح   س
ضايعات سرطاني نيست. به وسيله سونوگرافي مي توان به خوبي 
ــتيك تشخيص داد. همچنين  توده هاي توپُر را از توده هاي كيس
در افرادي كه نمي توان از ماموگرافي استفاده كرد؛ نظير خانمهاي 
باردار و شيرده استفاده از سونوگرافي مي تواند كمك كننده باشد.

 آقايان هم سرطان پستان مي گيرند
ــتان در مردان كمي بيشتر از  ــور ما شيوع سرطان پس در كش

ميانگين هاي جهاني است و حدود 2/8 درصد مي باشد.
ــتان در مردان به شكل يك گره سفت در  معموالً سرطان پس
ــان مي دهد كه يكطرفه است و منجر به سفتي  سينه، خود را نش
ــت و گير كردن آن به قفسه سينه مي شود. ضرورت دارد كه  پوس
ــتان توجه كنند و خود را معاينه  ــان هم به تغييرات بافت پس آقاي

كنند.
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درمان اصلي سرطان پستان جراحي است
هنوز هم جراحي، درمان اصلي سرطان پستان محسوب مي شود. جراحي ها 
به شـيوه هاي گوناگون انجام مي شـوند؛ اما بهترين روش هـاي جراحي آنهايي 
هستند كه بتوان بافت پستان را حفظ كرد. اين مسأله هم از لحاظ رواني و هم از 
لحاظ جسمي تأثير بسيار مثبتي بر بيمار دارد؛ البته در مواردي هم برداشتن تمام 
يا قسمتي از بافت پستان به نفع بيمار است كه بايد انجام شود. بعد از جراحي و 
بهبود حال بيمار مي توان مراحل بازسازي و ترميم پستان را انجام داد و بيماران 
نبايد از اين نظر نگران باشـند. جراحان از شـيمي درمانـي به عنوان يك روش 
كمكي براي درمان سرطان استفاده مي كنند. متأسفانه شيمي درماني با عوارضي 
مثل اختالالت عصبي، بي حسـي، ضعف، دردهاي عضالني و استخواني و ريزش 
مو همراه اسـت. در همه انواع شـيمي درماني كه براي سرطان پستان استفاده 
مي شود، موها دچار ريزش مي شوند؛ اما بيماران بايد مطمئن باشند كه اين مسأله 

موقتي است و معموالً بعد از شش ماه، موها مجدداً رشد مي كنند.
راديوتراپي هم يكي ديگر از روش هاي كمكي براي درمان سـرطان پسـتان 
اسـت. راديوتراپي در همه افرادي كه بافت پسـتان حفظ شده است بايد انجام 
شـود. همچنين در مراحل پيشرفته تر يعني وقتي سرطان به بافت هاي خارج از 

پستان تهاجم كرده، راديوتراپي انجام مي شود.
هورمون  درماني هم يكي ديگر از راه هاي درمان سـرطان پسـتان اسـت كه 
نسـبت به شيمي درماني عوارض كمتري دارد، ولي حداقل بايد تا 5 سال بعد از 

تشخيص ادامه يابد. 

يكي از بهترين راه ها براي تشـخيص زودرس سـرطان پسـتان 
انجام معاينات منظم ماهيانه در روز سـوم تا پنجم پس از عادت 

ماهانه است. خانم ها از انجام منظم اين معاينات غافل نشوند.
هميشـه سرطان پستان به شكل يك توده قابل لمس نيست. آگاهي از 
عاليم سـرطان پستان به شما كمك مي كند كه سرطان پستان را به موقع 

تشخيص دهيد و درمان كنيد.
در صورت وجود سـابقه ابتال به سـرطان پسـتان در يكي از اقوام؛ بايد معاينات، 

زودتر شروع شده و با دقت بيشتري پيگيري شود.
همه خانم ها حتي اگر هيچ مشكلي نداشته باشند بهتر است از 40 سالگي هر سه سال 
يكبـار ماموگرافي را انجام دهند. البته در صورت بروز مشـكل، ماموگرافي در 

هر سني قابل انجام است.

با تشخيص زودرس و درمان به موقع، 
سرطان پستان يك بيماري قابل درمان است.

دريك نگاه

اســامي افرادي كه مقاالت آنها پذيرفته شده است: دكتر محمد جعفر صادقي ،معاون 
بهداشتي؛ زهره ساالري ،متخصص زنان و زايمان، طيبه رضايي، كارشناس مسئول جلب 
مشاركت مردمي ؛ دانشگاه علوم پزشكي نيشابور؛ مرضيه عليشاهي، كارشناس مسئول 
جلب مشــاركت هاي مردمي؛ دانشگاه علوم پزشكي گناباد؛ شهين نوروزي، مربي؛ رقيه 
فرخي؛كارشناس و اكرم صحرايي مسئول برنامه جلب مشاركت  مردمي؛دانشگاه علوم 

پزشكي اردبيل

حرف هايي كه كمتر شنيده ايم
پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ما اعتقادات 
ــار كار و تالش،  ــتند و در كن ــري داش قوي ت
ــدا را فراموش نمي كردند  توكل و اميد به خ
ــه همين  ــت ك ــم ثابت كرده اس ــاال عل و ح
ــگيري ودرمان  اعتقادات تا چه اندازه در پيش
سرطان مؤثر است. دكتر اكبري؛ رئيس مركز 
ــتان مي گويد: عوامل  ــرطان پس تحقيقات س
ــائلي هستند كه  رواني و معنوي از جمله مس
در بيماري سرطان، كمتر به آنها توجه شده 
است. تحقيقات علمي ثابت كرده كساني كه 
ارتباط شان با خدا بهتر است و از نظر معنوي 
و روحي قوي تر هستند؛ هم كمتر به سرطان 
ــتان مبتال مي شوند و هم در صورت ابتال  پس
ــان بهتر انجام مي شود. وي مي گويد:   درمانش
ــتي،  ــت، نيايش و دعا، نوع  دوس ايثار و گذش
ــه از مواردي  ــوكل، اميد و توب ــكر، صبر، ت ش
ــتند كه هم به پيشگيري از اين سرطان  هس
كمك مي كنند و هم در موفقيت درمان، نقش 
عمده اي دارند. رئيس مركز تحقيقات پستان 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي همچنين 
ــردگي، يأس، اضطراب و به  معتقد است افس
هم خوردن جايگاه اجتماعي از جمله عواملي 
ــتند كه شانس ابتال به سرطان پستان را  هس
ــري در توضيح اين  ــاد مي كنند. دكتر اكب زي
ــرد: منظور از به هم خوردن  مطلب  اضافه ك
ــت كه  ــگاه اجتماعي هر گونه عاملي اس جاي
احترام شخص را در جامعه تهديد كند و باعث 
شود عزت و احترامش از بين برود. به عنوان 
ــه حرمتش از بين  ــادري كه در خان مثال م
برود، بيشتر در معرض ابتال به سرطان پستان 
ــرار مي گيرد  و در صورت ابتال درمانش هم  ق

مشكل تر است.

در حاشـــيه



       مرگ مغزى چگونه رخ مى دهد؟
هر گونه آسيب شديد به مغز مى تواند منجر به ورم كردن بافت مغز  شود. از آنجاييكه مغز در يك فضاى بسته 
(استخوان جمجمه) قرار دارد و جايى براى اين افزايش اندازه وجود ندارد، بر بخش هاى پايين تر مغز (ساقه مغز) 
فشـار مي  آيد و خونرسـاني به قسمت هاي بااليي مغز قطع مي شود، در نتيجه اكسيژن  به بافت مغز نمي رسد و در 
واقع مغز مي ميرد.اين فرايند ممكن اسـت  از چند دقيقه تا چند روز به درازا بكشـد. اين در حالي اسـت كه قلب 
بيمار به كمك دسـتگاه تنفس مصنوعى به فعاليت ادامه مي دهد و  به اعضاى ديگر  اكسيژن مى رساند. تصادفات 
رانندگى، وارد آمدن ضربه شديد به سر، سقوط از ارتفاع، غرق شدن در آب، مسموميت ها، خونريزى هاى داخلى 

مغز و همچنين سكته مغزى از علل شايع مرگ مغزي هستند.
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يكي از سواالتي كه بيشتر مردم مي پرسند اين است كه  مرگ مغزي چگونه تشخيص داده مي شود و 
چگونه بيماري كه نفس مي كشد و ضربان قلبش روي دستگاه ثبت مي شود ديگر به زندگي بازنخواهد 
گشـت؟ چه اعضايي قابل اهدا اسـت و چگونه مي توان كارت اهداي عضو دريافت كرد؟ دكتر كتايون 
نجفى زاده، دبير جمعيت حمايت از پيوند اعضاى ايرانيان به سواالت شما در مورد اهداي عضو پاسخ 

مي دهد.

آنچه الزم است درمورد اهداي عضو بدانيمآنچه الزم است درمورد اهداي عضو بدانيم
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       آيا مواردى از بهبود مرگ مغزى مشاهده شده است؟
ــفانه امكان بهبودى و بازگشت بيمار مبتال به مرگ مغزى به هيچ عنوان  متاس
وجود ندارد. مواردى كه شنيده ايد فرد دچار مرگ مغزى شده و سپس بهبود يافته 
ــت. اين بيماران در كماى عميق بوده اند ولى  ــت، در واقع مرگ مغزى نبوده اس اس
نزديكان آنها و يا حتى گاهى برخى پرسنل درماني كه درباره تفاوت مرگ مغزى و 

كما اطالعات كافى نداشته اند، چنين برداشت نادرستى كرده اند.

       واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى چگونه از وجود مرگ مغزى مطلع مي شوند؟
ــور اعم از دولتى و غير دولتى  ــطح كش ــتانها در س  بنا بر قانون، كليه بيمارس
موظفند موارد مرگ مغزى را به اطالع اين واحد برسانند. سپس هماهنگ كنندگان 
عضو پيوندى در محل، حاضر شده و با خانواده فرد اهدا كننده در زمينه ابعاد قانونى 

و اخالقى اهداي عضو صحبت مي كنند.
 

       چه اعضاء و بافت هايى قابل اهدا مى باشند؟
 اعضاي قابل اهدا شامل قلب، ريه ها، كبد، روده ها، لوزالمعده و كليه ها مى باشند. 
ــتند. با اهداى قرنيه  ــالوه بر اين اعضا، برخى از بافتهاى بدن نيز قابل پيوند هس ع
ــديد به چشم شده، باز گرداند. پيوند  مى توان بينايى رابه فردى كه دچار صدمه ش
ــود. دريچه قلب براى  ــرطان استخوان ش ــتخوان مى تواند مانع قطع عضو در س اس
ــيب ديده به  ــاالن با دريچه آس ــارى مادرزادى دريچه اى و بزرگس ــودكان با بيم ك
ــوختگى شديد است. پيوند مغز  ــت نجاتبخش بيماران با س كار مى رود. پيوند پوس

استخوان هم تنها درمان ممكن در بعضى از سرطان هاى خون مى باشد. 
 

        گيرنده عضو چگونه انتخاب مي شود و چه كساني در اولويت هستند؟
ــد و بيمارى هاي خاص  ــاران نيازمند در مركز مديريت پيون ــت انتظار بيم ليس
ــه روز مى گردد و تخصيص  ــكى، تنظيم و ب ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
اعضاي اهدايي، فقط توسط اين مركز صورت مي گيرد. عواملي مثل سازگارى خونى 
ــمي گيرنده عضو، طول مدت انتظار در ليست  ــرايط جس و بافتى بيمار، وخامت ش
ــخص از واحد پيوند نيز در اولويت بندى و انتخاب گيرنده  پيوند و فاصله مكانى ش

عضو پيوندى نقش دارد.
 فردى كه به عنوان مسئول تخصيص عضو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى مشغول به كار است، ليست بيماران نيازمند به اهدا را در اختيار دارد و بنا 
بر مواردي كه گفته شد، فردى را انتخاب و اعالم مى كند. با اين كار، امكان مداخله 

هيچكس با هر مقام و موقعيتي وجود ندارد. 

        آيا در ازاي عضو اهدا شده پولى به خانواده دهنده عضو داده مى شود؟
ــواده گيرنده  ــه عنوان هديه به خان ــه صورت رايگان و ب ــر؛ عضو پيوندى ب خي

اهدا مى شود و گيرنده نيز هيچ پولى بابت عضو پيوندى پرداخت نمى كند. 

       آيا مرگ مغزي همان حالت كما است؟
خير، كما در واقع يك نوع اختالل در كاركرد 
مغز است كه شخص دچار كاهش شديد سطح 
ــيارى مي شود  و به هيچ يك از تحريكات  هوش
اطرافش پاسخ نمى دهد. در كما شانس بهبودى 
براى برخى بيماران وجود دارد، در صورتى كه در 
مرگ مغزى، عملكرد مغز به طور كامل از بين 
مي رود و بهبودى بيمار غيرممكن بوده و مرگش 

طي چند روز حتمى است.

       آيا از ظاهر فرد بيمار مى توان فهميد كه 
او دچار مرگ مغزى شده است؟

خير، فردى كه دچار مرگ مغزى شده، مانند 
كسى است كه در خوابى عميق فرورفته است. 
ــتگاه تنفس مصنوعى  ريه هايش به كمك دس
(ونتيالتور) از هوا پر مى شوند، قلبش به سبب 
ــتگاه تنفس  ــه كمك دس ــانى و ب اكسيژن رس
ــت و حتى پوست او  مصنوعي داراى ضربان اس
گرم و به رنگ صورتى مى باشد؛ اما به تحريكات 
ــخى نمى دهد و بدون استفاده از  خارجى پاس
دستگاه تنفس مصنوعى قادر به نفس كشيدن 
نخواهد بود. بيماري كه دچار مرگ مغزي شده، 
صحبت نمى كند، نمى بيند و هيچگونه احساس 
ــى در او وجود ندارد. اگرچه پس از  درد و اندوه
مرگ مغزى اعضاى ديگر از جمله قلب، كبد و 
كليه ها هنوز داراى عملكرد هستند اما، بتدريج  
و در طى چند روز آينده، آنها هم از كار مي افتند.



شمـاره      40     بهار و تابستان 91
1414

       آيا ممكن است بدن فرد گيرنده، عضو پيوندى را رد كند؟                                    
بله، اما آمار موفقيت پيوند در بيشتر موارد، بيش از 70 درصد 
ــت. گيرنده عضو در صورت عدم مراقبت صحيح  گزارش شده اس
ــيار نادر بطور خود بخودى، مى تواند عضو  از خود و يا در موارد بس
پيوندى را رد كند؛ اما در بيشتر مواقع در صورت تشخيص به موقع 

امكان درمان وجود خواهد داشت.
 

        چه كسانى  مى توانند كارت اهداي عضو دريافت كنند؟ 
ــني مى توانند درامر فرهنگ سازي اهداى  همه افراد در هر س
عضو پيشقدم شوند و هيچگونه محدوديت سنى  براي اين كاردر 
ــده است. تنها عاملى كه مى تواند مانع اهداى عضو  نظر گرفته نش
ــمي فرد اهدا كننده است كه در زمان فوت وى   شود شرايط جس

توسط پزشك متخصص  بررسي مي شود.

      آيـا اهـدا كننـدگان عضو از نظـر ابتال بـه بيماريهاى خاص 
غربالگرى خواهند شد؟  

همه اهداكنندگان عضو از نظر بيماري هاي ايدز، هپاتيت، ويروس هاى 
مشابه و يك سرى بدخيمى ها مورد بررسى قرار مي گيرند.

       آيـا افـراد مبتال به بيمارى ديابت و فشـار خـون و يا افراد 
مبتال به بيمارى هاى روماتيسمى مانند لوپوس و غيره مى توانند 

اهدا كننده باشند؟
ــروز حادثه براى اين افراد و ايجاد مرگ  بله، البته در صورت ب
ــكى به دقت  ــط تيم پزش ــالمت اعضاى بدن آن ها توس مغزى، س
ــكل، اعضايى كه  ــدم وجود مش ــود و در صورت ع ــى مى ش بررس

عملكرد مناسبى دارند  اهدا مى شود.

       كدام بيمارى هاى زمينه اى مانع اهداى عضو فرد خواهند شد؟ 
 بيمارى هاى عفونى مانند ايدز و اكثر بدخيمى ها مانع از اهداى 
ــرايط در زمان فوت شخص  ــد. البته همه اين ش عضو خواهند ش

مجدداً ارزيابى مى شوند.

       بعضي ها فكر مي كنند اگر كارت اهداى عضو داشته باشند، 
كيفيت مراقبتهاى پزشـكى در زمان حـوادث تحت تأثير قرار 

خواهد گرفت. آيا اين باور صحيح است؟
به هيچ وجه. در زمان حادثه، تمام اقدماتى كه براى حفظ جان 
بيمار الزم است  با دقت انجام خواهد شد. امكان اهداى عضو فقط 
ــى  ــود كه ديگر، هيچ اقدام نجات بخش زمانى در نظر گرفته مي ش
ــد.همچنين بايد  ــده باش امكان پذير نبوده و مرگ مغزى تاييد ش
ــكان مراقبت كننده بيمار از تيم پزشكان  متذكر شد كه تيم پزش

پيوند عضو كامًال مجزا است.

       آيا داشـتن " كارت اهداي عضو " براى اهداى اعضاء پس از 
مرگ كفايت مى كند ؟ 

خير، بنا بر قانون جمهورى اسالمى ايران و اكثريت كشورهاى 
ــو، رضايت اولياى بيماري كه دچار مرگ  جهان، براى اهداى عض
مغزي شده ضرورى است و حتى با  داشتن اين كارت، در صورت 

عدم رضايت اوليا، اهداى عضو صورت نخواهد گرفت.
 

       با در نظر گرفتن لزوم رضايت اولياى دم ،دليل دريافت كارت 
اهداي عضو چيست؟ 

ــى فرد در مورد  ــان دهنده آرزوى قلب ــداى عضو نش كارت اه
ــد و بسيار مهم است كه نزديكان نيز  اهداى اعضاى بدنش مى باش
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       آيـا هزينه هـاى مربوط به انتقال و برداشـت اعضاى پيونـدى بر عهده خانواده 
خواهد بود؟

ــامل بسترى، برداشت و  خير، تأمين كليه هزينه هاى مربوط به امر اهداى عضو ش
پپوند بر عهده وزارت بهداشت و درمان مى باشد و هيچ هزينه اى توسط فرد اهدا كننده 

پرداخت نخواهد شد.   

       آيا اهداى عضو پس از مرگ، باعث تغيير شكل پيكر متوفي خواهد شد؟
خير، فرآيند برداشت عضو هيچ تغييرى در ظاهر فرد اهدا كننده به وجود نمي آورد. 
اين فرآيند در اتاق عمل و با بيشترين مراقبت و احترام، توسط تيم جراحى متخصص 
ــود و از بيرون    ــت، محل جراحى بخيه مي ش انجام خواهد گرفت. پس از عمل برداش

فقط به صورت يك خط تميز ديده خواهد شد.

        آيا اهداكننده مي تواند فقط برخي از اعضاي بدن خود را اهدا كند؟
بله-  تيم پزشكي، فقط مجاز به برداشت اعضا و نسوجى است كه اجازه آنها توسط 

فرد اهدا كننده و خانواده اش داده شده باشد.
 

       آيا خانواده هاى  فرد اهدا كننده و فرد گيرنده عضو پيوندى يكديگر را مالقات 
خواهند كرد ؟  

ــه تعدادى از خانواده ها تمايل دارندكه  خير، هويت طرفين محرمانه مي ماند؛ البت
ــته باشند كه اين كار با  همكارى  ــان با هم مكاتبه داش از طريق نامه هاى بى نام و نش
ــمى با عنوان  ــود. عالوه بر اين در مراس واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى انجام مي ش
ــن زندگى" كه به ابتكار واحد پيوند دانشگاه علوم پزشكى شهيد  ــن نفس؛ جش "جش
بهشتى همه ساله، مقارن با تولد حضرت فاطمه زهرا- سالم ا... عليها- برگزار مى گردد، 
كليه خانواده هاى اهدا كننده و گيرنده پيوندى به اين جشن دعوت مي شوند و بدون 

شناسايى يكديگر، لحظات ديدنى را خلق مي كنند. 

ــندانه قرار گيرند تا  در جريان اين امر خداپس
ــوت فرد، در خصوص اهداى عضو  در زمان ف
ــوند و آن را مصيبتى افزون بر از  غافلگير نش
ــد .  اين كارت  ــت دادن عزيز خود ندانن دس
ــته قلبي فرد  ــان دادن خواس مى تواند با نش
ــتگان، در آن زمان  تصميم گيرى را براى بس
ــاس آسان تر كند و ضمناً مي تواند جنبه  حس

فرهنگ سازى نيز داشته باشد.
 

       آيـا  باطل كردن كارت اهداى عضو بعد 
از تكميل فرم امكان پذير است؟ 

ــتن كارت  ــه از داش ــر زمان ك ــه؛ در ه بل
ــته  ــويد، مى توانيد با اعالم خواس منصرف ش
ــئولين، تقاضاى خود را لغو كنيد؛  خود به مس
ــد با  در نظر گرفتن اين موضوع كه در   هرچن
ــو رضايت اوليا نيز ضروري  هنگام اهداي عض
است، با اعالم خواسته خود به بستگان نزديك 
در واقع به نوعي انصراف خود را اعالم كرده ايد.

         مراسـم خاكسـپارى فـرد اهدا كننده 
چقدر به تأخير خواهد افتاد؟ 

ــو  عض ــد  پيون و  ــدا  اه ــل  مراح كل 
ــرد اهدا كننده تا  ــذ رضايت از خانواده ف (اخ
پايان برداشت و پيوند عضو) معموالً 36ساعت 

به طول مى انجامد.   

در همه اديان الهي، عمل اهداى عضو يك حركت خداپسندانه و عشق به همنوع محسوب مى شود.دين مبين 
اسالم هم اهميت فوق العاده اي براي نجات جان انسانها قائل است. چنانچه در قرآن كريم سوره مباركه مائده-

 بسمه تعالي 
«بر فرض مذكور چنانچه حيات انسان ديگري متوقف بر اين باشد، با اجازه صاحب قلب يا كبد 

و امثال آن جايز است»

آيه32 آمده است: «هرگاه كسي باعث نجات انساني شود مانند آن است كه جان همه انسانها را نجات داده است.» مرحوم عالمه 
طباطبايي در تفسير آيه مذكور مي فرمايند: «هر كس يكي را زنده نگه دارد؛ چنان است كه همه مردم را زنده نگه داشته است.» 
حضرت امام خميني (ره) نيز در سال 1368 در پاسخ به استفتاء جواز پيوند اعضا از فردي كه دچار مرگ مغزي شده است و حيات 

وي غير قابل برگشت است چنين فرموده اند:                
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       آيا بيمارستان مسيح دانشوري  تنها مركزي است كه اهداي 
عضو در آن انجام مي شود؟

در ايران 13 واحد فراهم آورى اعضاي پيوندي تأسيس شده است 
كه 4 واحد آن شامل بيمارستان امام خميني(ره)، بيمارستان سينا، 
بيمارستان شريعتي و بيمارستان دكتر مسيح دانشوري در تهران 
مي باشند. هر كدام از اين واحد ها تعدادي از بيمارستانها را پوشش 
ــايي و  ــكوك  به مرگ مغزي در آنها شناس مي دهند تا موارد مش

فرآيند اهداي عضو را پيگيري نمايند. 

       به عنوان آخرين سوال چگونه مي توان كارت اهداي عضو را 
دريافت كرد؟  

جهت دريافت كارت اهداي عضو بايد به آدرس سايت اهداي 
ــد. درصورت درج  ــام را تكميل كني ــو مراجعه و فرم ثبت ن عض
ــما  ــتي، كارت اهدا به صورت رايگان براي ش ــق پس آدرس دقي
ارسال مي گردد. همچنين مي توانيد با شماره 021-26109966 
ــل كنيد. البته  ــرم تقاضا را تلفني كام ــاس حاصل نموده و ف تم
ــريع روند كار و دقت بيشتر در درج اطالعات، توصيه  به علت تس

مي گردد كه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام شود. 

ــديم  ــف و تأثر مطلع ش ــا نهايت تأس ب
خانم نسـاء عليزاده داوطلب سالمت 
رفسنجان به ديدار معبود نائل شده است. 
خانم هـا  ــديم  ش ــع  مطل ــن  همچني
ــالمت  ــب س زهـره خدايـاري داوطل
ــنجان و ليـال ترابـي فرزند زهره  رفس
ــتان  اس ــالمت  س ــب  داوطل ــري،  نظ
ــه مرگ مغزي  ــه دنبال ضايع مركزي ب
ــد؛ اما در  ــق را لبيك گفته ان ــوت ح دع
ــندانه اعضاي اين  پي يك اقدام خداپس

عزيزان  به چندين بيمار نيازمند اهداشده و جان دوباره اي به 
آنها بخشيده است. اندوه از دست دادن اين عزيزان سفركرده 
را با ياد و خاطره ايثار فراموش نشدنيشان التيام مي بخشيم. 
عزيزاني كه در حيات كوتاه اما پر ثمرشان، سالمت را عاشقانه 
پاس  داشتند و  با كوچ ابديشان نيز مرهمي بردلهاي خسته 
ــي را هديه كرد. نمي دانيم  ــان زندگ نهادند و رايحه مهرش
ــود چندين طلوع را به ارمغان  ــن غروب ابدي را كه با خ اي
آورد  چگونه بايد تسليت گفت؟!  براي آن عزيزان سفركرده 

علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت داريم.

آرام چشــمهايت راببنــد، يكــي اين جا بــراى همه 
نگراني هاي تو بيدار است. يكي  كه از تمام خوبي هاي 

دنيا تنها تو را باور دارد...
متآسفانه مطلع شديم همكار بسيارعزيزمان 
خانم مهندس خديجه رحماني، كارشناس 
ارشد بهداشت حرفه اي، دعوت حق را لبيك 
گفته و به ديار باقي شتافته است. اگرچه اين 

ــت كه به سختي بر باور  ــنگين و جانسوز اس خبر آنقدر س
ــليم در برابر رضاي الهي فرود آورده، از  مي نشيند اما سرتس
ــفركرده غفران و مغفرت و  ــد متعال براي آن عزيز س خداون

براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.    

در دلـم بود كه بي دوست نباشم هرگـز 
چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود  

عالـي
4018401740164015

معموليمتوسطخـوب

لطفاً نظر خود را در مورد اين مطلب به شماره پيامك  3000560760  ارسال نماييد

تسليت

ليال ترابي

زهره خداياري
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            چند وقت يكبار حمام برويم؟  
ــه عنوان چرك  ــي آن چه كه ما از آن ب ــه طور كل ب
ــلول هاي مرده پوست و عرق  نام مي بريم، تركيبي از س
است كه همراه با  چربي ها، آلودگي ها، غبارو دود و دم 
ــر و صورت و پوست بدن ما قرار  موجود در هوا روي س
مي گيرد. براي از بين بردن اين مجموعه منطقي است 
كه يك روز در ميان حمام برويم؛ اما اگر كسي شغلش 
به گونه اي است كه زياد عرق مي كند و يا با مواد آلوده 
ــر و كار دارد( مثًال مكانيك ها)،  بايد  و چرب بيشتر س

روزانه استحمام كند.

          نظافت را از كجا شروع كنيم؟
ــمت بدن را تميز  ــي نمي كند كه اول كدام قس فرق
ــر و صورت  كنيد؛ اما به طور معمول؛ ابتدا آب روي س
مي ريزد و موها را خيس مي كند. از آنجاكه موها و سر و 
صورت، بيشتر از ساير قسمت هاي بدن در معرض انواع 
ــت كه شستشو را از  ــتند؛ پس خوب اس آلودگي ها هس

اين قسمت شروع كنيد. 

️ِ آب ﹎︣م* ️ِ آب ﹎︣م︨︀︻ ︻︀︨
همه بايدها و نبايدهاي يك استحمام سالم

 ليال فتاحي
در گذشـته مردم كمتر حمـام مي رفتند اما، 
بيشتر توي حمام مي ماندندو نظافت كردنشان با وسواس 
بيشتري انجام مي شد.سرشان را با صابون و آب خيلي 
داغ مي شسـتند، سـاعت ها توي حمام مي نشستند تا 
چركشـان خيس بخـورد؛ بعد با ليف و كيسـه به جان 
پوستشـان مي افتادند؛ كاري كه  با اين حمام هاي نُقلي 
حتي، اگر دلمان هم بخواهد كمتر مي توان انجامش داد؛ 
خالصه اين كه حمام رفتن براي خودش آدابي داشـت 
و يك پوسـت كنـدن واقعي بـود. هنوز هـم خيلي ها 
معتقدند بيشـتر مشكالت پوست و مو؛ مثل همين كم 
پُشتي و ريختن موها كه گريبانگير پير و جوان شده به 
خاطراستفاده از شامپوهاي رنگارنگ و تغييراتي است 
كه در شكل و شمايل حمام رفتن ايجاد شده است. اين 
پرسش را با دكتر بهروز باريك بين؛ متخصص پوست و 
مو و عضو هيأت علمي دانشـگاه  علوم پزشكي شهيد 
بهشـتي مطرح كرديم تا ببينيم از ديدگاه علمي كدام 
بهتر اسـت؟ حمام رفتن به شـيوه امروزي ها يا پوست 

كندن به شيوه ديروزي ها!

* ساعت آب گرم  در اصل" صحت آب گرم" بوده كه براي بيان آرزوي سالمتي در  هنگام خروج 
از حمام به كار برده مي شده، ليكن به مرور زمان و در محاوره به ساعت آب گرم تبديل شده است.
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           شامپوي مناسب انتخاب كنيد
براي يك استحمام سالم؛ بايد شوينده  مناسب با نوع پوست و موي خود را 
انتخاب كنيد. براي موهاي خشك از شامپوهاي مخصوص موهاي خشك؛  براي 
ــده از شامپو مخصوص موهاي رنگ شده و آسيب پذير و  براي  موهاي رنگ ش
ــامپوهاي ويژه موهاي چرب استفاده كنيد، تا سالمت و  موهاي چرب بايد از ش
زيبايي مو حفظ شود. بهتر است شامپو حدود پنج دقيقه روي موها بماند و بعد 
با دقت آبكشي شود. اگر با تجويز پزشك از شامپويي استفاده مي كنيد كه داراي 
اثرات درماني است، بايد ابتدا، يك بار موها را با شامپوي معمولي يا شامپو بچه 
شسته و آبكشي كنيد تا آلودگي ها پاك شود. در مرحله  بعد  موها را با شامپوي 
مورد نظر (ضد قارچ، ضد شوره و يا ساير شامپوهاي توصيه شده) آغشته كنيد 
و اجازه دهيد چهار تا پنج دقيقه روي سر باقي بماند. در مرحله آخر هم موها را 
به دقت آبكشي كنيد. به اين ترتيب اين شامپوها مي توانند تأثيرات مفيد خود 
را در درمان بيماري ها باقي بگذارند. به طور كلي همه افراد مي توانند در هر بار 
ــتحمام، موها را دو  بار با شامپو بشويند ولي اگر هر روز استحمام مي كنيد  اس

بهتر است به يك بار شامپو زدن اكتفا كنيد.
            فريب تبليغات را نخوريد

ــد بيشتر موها از انواع شامپوهايي استفاده مي كنند  خيلي از مردم براي رش
ــتند  ــت كننده و ضدريزش مو هس كه توليدكنندگان آنها ادعا مي كنند پُرپش
ــد. بايد گفت كه اين  ــامپوها مي پردازن ــاي زيادي بابت خريد اين ش و هزينه ه
تبليغات به هيچ وجه درست نيست و اين شامپوها، نه مي توانند موها را پرپشت 
كنند و نه مي توانند از ريزش آن جلوگيري كنند.  وجود مواد ويتامينه در اين 
شامپوها در رشد و تقويت ساقه مو كه يك بافت مرده محسوب مي شود، هيچ 
تأثيري ندارد. براي جلوگيري از ريزش مو ابتدا بايد، علت آن را بررسي كرد تا 
درمان مناسب انجام شود؛ البته با انتخاب يك شامپوي مناسب مي توان كاري 
ــند و يا با كنترل چربي يا  ــت تر به نظر برس كرد كه موهاي تُُنك و نازك پُرپش
ــاقه موها جلوگيري كرد؛ اما  ــيب س ــكي بيش از حد موها مي توان از آس خش
ــب با موها بهتر است با يك متخصص  ــامپوي مناس به هرحال براي انتخاب ش

پوست مشورت كنيد و فريب تبليغات را نخوريد.
           طرفداران صابون بخوانند

ــته، براي  ــل دارند همچون گذش ــن ترها تماي ــي از افراد خصوصاً مس خيل
ــتفاده كنند. اين افراد بايد بدانند كه با استفاده از  ــوي سر از صابون اس شستش
صابون يك اليه نمكي روي تارهاي مو قرار مي گيرد كه درخشندگي و شفافيت 
موها  راكم مي كند. همين اليه نمكي است كه باعث مي شود موها ضخيم تر به 
ــتفاده از صابون باعث پُرپُشتي  نظر بيايند؛ در نتيجه خيلي ها فكر مي كنند  اس

موها مي شود؛ در حالي كه واقعاً اينطور نيست.
به هر حال شستن موها با صابون هاي ويژه مو ازديدگاه بهداشت و سالمت 
اشكالي ندارد اما، با وجود انواع متنوع شامپوها شايد ديگر استفاده از صابون ها 

منطقي نبوده و ضرورتي نداشته باشد.

خيلي هـا به ويـژه آن هايي كه 
موهاي چرب دارند، هنگام شامپو 
كردن، موها را با تمام قدرت چنگ 
مي زننـد. ايـن كار نه تنهـا باعث 
برداشتن چربي از كف سر نمي شود؛ بلكه 
در دراز مـدت باعث تحريك غدد چربي 
شـده و چربي موها و كف سـر را بيشتر 
مي كند. بايد بدانيد كه چربي بيش از حد، 
زمينه را براي ابتال بـه انواع بيماري هاي 

قارچي، شوره و... فراهم مي كند. 
همچنين بهتر اسـت در داخل حمام 
و زمانـي كـه موهـا خيس  و بـه هم گره 
خورده انـد از شـانه كردن موهـا پرهيز 
كنيد؛ چون با اين كار ممكن است تعداد 
قابل توجهي از موها را بَكنيد.  تكرار اين 
عمل باعث سسـت شدن ريشـه موها و 
ريزش مو مي شـود. اگربـه اين كارعادت 
داريد و احسـاس مي كنيد كه بايد حتمًا 
موهاي تان را داخل حمام شـانه كنيد، از 
يك شـانه با دندانه هاي درشت استفاده 
كنيـد تا از گير كردن و گره خوردن موها 

داخل شانه جلوگيري شود. 

درحاشيه
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           آيا استفاده از نرم كننده ها الزم است؟
ــتگي به سالمت  ــندگي موها بس ــفافيت و درخش  خصوصياتي مثل نرمي، ش
ــود. اين اليه  ــه آن كوتيكول گفته مي ش ــا دارد كه ب ــمت موه خارجي ترين قس
ــداوم از رنگ هاي  ــتفاده م ــكي بيش از حد موها، اس ــه علت  عواملي نظيرخش ب
ــيب پذير و شكننده مي شود.  ــي بر روي موها، آس دايمي و  و انجام كارهاي آرايش
ــارژ يك بار الكتريكي بر روي ساقه مو  ــامپوها باعث ش ــتفاده از ش عالوه براين اس
ــده و و ظاهر موها را نامرتب  ــدن موها از يكديگر ش ــود كه موجب دور ش مي ش
مي كند. نرم كننده ها موادي هستند كه روي اليه خارجي ساقه مو قرار مي گيرند 
ــردن، مانع از  ــي عالوه بر لَختي و نرم ك ــردن اين بارهاي الكتريك ــا خنثي ك و ب
ــكنندگي و آسيب مو ها شده و از آن ها محافظت مي كنند. به طور  گره خوردن، ش
ــداوم از رنگ هاي  ــتفاده م ــتند و يا به علت اس ــك هس كلي اگر موها خيلي خش
ــده اند، بايد از يك نرم كننده مناسب استفاده  ــيب پذير ش ــكننده و آس دايمي ش
كرد. درحال حاضر شامپوهايي تحت عنوان دوكاره و سه كاره و... وجود دارند كه 
توليدكنندگان آنها ادعا مي كنند حاوي نرم كننده هستند و با مصرف آن ها نيازي 

ــتفاده از نرم كننده  به صورت جداگانه وجود ندارد.  به اس
بايد گفت اگر چه اين شامپوها ماليم ترند؛ اما به هيچ وجه نمي توانند به عنوان 
ــده موجود در اين  ــون تركيبات نرم كنن ــوند؛ چ ــتفاده ش جايگزين نرم كننده  اس
شامپوها به دنبال آبكشي شسته مي شود و معموالً نمي تواند عملكرد مورد انتظار 
را داشته باشد. ازآنجا كه نرم كننده ها حاوي مواد شيميايي هستند، بهتر است به 
ــر و ريشه موها ماليده نشوند و فقط ساقه موها به آن آغشته شود. كساني  كف س
ــر رنج مي برند مي توانند از روغن هاي طبيعي  ــت كف س ــكي زياد پوس كه از خش
ــر  ــل و روغن زيتون به عنوان نرم كننده و چرب كننده كف س ــل روغن نارگي مث
ــكي زياد مي توان بعد از استحمام هم كف  ــتفاده كنند. حتي در صورت خش اس

ــر را با اين روغن هاي طبيعي چرب كرد. س

           ليف، هر چه لطيف تر بهتر!
ــت با ليف و صابون است.  ــتحمام، تميز كردن پوس يكي از مراحل نظافت و اس
ــتر مردم هر چه قدر جنس ليف لطيف تر باشد، كمتر باعث آزار  برخالف تصور بيش
ــت تا حد امكان از ليف هاي نرم و لطيف استفاده كنيد.  ــود. بهتر اس ــت مي ش پوس
ــود؛ چون  ــك ش ــوييد و در هواي آزاد بگذاريد تا خش ــتحمام ليف را بش بعد از اس
ــد  ــوب در محيط  تاريك و نم دارحمام، مي تواند محلي براي رش ــود  ليف مرط وج
ــود. همچنين هيچگاه از ليف ديگران استفاده نكنيد.  انواع قارچ ها و ميكروب ها ش
همانطور كه مي دانيد تعدادي از ميكروب ها بر روي پوست بدن هر يك از ما وجود 
ــت؛ اما استفاده از  ــته و بيماري زا نيس دارد كه معموالً براي خودمان خطري نداش
ــترك مي تواند اين ميكروب ها را از فردي به فرد ديگر منتقل كند و باعث  ليف مش

بروز انواع مشكالت و بيماري هاي پوستي شود.

انواع  روزهـا  ايـن 
شـامپوهاي مخصوص 
بـدن  شستــشـوي 
وارد بـازار شـده كـه 
طرفدارانـي پيداكرده 

آنهـا  از  صابـون  جـاي  بـه  و 
اين  مصرف  مي شـود.  استفاده 
به  نـدارد؛  اشـكالي  شـامپوها 
شـرطي كه مناسب و سازگار با 
پوست بدن باشـد. در تعدادي 
از اين شامپوها كه تحت عنوان 
"شـامپو سـفيدآب" به فروش 
وجود  خشـني  مواد  مي رسـد، 
دارد كه كار اليه برداري پوست 
را انجام مي دهنـد و مي توانند 
به آرامي روي پوسـت كشيده 
شـود. اين شـامپوها همان كار 
ليف و كيسـه را انجام مي دهند 
اما ماليم تر و با خشونت بسيار 

كمتر!
اگر براي شستشـوي بدن از 
صابـون اسـتفاده مي كنيد بايد 
نوع آن را مناسـب با پوسـتتان 
افرادي  بـراي  كنيـد.  انتخـاب 
كه پوسـت هاي خشـك دارند، 
صابون هـاي ماليـم مثل صابون 
گليسرينه يا انواع "پَن " توصيه 
مي شـود. پن هـا شـوينده هاي 
بسـيار ماليمي هستند كه براي 
پوسـت هاي خشـك و آسـيب 
ديـده توليـد شـده اند.افرادي 
كه پوسـت بدن شـان چـرب و 
مي توانند  اسـت  جـوش  داراي 
از صابون هـاي حـاوي گوگـرد 

استفاده كنند.

شامپو بدن 
يا صابون؟
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           آيا كيسه كشي ممنوع است؟
ــكالت  ــيدن براي افرادي كه  دچار مش ــه كش كيس
ــكي و التهاب پوست هستند  ــتي نظير خارش، خش پوس
ــت و باعث بدتر شدن اين مشكالت مي شود.  ممنوع اس
همچنين كيسه كشي براي مبتاليان به بيماري هايي كه 
ــود (نظير روزاسه  ــت مي ش باعث التهاب و قرمزي پوس
ــاني كه جوش هاي فعال دارند  ــبوره)، كس و درماتيت س
ــت. براي  ــن و بچه ها ضرر دارد و  ممنوع اس و افراد ُمس
ــا نوجواناني كه در  ــت ي ــان چرب اس افرادي كه پوستش
ــكالي ندارد  كه هر چند وقت  ــتند اش ــنين بلوغ هس س
يك بار كيسه بكشند.  كيسه كشيدن ماليم، به شادابي 
پوست و برداشتن چربي اضافه كمك مي كند؛ اما كيسه 
كشيدن خشن و به دفعات زياد نه تنها نفعي براي پوست 
ــكي و صدمه به آن مي شود. خوب  ندارد؛ بلكه باعث خش
است بدانيد كه كيسه كشيدن در واقع يك روش سنتي 
براي اليه برداري است و اگر به شكل درست انجام شود 
ــاخي پوست، حركت  ــتن اليه هاي سطحي و ش با برداش
ــان كرده و باعث شادابي پوست  اليه هاي پايين تر را آس

مي شود. 
           آب داغ ممنوع!

ــود؛ به طوري  ــا آب معتدل انجام ش ــتحمام بايد ب اس
ــرما كند و نه متوجه داغي بسيار  ــاس س كه فرد نه احس
ــه با آب خيلي  ــود. بعضي ها عادت دارند ك ــديد آب ش ش
داغ استحمام كنند.  آب خيلي داغ يك پاك كننده بسيار 
ــت و عالوه بر چربي، اليه هاي سطحي پوست را  قوي اس
ــكالت پوستي شود.  هم برمي دارد كه مي تواند باعث مش
ــتي كه از خارش رنج  مبتاليان به برخي بيماري هاي پوس
مي برند، به تجربه متوجه شده اند كه آب داغ خارش آنها را 
كمتر مي كند.  به عنوان مثال كودكاني كه دچار اگزماي 
سرشتي هستند  دوست دارند كه از آب خيلي داغ استفاده 
كنند. استفاده از آب داغ در درازمدت، باعث خارش بيشتر 
ــكالت اين بچه ها مي شود. والدين بايد  و بدتر شدن مش
ــدارداده و به آن ها  در مورد عوارض اين كار به بچه ها هش
يادبدهند كه براي استحمام، دماي آب را به شكل مناسب 
ــتي نوعي حساسيت پوستي  تنظيم كنند. اگزماي سرش
است كه از بدو تولد وجوددارد و معموالً با خارش و قرمزي 
پوست همراه است. اين بيماري، واگيردار نيست و با رعايت 

چند نكته ساده مي توان آن را كنترل كرد. 

         پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بخوانند
ــدن به فصل هاي سرد و خشك سال مانند پاييز وزمستان  با نزديك ش
ــن به مطب متخصصين پوست هستيم و اغلب در  شاهد مراجعه افراد مس
معاينه چيزي جز خشكي شديد پوست ديده نمي شود. بايد يادآوري  كنيم 
ــت بدن خشك تر مي شود. از طرفي در سنين باال  ــن، پوس كه با افزايش س
ــارخون شايع تر است و گاهي الزم است كه  بيماري هايي مثل ديابت و فش
براي كنترل اين بيماري ها از داروهاي مختلفي استفاده شود كه مهمترين 
عارضه آن ها خشكي پوست است. همه اين ها در كنار استفاده از شوينده هاي 
قوي و نامناسب و استفاده مكرر از ليف و كيسه باعث برداشته شدن چربي 
سطح بدن و خشكي شديد پوست مي شود. به دنبال اين عارضه، مشكالتي 
مثل خارش و ترك هاي پوستي ايجاد مي شود كه مي تواند زمينه را براي 
ابتال به عفونت هاي پوست  فراهم كند.  افراد مسن بايد بدانند كه  هفته اي 
ــتحمام، براي آن ها كافي است و الزم است از شستن زياد  يك تا دو بار اس
ــرد سال پرهيزكنند. همچنين بهتر است اين  پوست؛ به ويژه در فصول س
افراد براي شستشوي بدن، از صابون هاي گليسيرينه و پَن ها (شوينده هاي 
ــتحمام نيز به كمك يك  ــتفاده كنند و بعد از اس ماليم و غير صابوني ) اس

مرطوب كننده مناسب، مانع از خشكي بيش ازحد پوست شوند.

        چند نكته در مورد حوله!
حمام سالم با خشك كردن صحيح پوست تمام مي شود. يك حوله  
ــب بايد بسيار لطيف باشد و عالوه بر اين كه پوست را آزار ندهد؛  مناس
بايد بتواند آب بدن را به خوبي جذب كند. يادتان باشد حوله هاي حمام 
ــوييد و از رها كردن حوله مرطوب در  ــل هر دو هفته يكبار بش را حداق
ــك كردن حوله، آن را  ــل محيط حمام خودداري كنيد. براي خش داخ
خارج ازحمام و ترجيحاً در مقابل نور آفتاب قراردهيد. مثل ليف، حوله 
هم يك وسيله شخصي است و استفاده از حوله مشترك مي تواند باعث 

انتقال انواع بيماري هاي پوستي شود.
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                و اما يك نكته هم براي كوچولوها
ــما پوست سالمي دارد خوب است  به طور كلي اگر كودك ش
ــت حساس و لطيف  ــود. براي پوس كه يك روز درميان حمام ش
ــتفاده از ليف و كيسه نيست وكافي است  كوچولوها نيازي به اس
كه  مادر دست خود را به آرامي روي بدن كودك بكشد تا تميز 
شود . بايد توجه كرد كه  شوينده هاي معمولي  باعث آزار پوست 
ــود و ضرورت دارد كه در شستشوي كودكان  لطيف بچه ها مي ش
از انواع شامپوو صابون هاي مخصوص بچه ها استفاده شود. بعد از 
استحمام با يك حوله نرم و لطيف؛ ترجيحاً از جنس نخ، به آرامي 
پوست كودك را خشك كرده و براي حفظ رطوبت پوست از يك 
مرطوب كننده مناسب استفاده كنيد. در كودكان مبتال به اگزماي 
سرشتي حتي نيازي به استفاده از شوينده هم نيست و همان آب 
ــود. در اين كودكان بايد بعد از  روان باعث تميزي پوست مي ش
حمام، پوست كودك را مرطوب كرد. بهترين مرطوب كننده براي 
ــرين است كه رطوبت پوست را حفظ  اين كودكان وازلين يا اوِس

مي كند و باعث شادابي پوست مي شود.  

تعداد دفعات حمام كردن به شغل، نوع پوست 
و بيماري هاي همراه بستگي دارد.

 رعايت نكات بهداشـت فردي؛ نظير استفاده از 
وسـايل شخصي مي تواند به يك نظافت و استحمام 

سالم كمك كند.
 براي سالمت پوست بايد از شامپو و صابون هاي مناسب 
با نوع پوسـتتان استفاده كنيد. بهتر است حداقل يك بار 

در اين مورد با متخصص پوست و مو مشورت كنيد.
 استفاده از آب خيلي داغ  در استحمام باعث آسيب پوست 
و موها مي شود و برخي مشكالت پوستي را تشديدمي كند.

در يك نگاه

عالـي
4022402140204019

معموليمتوسطخـوب

لطفاً نظر خود را در مورد اين مطلب به شماره پيامك  3000560760  ارسال نماييد

در يك روز گرم تابسـتان، پسـر كوچكي با عجله لباسـهايش را در آورد و خنده كنان داخل 
درياچه شيرجه رفت.

 مادرش از پنجره نگاهش مي كرد و از شـادي كودكش لذت مي برد؛ اما ناگهان تمسـاحي را 
ديد كه به سوي پسرش شنا مي كند. مادر وحشت زده به سمت درياچه دويد و با فرياد پسرش 
را صدا زد. پسر، سرش را برگرداند ولي ديگر دير شده بود. تمساح با يك چرخش، پاهاي كودك 
را گرفت تا زير آب بكشـد. مادر از راه رسـيد و از روي اسـكله بازوي پسرش را گرفت. تمساح 
پسـر را با قدرت مي كشـيد؛ ولي عشق مادر آنقدر زياد بود كه نمي گذاشت پسر در كام تمساح 
رها شود.كشـاورزي كه در حال عبور از آن حوالي بود ، صداي فرياد مادر را شـنيد، به طرف آنها 
دويد و با چنگك محكم بر سر تمساح زد و او را فراري داد. پسر را سريع به بيمارستان رساندند. 
پاهايش با آرواره هاي تمسـاح سـوراخ سوراخ شـده بود و روي بازوهايش جاي زخم ناخنهاي 
مادرش مانده بود.خبرنگاري كه با كودك مصاحبه مي كرد از او خواست تا جاي زخمهايش را به 
او نشان دهد. پسر شلوارش را كنار زد و با ناراحتي زخمها را نشان داد بعد، با غرور بازوهايش 

را جلو برد و گفت " اين زخمها را دوست دارم ، اينها خراشهاي عشق مادرم هستند."
گاهي مثل يك كودك قدرشـناس  خراش هاي عشـق خداوند را با غـرور و افتخار به خودت 

نشان بده. خواهي ديد كه چقدر زيبا دوست داشتني هستند!

ش ﹨︀ی 
︣ا ︠

︻︪ــ﹅
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كرفس يكي از مهم ترين گياهان دارويي اسـت كه در طب سـنتي براي درمان بسـياري از 
بيماري ها از نفخ و بي اشتهايي گرفته تا آرامش اعصاب و تقويت قواي جنسي استفاده مي شده 
اسـت. نقش كرفس در پايين آوردن ميزان اسـيد اوريك خون و بهبود و التيام ورم مفاصل 
ثابت شده و حاال در كشورهاي اروپايي بيش از 60 نوع فرآورده دارويي  فقط براي  التيام درد 
و ورم مفاصل از دانه كرفس توليد و به بازار عرضه شده است. بسياري از خواص شگفت انگيز 
كرفس مورد تأييد مجامع علمي و معتبر جهان اسـت. با آمدن پاييز كرفس هم كم كم از راه 

مي رسد. خوب است كه اين سبزي ارزشمند را بيشتر ميهمان سفره هاي خود كنيد. 

  خواص سالمتى بخش    
      كرفس براي دوستداران الغري 

كرفس عالوه بر داشتن فيبر غذايى، بسيار كم 
ــبزى در وعده هاى  ــرف اين س ــت. مص انرژى اس
ــر در طول روز  ــه باعث دريافت انرژى كمت روزان
مى شود. لذا مصرف آن به افراد مبتال به اضافه وزن 

و چاقى توصيه مي شود.
      كرفس ادرارآور است  

 كرفس ادرارآور است و در طب سنتى از عصاره 
آن براى درمان عفونت ادرارى استفاده مى كردند. 
ــبزى به دليل داشتن ميزان  مصرف منظم اين س
ــد ادرار را  ــيم، تولي ــديم و پتاس قابل توجهى س
ــات اضافى بدن  ــرده و به تخليه مايع تحريك ك
كمك مي كند به اين ترتيب كرفس در پيشگيرى 

از سنگ كليه و عفونت ادرارى موثر است.

  ارزش تغذيه اى    
ــبزيهاى برگ دار با ساقه هاى  كرفس از انواع س
ترد و شكننده است كه در كشور ما اغلب به صورت 

پخته در غذا استفاده مى شود.
كرفس با داشتن 95٪ آب، از جمله سبزيهايى 
است كه مي تواند به عنوان برطرف كننده تشنگى 
ــود. مقدار  ــواى گرم مصرف ش ــژه در آب و ه به وي
ــيار ناچيز است؛  پروتئين، چربى و قند كرفس بس
ــوض داراى ميزان قابل توجهى مواد معدنى،  در ع
ــذى گياهى  ــن و تركيبات مواد مغ ــواع ويتامي ان
ــگيرى و كنترل  ــت كه در پيش (فيتونوترينت) اس
بسيارى از بيماريهاى مزمن نقش مؤثري دارد. يك 
ــده به صورت خام يك واحد  ليوان كرفس خرد ش
سبزى محسوب مى شود و معادل 108 گرم است.

يك دنيا خواص شگفت انگيزبراي
كرفس

ارزش تغذيه اى يك ليوان 
كرفس خرد شده (108 گرم)

17انرژى (كيلو كالري)
95آب(درصد)

4كربوهيدرات (گرم)
2فيبر غذايى (گرم)

14ويتامين آ (ميكروگرم)
7ويتامين ث (ميلى گرم)

31اسيد فوليك (ميكرو گرم)
43كلسيم (ميلى گرم)
12منيزم (ميلى گرم)

310پتاسيم (ميلى گرم)

اعظم دوست محمديان
كارشناس ارشد علوم بهداشتى در تغذيه

انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور
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      كرفس دشمن يبوست
ــر غذايى در  ــتن آب فراوان و فيب ــس به جهت داش كرف

پيشگيرى و درمان يبوست مفيد است.
      كرفس و پرفشارى خون

ــت كه بر  ــيميايى فعالى اس ــاوى تركيبات ش كرفس ح
ــر مي گذارد و  ــارخون تأثي ــاى تنظيم كننده فش هورمون ه
ــگيرى از  ــاى خونى به كنترل و پيش ــاد كردن رگ ه با گش
ــارخون كمك مى كند. عالوه براين، وجود پتاسيم فراوان  فش
ــت ادرارآوري آن، باعث كنترل و كاهش  در كرفس و خاصي

فشار خون مي شود.
      تنظيم كلسترول خون با كرفس

امروزه، يكي از مشكالت شايع مردم باال رفتن كلسترول 
خون است. استفاده منظم از كرفس تازه در وعده هاى غذايى 

روزانه در كاهش سطح كلسترول خون نقش عمده اي دارد.
      با كرفس از سرطان پيشگيرى كنيد

ــاد برخى از  ــى، از ايج ــتگاه ايمن ــس با تقويت دس كرف
ــگيرى مى كند. مصرف كرفس تازه در برنامه  سرطان ها پيش
غذايى روزانه، از تأثير مخرب راديكال هاى آزاد بر سلول هاى 
بدن كم مي كند و از اين طريق مي تواند از سرطان پيشگيري 
ــتند كه در نتيجه  ــاي آزاد مواد مضري هس كند. راديكال ه
سوخت و ساز موادغذايي در بدن ايجاد مي شوند و مي توانند 
ــت  ــرطان و پيري زودرس پوس ــث بيماري هايي نظير س باع

شوند.
      كرفس ضدورم و التهاب مفاصل

مصرف مرتب كرفس تازه يا عصاره آن به تقويت مفصل ها 
كمك كرده و باعث كاهش التهاب و درد مفاصل در مبتاليان 

به روماتيسم مي شود.
ــش دفع  ــبب افزاي ــمند همچنين س ــبزى ارزش ــن س اي
ــانى كه به نقرس و  ــود و براى كس ــيداوريك از ادرار مى ش اس

درد هاى التهابى مبتال هستند، مفيد است.
      كرفس آرامبخش و ضد اضطراب 

ــود در كرفس تاثير  ــيميايى موج ــى از تركيبات ش بعض
ضد تشنج و تسكين دهنده بر دستگاه اعصاب مركزى دارند، 
به همين دليل مصرف عصاره آن براى آرامش اعصاب توصيه 

مى شود.
      كرفس عليه بوى بد دهان

مواد معطر موجود در كرفس تازه به از بين بردن بوى بد 
دهان كمك مى كنند. 

 منابع
Ursell A. The Complete Guide Healing Food. 7th (ed). London: Dorling Kindersly 
limited; 2000:75.

دادخواه م، امينى م، اسالمى م، شريعت زاده ن،  ذوقى ت. راهنماى كاربردى ميان وعده هاى سالم براى 
كودكان. انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور.1390

  كرفس را چگونه مصرف كنيم؟    
      كرفس تازه 

ــاقه نازك و تُرد كرفس تازه  به همراه سبزى هاى ديگر  تكه هايى از س
مانند هويج و خيار يا انواع ميو ه هاى تازه، خوراكى مناسبى براى ميان وعده 
كودكان در مدرسه و يا منزل است. اين ميان وعده سالم به ويژه به كودكاني 

كه در معرض خطر چاقى هستند، توصيه مي شود.
      استفاده از كرفس تازه در ساالد

ــاقه و برگ هاى تازه و معطر اين سبزى در انواع ساالد  استفاده از س
سبزى يا ميوه، سبب خوشمزه و خوش عطر شدن آن ها مى شود.

      آب كرفس 
ــبزى پر آبى است و  مي توان از عصاره يا آب آن، به شكل  كرفس س

تازه در انواع غذاها و يا در ميان وعده ها استفاده كرد. 
      انتخاب، نگه دارى و زمان خريد 

ــس در انواع غذا و  ــاى تازه كرف ــرد، آب دار و برگ ه ــاقه هاى تُ از س
ــتفاده مى شود. دانه هاى معطر اين سبزى نيز در تهيه ادويه  ساالد ها اس
به كار مى رود. اين سبزى معموالً در تمام فصول سال در دسترس است، 
ولى زمان مناسب براى خريد آن اوايل پاييز تا اواسط بهار است. در زمان 
خريد، كرفس هايى به رنگ سبز روشن تا كمى تيره، با ساقه هاى سالم، 
ترد و شكننده و برگ هاى تازه و سبز رنگ را انتخاب كنيد. كرفسى كه 
ــده و يا برگ هاى آن لكه دار يا زردرنگ  ــاقه هاى آن سفت و چوبى ش س
ــت. چنانچه ساقه ها و برگ هاى كرفس  است، براى مصرف مناسب نيس
تازه را بعد از شستن، خوب خشك كنيم و در يك كيسه پالستيكى قرار 

دهيم، براى مدت 1 تا 2 هفته در يخچال قابل نگه دارى است.  
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 - گوشت خورشتى 350 گرم
 -  هويج 500 گرم

 - آلو بخارا 100 گرم
 -  پياز، يك عدد

 - رب گوجه فرنگى، يك قاشق سوپ خورى

 -  پودر زعفران، يك قاشق چاى خورى
 -  زردچوبه، يك قاشق چاى خورى

 - آب ليمو به ميزان دلخواه
 - شكر در صورت تمايل

مواد الزم براى 6 نفر
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دستور غذا:نيمتاج اكبري از تبريز 
 تعيين ارزش تغذيه اي:اعظم دوست محمديان،كارشناس ارشد تغذيه، 

انستيتو تحقيقات تغذيه اي دانشگاه علوم پزشكي شهد بهشتي 

خورشت آلو هويج
سفره سالمتي

آلو از جمله ميوه هايي است كه در كشور ما به وفور مصرف مي شود و استفاده 
از آن چه به صورت خشك و چه به شكل تازه بسيار رايج است. در نقاط مختلف 
ايران با استفاده از آلوي تازه و يا خشك انواع خورشت ها و آش ها پخته مي شود. 
در  اسـتان آذربايجان شـرقي به ويژه در شهر تبريز هم با استفاده از آلو، غذاي 
بسـيار خوشـمزه و مفيدي به نام "خورشـت آلو هويج" تهيه مي شـود. اگرچه 
طبخ خورشـت آلو در نقاط مختلف ايران رايج اسـت اما، نكته مهم در خورشت 
تبريزي هـا وجود هويج فراوان اسـت كه ارزش غذايي اين غذا را بيشـتر كرده 
اسـت. در اين شـماره نحوه طبخ اين خورشـت را به شـيوه تبريزي ها آموزش 

مي دهيم.  اميدواريم كه از آن لذت ببريد.

ابتدا هويج ها را شسـته و پس از پوسـت 
كنـدن، آنها را به صـورت خاللى و نازك 
خرد كنيد. مقدار كمي روغن مايع در تابه 
بريزيد و هويج ها را با حرارت ماليم كمي 

تفت دهيد.
آلو بخارا را داخل كاسـه كوچكى خيس 
كنيـد و بگذاريـد آلوهـا خـوب خيـس 
بخورند. ميزان آلو بسـتگى به ذائقه شما 
دارد؛ بنابرايـن مى توانيـد مقـدار گفته 
شـده در دسـتور را كـم ويا زيـاد كنيد. 
پياز را به صـورت نگيني خرد كنيد و در 
قابلمـه اى كه براى طبخ خورشـت آماده 
كرده ايد،همراه با مقداري زردچوبه كمي 
تفت دهيد. بعد  تكه هاي گوشت را بايكي 
دو ليـوان آب اضافه كنيد و اجازه دهيد، 
پخته شـوند. بعد از حـدود 45 دقيقه آلو 
بخـاراى خيس خـورده را بـه آن اضافه 
كنيد. مى توانيد آلوهـا را جداگانه بپزيد 
و به گوشـت پخته شـده اضافه كنيد؛اما 
پيشـنهاد ما اين است كه آلو را با گوشت 
بپزيد تا خوش طعم تر  شود. بعد از پختن 
آلوهـا هويج را همراه با زعفران دم كرده، 
مقداري كمي نمك و رب تفت داده شده، 
اضافه كنيد و بگذاريد خورشت جابيفتد. 
با وجـود طعم ملـس آلو و مزه شـيرين 
هويـج،  ايـن غـذا بـه چاشـني ديگري 
احتياج ندارد؛ با اين حال مي توانيد به آن 
مقداري آب ليمو( به تنهايي و يا همراه با 
يك قاشق سوپخوري شكر) اضافه كنيد. 
در طريقـه سـنتي اين غذا را با گوشـت 
مي پزند ولـي در صـورت محدوديت در 
مصرف گوشـت قرمز مي توانيـد آن را با 

مرغ نيز تهيه كنيد.

طرز تهيه



  آلــو  
آلـو ميوه اى كم انرژى با مواد مغذى متنوع اسـت. شـكل تـازه اين ميوه غنى از ويتامين ث( C) و نوع خشـك آن منبع 
رنگدانه هاى گياهى، آهن و فيبر غذايى اسـت. آلو حاوى دسـته اى از تركيبات (فيتو نوترينت) اسـت كه خاصيت آن ها در 

حفاظت از چربى هاى خون و سالمت سلول هاى مغزى و عصبى، به اثبات رسيده است. 
حتماً شـما هم شـنيده ايد به افرادي كه به يبوست مبتال هسـتند، مصرف آلو توصيه مي شـود. آلو حاوي ماده اي به نام 
"سـوربيتول" اسـت كه يك ُمَلِين طبيعي است و به رفع يبوست كمك مي كند.  سوربيتول در واقع يك نوع قند است كه در 
تركيب بسـياري از شيرين كننده هاي مصنوعي به كار مي رود و قند خون را باال نمي برد. فرآورده دارويي سوربيتول به شكل 
يك پودر سفيدرنگ براي رفع يبوست به كار مي روند. به هرحال مصرف آلوى تازه و يا خشك درپيشگيرى و درمان يبوست 
بسيار مفيد است.  يكي ديگر از مواد تشكيل دهنده آلو فيبر يا همان الياف گياهي است. فيبر موجود در آلو توسط باكترى هايى 
كه به طور طبيعى در روده بزرگ وجود دارند، تخمير شده و با اين كار حجم مدفوع در روده زياد مي شود؛ درنتيجه دفع مدفوع 

آسـان تر شده و با سرعت بيشـتري انجام  مى گيرد. درآلوي 
خشك و تازه مقادير مناسبى پتاسيم وجود دارد و استفاده از 
آن  چه به شكل تازه و چه به شكل خشك (البته بدون نمك) 
به پيشـگيرى و كنترل پرفشارى خون كمك مى كند. جالب 

است بدانيد كه ميزان پتاسيم در آلوي خشك بيشتر است.

  هويج، عليه يبوست  
ــتن فيبر غذايى  هويج به دليل داش
براى افزايش حجم مدفوع، پيشگيرى از 
يبوست و از بين بردن باكترى هاى مضر 

در روده نيز مفيد است.
   هويج، بمب ويتامين آ  

ــت.  هويج منبع غنى از بتاكاروتن اس
ــيدانى  بتاكاروتن ها از تركيبات آنتى اكس
ــان به  ــد و در بدن انس ــمار مي رون به ش
ويتامين آ تبديل مى شوند. اين ويتامين در 
تأمين سالمت بينايى و پيشگيرى از ايجاد 
ــب كورى (عدم ديد  ــكالتى مانند ش مش

مناسب در تاريكى) نقش مؤثري دارد.
دريافت كافى ويتامين آ همچنين به 
ــانى كه در  ــالمت ريه هاى كس تأمين س
ــيگار و يا آلودگى هوا قرار  معرض دود س
دارند كمك مى كند. مصرف مرتب هويج 
در برنامه غذايى روزانه سبب دريافت باالى 
بتاكاروتن (پيش ساز ويتامين آ) مى شود.

ارزش تغذيه اي

مصرف بيش از اندازه منابع غذايى حاوى رنگدانه هاى كاروتنوئيدى مانند هويج يا آب هويج، سبب تجمع اين رنگدانه 
در بدن و ايجاد زردى پوست به ويژه در ناحيه كف دست و پا، يا كنار گوش ها مى شود. معموالً با قطع مصرف اين نوع مواد 

غذايى، رنگ پوست به حالت عادى بر مى گردد.
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هويج از آن دسته سبزيجاتي است كه به هم صورت خام و هم پخته داراي خواص بي شماري 
ــت و به سالمت قسمت هاي مختلف بدن كمك مي كند. هويج سرشار از موادي است كه از  اس
ــرطان و بيمارى هاى قلبي و عروقي پيشگيرى مي كند.  ــياري از بيماري ها؛ به ويژه انواع س بس
ــاز روزانه به ويتامين آ در  ــازه در روز، حدود دو برابر ني ــط و ت ــا خوردن يك عدد هويج متوس ب

بزرگساالن تأمين خواهد شد. 
  هويج، سرشار از رنگدانه هاي سالمت

 يكي از مواد مفيد موجود در هويج كاروتنوئيدها يا رنگدانه هاى گياهى هستند. اين رنگدانه ها  
خاصيت آنتى اكسيدانى دارند و در بدن به ويتامين آ تبديل مى شوند. رنگ زرد يا نارنجى هويج 
به دليل وجود اين تركيبات است.رنگدانه هاي موجود در هويج عالوه بر پيشگيري از بيمارى هاى 
قلب و عروق از بروز برخى انواع سرطان مانند سرطان دهان، معده و ركتوم(قسمت انتهايي روده 

بزرگ را ركتوم مي گويند) و ... جلوگيري مى كنند. 
ــژه با كمى كره يا روغن مايع به جذب بهتر اين تركيبات(كاروتنوئيدها)  ــن هويج به وي پخت

كمك مى كند. 
  هويج، شيرين اما كم كالري  

عليرغم اينكه هويج مزه اي شيرين دارد، داراي انرژي ناچيزي است و حاوى فيبر غذايى(الياف 
ــبب شده كه هويج، خوراكى مناسبى براى افرادى باشد كه  در  ــت. اين ويژگى ها س گياهي) اس
ــتند. معموالً توصيه مي شود افراد ديابتى به طور منظم از  حال رژيم گرفتن و كاهش وزن هس
ميوه ها و سبزى هاى تازه استفاده كنند. هويج به دليل داشتن بتاكاروتن و مقادير قابل مالحظه اى 
فيبر غذايى، براي بيماران ديابتي هم مفيد است و مصرف متعادل آن به بيماران ديابتي توصيه 

مي شود.

عالـي
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براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد گفت كه بي اشتهايي 
دو نوع است، يكي بي اشتهايي كاذب؛ يعني بي اشتهايي 
ــالمت كودك وجود  ــكلي از نظر پزشكي و س كه مش
ــي كه به علت يك  ــتهايي واقع ندارد و ديگري بي اش

بيماري و يا مشكالت خاص ايجاد مي شود.
ــتهايي در بيشتر كودكان از نوع كاذب است؛  بي  اش
ــان  ــتباه فكر مي كنند كه كودكش ــي والدين به اش يعن
بي اشتهاست؛ در حالي كه بررسي ها نشان مي دهدكه رشد 
ــب است. اين فكر از آنجا ناشي  كودك كامًال طبيعي و مناس
ــان را عاشقانه دوست  ــود كه همه پدر و مادرها فرزندش مي ش
دارند و اگر كودك به اندازه مورد دلخواه پدر و مادرش و با همان 
ــر مي كنند كه كودك  ــده و فك ــوع، غذا نخورد فوراً نگران ش تن
بي اشتهاست. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه 
همه بچه ها در حوالي يكسالگي يعني حدوداً بين يازده تا سيزده 
ــان كم مي شود. در اين سن به طور طبيعي و  ماهگي اشتهايش
بدون هيچگونه مشكلي سرعت رشد كودك، كمي كندتر 
ــود؛ بنابراين نياز كودك به مواد غذايي هم كمتر  مي ش
از گذشته خواهد بود. اگر پدر و مادر از اين موضوع 
آگاهي نداشته باشند سعي مي كنند به زور كودك 
را مجبور به غذا خوردن كنند. اين پدر و مادرها 
بايد بدانند تا زماني كه نمودار رشد كودك خوب 
ــد او از نظر پزشك يا مراقبين  است و وضعيت رش
بهداشت قابل قبول است جاي هيچ گونه نگراني نيست.

ــودك واقعاً  ــت، يعني ك ــتهايي واقعي اس  گاهي بي اش
ــتها است و اين كم اشتهايي باعث اختالل رشد مي شود. كم اش
معموالً والدين در اين حالت اصرار مي كنند كه حتماً يك داروي 
اشتها آور براي كودك تجويز شود، گاهي هم خودسرانه و با تكيه بر 
تبليغات تجاري انواع ويتامين ها و مكمل ها را به كودك مي دهند. 
يكي از قرص هاي اشتهاآور كه معموالً مورد استفاده قرار مي گيرد 
"قرص سيپروهپتادين" است. استفاده از اين قرص اگر چه ممكن 
ــتها را زيادتر كند ولي هوشياري بچه را  ــت به طور موقت اش اس
ــتفاده مي كنند، هميشه  كم مي كند. كودكاني كه از اين قرص اس

چرا بعضي بچه ها 
بي اشتـها هستند؟

پرسشي از دكتر احمدرضا فرسار؛
 متخصص كودكان ؛ عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي



                 لجبازي در مقابل لجبازي

ــن يكسالگي شكل مي گيرد و شروع  لجبازي در بچه ها از س
ــود. يكي از شايعترين لجبازي هاي كودكان، نخوردن غذا  مي ش
است. معموالً والدين با شكايت بي اشتهايي به پزشكان متخصص 
ــا مي خواهند كه آزمايش هاي  اطفال مراجعه مي كنند و از آنه
ــي وضعيت كودك انجام شود؛ اما از ديدگاه  مفصلي براي بررس
ــكي  چنانچه علت هاي خاص ناشي از برخي بيماري ها  روانپزش
ــته باشد؛ كم اشتهايي و لجبازي كودك در اين سن  وجود نداش
ــت. به معناي ساده، كودك  به علت «بحران خود مختاري» اس
در اين سن دوست دارد كه به ميل و سليقه خودش عمل كند 
و غذا بخورد. معموالً بيشتر مادرها به دليل اين كه فكر مي كنند 
ــان به تنهايي نمي تواند غذا بخورد و يا از كثيف شدن  فرزندش
ــوند، اجازه  ــر و صورت كودك و محيط اطراف ناراحت مي ش س

اين كار را به او نمي دهند.
به عنوان يك روانپزشك توصيه مي كنم به جاي آنكه با يك 
قاشق به دنبال كودك بدويد تا غذا را به زوردر دهانش بگذاريد، 
ــفره نايلوني كوچك پهن كنيد و اجازه دهيد كودك به  يك س
ــت داشت آن را به سر  ميل خودش غذا بخورد و حتي اگر دوس
ــت گاهي اوقات جلوي  ــش بمالد. همانطور كه الزم اس و صورت
ــته و زورگويي هاي بچه ها مقاومت كنيم؛ گاهي هم  الزم  خواس

است به حرف آن ها گوش كنيم.

يك توصيه ديگر اينكه هيچ وقت و در هيچ سني غذاي زياد 
جلوي بچه ها نگذاريد. براي كودك، خوردن و تمام كردن غذا 
يك وظيفه سخت و سنگين است. ما بايد كاري كنيم كه غذا 
خوردن براي بچه ها دلنشين باشد. اگر غذا را در كاسه كوچكي 
بريزيد، خودش شروع به خوردن كرده و وقتي اين مقدار كم را 
ــاس رضايت خواهد كرد كه از عهده وظيفه اش  تمام كند احس
ــايد اين احساس رضايت اعتماد به نفس او را  برآمده است. ش
تقويت كند و غذاي بيشتري بخورد. پس مراقب باشيد كه در 

مقابل لجبازي كودكان، لجبازي نكنيد.
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ــد صرف يادگيري و فعاليت  ــتند و زماني را كه باي خواب آلود هس
كنند با بي حالي و خواب آلودگي مي گذرانند. استفاده از اين قرص 
ــود؛ در حاليكه حدود 75  باعث ايجاد عوارضي براي كودك مي ش
درصد از علل بي اشتهايي كودكان به محيط زندگي آن ها بستگي 
ــب پدر با كودك،  ــي از عواملي نظير عدم ارتباط مناس دارد و ناش
ــت ندادن به كودك براي بازي كردن و  دعواهاي خانوادگي، فرص
ــت. فقط در 25 درصد موارد بي اشتهايي  مواردي از اين قبيل اس
ــاي ادراري، كم خوني و  ــر عفونت ه ــال بيماري هايي نظي به دنب
مشكالتي از اين قبيل ايجاد مي شود و به درمان دارويي نياز دارد. 
همانطور كه مي بينيد مهم ترين نكته اين است كه علت بي اشتهايي 
ــالمت كودك را حفظ كرده و از  كودك را پيدا كنيم تا بتوانيم س

ــت اجازه دهيد  ــوارض بعدي جلوگيري كنيم. بنابراين بهتر اس ع
پزشك با درنظر گرفتن همه جوانب و فقط در موارد ضروري براي 
ــما داروي مناسب را تجويز كند. با استفاده از قرص ها و  كودك ش
ــرانه و بدون تجويز پزشك، نه تنها كمكي  مكمل ها، آن هم خودس
به كودك دلبندتان نمي كنيد؛ بلكه سالمت او را ناخواسته  به خطر 

مي اندازيد؛ پس لطفاً مراقب باشيد!

دكتر بهروز جليلي ـ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
وقت و در هيچ سني غذاي زياد عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

ديدگاه روانپزشك

عالـي
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در حدود بيسـت سـال پيش كشورهاى 
حوزه اسكانديناوى يعني كشورهايي مثل 
دانمـارك، سـوئد، هلنـد و...  به موفقيت 
بزرگي دسـت يافتند. آن ها توانسـتند با استفاده 
از روشـهايى بسيار سـاده به ميزان 98 درصد از 
پوسيدگي هاي دنداني در كودكان جلوگيرى كنند. 
مي دانيد معني اين حرف چيست؟ اين يعني از هر 
100 كـودك 98 نفر آنها اصالً پوسـيدگي دنداني 
را تجربـه نكرده اند و احتمال مـي رود كه تا پايان 
عمر دندان هاي زيبا و سالمي داشته باشند. شايد 
بپرسيد راز اين موفقيت بزرگ در چيست؟ جالب 
است بدانيد راز اين موفقيت بزرگ عمدتاً مربوط 
به آمـوزش صحيح مسـواك زدن اسـت، بله! به 

همين سادگي! 
شايد اين روزها ديگر كمتر كسي را پيدا  كنيد كه 
دندان هايش رنگ مسواك به خود نديده باشد، اما 
درست مسواك زدن و پيشگيري از پوسيدگي هاي 
دندانـي موضوع ديگري اسـت كه ممكن اسـت 
خيلي ها از آن بي اطالع باشند. دكتر محمد حسن 
خوشنويسـان رئيس اداره سالمت دهان و دندان 
وزارت بهداشت و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي در مورد شيوه هاي صحيح 

مسواك زدن توصيه هايي دارد.
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راز موفقيت
همين است!

مسـواك

    راهي به جز مسواك نيست   
ــيار نازك از بزاق دهان روي  هر بار كه غذايي را مي خوريم، يك اليه بس
دندان هايمان را مى پوشاندكه حاوي باقي مانده ذرات غذايي و ميكروبها است 
و در مجموع به آن "پالك" يا "پالك ميكروبى" گفته مى شود. اگر اين پالك 
به طور منظم و صحيح از روي دندان ها پاك نشود، ميكروب هاي پوسيدگى زا 
ــت به كار  كه به طور طبيعي در محيط دهان و پالك دندانى وجود دارند دس
شده و شروع به مصرف(تخمير) مواد غذايي باقي مانده مي  كنند. در نتيجة اين 
كار اسيد بسيار قوي توليد مى شود كه مي تواند؛ حتي سخت ترين بافت هاي 
ــيد موجب حل  ــدن را در خود حل كند. مجاورت و تماس مكرر با اين اس ب
شدن "مينا" يا اليه خارجي دندان ها مي شود. چنانچه كسى پس از صرف غذا 
ــواك نزند، اين اسيد بسيار قوي به طور مكرر درسطوح مختلف دندان ها  مس
ــدان ايجاد مي كند كه همان  ــه تدريج حفره اي در ميناي دن ــده و ب توليد ش
ــگيري از  ــت. بهترين راه حلي كه تابه حال براي پيش ــيدگي دنداني اس پوس

پوسيدگي هاي دنداني شناخته شده، مسواك زدن صحيح دندان هاست. 



    فقط نيم ساعت فرصت داريد    
ــد از خوردن مواد غذايي، ميكروب هاي  به طور كلي 30 دقيقه بع
ــروع مي كنند و حاصل اين كار   ــود در دهان فعاليت خود را ش موج
ــيد بسيار قوي است كه در موردش صحبت كرديم؛  توليد همان اس
بنابراين اگر مي خواهيد از پوسيدگي دندان هاي خود پيشگيري كنيد؛ 
ــد از غذا خوردن، دندان ها را  ــاعت بع بايد حداكثردر فاصله ي نيم س
مسواك كنيد. سعي كنيد اين نيم ساعت طاليي را به خاطر بسپاريد 
و قبل از اين كه ميكروب ها وارد عمل شوند، دندان ها را تميز كنيد؛ 

به ويژه اگر از مواد قندي و يا نشاسته اي استفاده كرده ايد!
    حداقل دو  بار در روز مسواك بزنيد   

ــت كه ــند اين اس ــتر افراد مي پرس ــؤال هايي كه بيش يكي از س
ــواك بزنيم؟" واقعيت اين است كه بعد از هر بار  "چند بار در روز مس
ــما  ــود؛ اما اگر اين كار براي ش غذا خوردن بايد حفره دهان تميز ش
ممكن نيست حداقل، دو بار در روز دندان ها را به دقت مسواك كنيد. 
ــتفاده مي كنيم؛  ــاير مايعات زياد اس همه ما در طول روز از آب و س
درنتيجه اسيدي كه به دليل فعاليت ميكروب ها توليد مي شود رقيق 
شده و از قدرت تخريبي آن كم مي شود؛ از طرف ديگر در طول روز 
ــود. بزاق دهان اين توانايي را  ــح مي ش به طور مرتب بزاق دهان ترش
ــيد توليد شده ناشي از فعاليت ميكروب ها را رقيق كرده  دارد كه اس
ــت كه اگر حداقل  و تأثير آن را تا حدي كم كند. به همين دليل اس
دونوبت يكي صبح ها بعد از صبحانه و ديگري شب ها قبل از خواب به 
طور صحيح مسواك بزنيد تا حد زيادي مي توانيد از پوسيدگي هاي 
دنداني پيشگيري كنيد. البته  اگر پوسيدگي هاي دندان ها زياد باشد 
ــته باشد، ممكن  ــكل خاصي در دهان و دندان ها وجود داش و يا مش
است الزم باشد كه دفعات بيشتري دندان ها را مسواك كنيد. بهترين 
ــت  كه هركس در اين مورد با دندانپزشك خود مشورت  كار اين اس

كند و از او راهنمايي بخواهد.  
    هرگز نشه فراموش!    

اگر به هردليلي موفق نشديد در طول روز دندان ها را مسواك كنيد، 
مسواك قبل از خواب را به هيچ وجه فراموش نكنيد. به محض اين كه 
ــمانتان را براي خواب روي هم مي گذاريد،  دهانتان را مي بنديد و چش
به اندازه جمعيت كل دنيا، ميكروب هاي مختلف در دهان شما تجمع 
يافته و بدون  هيچ مزاحمتي شروع به فعاليت مي كنند. از آنجاكه در 
ــب براي مدت زيادي آب يا غذا نمي خوريد و بزاق هم كمتر  طول ش
ترشح مي شود، اسيدي كه به دليل فعاليت ميكروب ها توليد مي شود، 
قدرت تخريبي بيشتري دارد. به همين دليل است كه تا اين اندازه بر 

مسواك كردن دندان ها قبل از خواب تأكيد مي شود. 

    سالمتي با مسواك    
ــالمت دندان ها نيست؛  مسواك كردن فقط براي س
ــالمت عمومي بدن؛ به ويژه سالمت  بلكه براي حفظ س
ــياري  ــده بس ــت. امروزه ثابت ش لثه ها هم ضروري اس
ــان زودرس، بيماري هاي قلبي،   ــر زايم ــا نظي بيماري ه
سكته هاي مغزي، بيماري هاي ريوي و... با سالمت لثه ها 
در ارتباط است؛ بنابراين مي توان گفت كه مسواك زدن  
ــالمت  ــالمت لثه و دندان ها ؛ بلكه بر س نه فقط براي س

عمومي بدن تأثيرمي گذارد.

    لطفًا صبركنيد!    
ــات و مواد  ــيدي مانند مركب ــواد اس ــد از خوردن م بع
ــون اين مواد به علت  ــواك نزنيد، چ ترش بالفاصله مس
خاصيت اسيدي كه دارند تا حدودي ميناي دندان را نرم 
مي كنند. اگر بالفاصله بعد از خوردن اين مواد، دندان ها 
ــواك كنيد، در حقيقت يك اليه از مينا را تخريب  را مس
ــت بعد از خوردن موادي مثل لواشك،  كرده ايد. بهتر اس
ــابه هاي گازدار ابتدا،  قره قروت، آب ميوه هاي ترش و نوش
ــو دهيد تا مواد اسيدي  ــاده شستش دندان ها را با آب س
ــزوم، تقريباً  ــود. در صورت ل ــاك ش ــا پ از روي دندان ه

نيم ساعت بعد مي توانيد دندان ها را مسواك كنيد.
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    سالم خوردن براي دندان ها هم مفيد است   
واقعيت اين است كه به علت ترشح مداوم بزاق كه خود حاوي فلورايد 
ــتفاده از مايعات، نگراني زيادي براي پوسيدگي دندان ها در  ــت و اس اس
ــرط اين كه در فاصله  وعده هاي غذايي  طول روز وجود ندارد؛ البته به ش
اصلي؛ يعني بين صبحانه، ناهار و شام از مواد غذايي مناسب مانند ميوه ها 
و تنقالت سالم استفاده شود. يادتان باشد مصرف مواد قندي و استفاده از 
شيريني و شكالت در هر زماني مي تواند منجر به پوسيدگي دنداني شود. 
ــعي كنيد آنها را نزديك به  ــيرين، س در صورت تمايل به خوردن مواد ش
وعده هاي اصلي غذا؛ يعني كمي قبل يا بعد از صرف غذا استفاده كنيد تا 
آسيب كمتري به دندان ها وارد شود. الزم است بعد از مصرف مواد شيرين 

هرچه سريع تر دندان ها را مسوك كنيد.

    مسواك هيچ جايگزيني ندارد!   
حتماً شما هم شنيده ايد كه گاز زدن يك سيب يا هويج و يا جويدن 
 آدامس باعث تميزي دندان ها مي شود. خوردن موادي مانند هويج، سيب 
و يا امثال آن اگرچه به دليل داشتن حجم زيادي از فيبر( الياف گياهي)

ــطح دندان ها كمك كند؛ اما   ــدودي به تميز كردن س ــت تا ح ممكن اس
بدين معني نيست كه خوردن اين مواد مي تواند جايگزين مسواك شود. 
گاز زدن اين مواد به عنوان مواد طبيعي و سالم مي تواند يك روش كمكي 
ــد. جويدن آدامس بدون قند هم مي تواند  براي تميز كردن دندان ها باش
ــود و  ــح بزاق مي ش ــد چون آدامس باعث افزايش ترش كمك كننده باش
ــگيري از پوسيدگي هاي دنداني و  تميز كردن سطح  جريان بزاق به پيش
دندان ها كمك مي كند؛ اما هيچيك از اين كارها نمي تواند جاي مسواك 

را بگيرد.

1

2

3

4

ــواك قرار  ابتدا مقدار كافي خميردندان را روي مس
دهيد و به دقت دندان ها را مسواك كنيد. براي اين 
كه فلورايد بتواند اثرات مفيد خود را روي دندان ها 
ــت؛  ــد حداقل 2 دقيقه وقت الزم اس ــته باش داش
بنابراين اين مرحله نبايدكوتاهتر از دو دقيقه باشد.

ــود بچرخانيد و دهان را  ــداري آب، در دهان خ مق
ــز كنيد.  همين قدر كه كف اضافي را از دهان  تمي
ــي ماندن فلورايد  ــت؛ چون باق پاك كنيد كافي اس
ــطح دندان ها؛  ــود در خمير دندان، برروي س موج
ــب مي تواند به استحكام دندان ها  به خصوص درش

كمك كند. 
ــتفاده از نخ دندان، سطوح  ــواك با اس بعد از مس
ــاري دندان ها را تميزكنيد. اگر اين كار قبل از  كن
مسواك كردن انجام شود، خرده هاي مواد غذايي  
ــيله موهاي نرم مسواك، دوباره به فضاهاي  به وس

بين دنداني برمي گردد.
ــويه مناسب، دهانتان را  ــتفاده از يك دهانش با اس
ــو دهيد تا باقي مانده مواد غذايي  بار ديگر شستش
ــود. مي توانيد با حل كردن  به طور كامل خارج ش
يك قاشق چايخوري نمك در يك ليوان آب ولرم 
ــر و ارزان تهيه كنيد  ــيار مؤث ــويه بس يك دهانش
ــا حد زيادي  ــت ميكروب ها را ت ــه جلوي فعالي ك
مي گيرد. استفاده از دهانشويه هاي تجاري نيز كه 
ــد با مشاوره و نظر  در داروخانه ها به فروش مي رس

دندانپزشك بالمانع است.

4 حركت براي تميزكردن دندان ها  
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     با دندان هايتان مهربان باشيد    
يكي از نكاتي كه باعث صدمه به دندان ها مي شود محكم مسواك زدن و استفاده 

از مسواك زبر است.
ــود. لثه ها در مقابل ضربات  ــواك زدن، باعث ضربه به دندان ها مي ش محكم مس
ــواك، خود را جمع كرده و عقب نشيني مي كنند؛ در نتيجه بعد از مدتي  محكم مس
لثه تحليل مي رود و اگر اين روند ادامه داشته باشد، بافت نگه دارنده دندان از دست 
مي رود و دندان لق مي شود. سعي كنيد كه با ماليمت و با فشار مناسب مسواك بزنيد.

     مسواك برقي بهتر است يا دستي؟   
مسواك هاي برقي در صورت استفاده  مناسب مي توانند كار تميز كردن دندان ها 
ــمتي از كار تميز  ــواك ها فقط قادرند قس را تا حدودي راحت تر كنند؛ اما اين مس
كردن دندان را انجام دهند. در واقع الزم است نحوه  حركت اين مسواك ها از طرف 
ــط افراد كنترل شود و حركات طرفي و جانبي مسواك  لثه به طرف دندان ها توس
با دقت انجام گيرد، تا همه  سطوح دندان تميز شوند. اگر از مسواك برقي استفاده 
ــاد بگيريد و كار كردن با هر دو نوع  ــواك زدن را ي مي كنيد بايد روش صحيح مس
ــيد. براي افراد معلول يا كساني كه مشكلي در  ــواك دستي و برقي را بلد باش مس

دستان خود دارند، استفاده از مسواك هاي برقي مناسب تر است.

سعي كنيد از مسواك هاي نرم استفاده • 
كنيد؛ مگر اينكه دندانپزشك شما نوع 
خاصي از مسواك را توصيه كرده باشد. 

ــتر مردم به راحتي  از روي موهاي •  بيش
ــوند كه وقت  ــه مي ش ــواك  متوج مس
عوض كردن مسواك رسيده است.حتي 
اگر مسواك شما هيچ مشكلي ندارد هر 

3 ماه يكبار آن را عوض كنيد. 
ــي مثل •  ــه بيماري هاي ــال ب ــد از ابت بع

ــد از  ــزا  باي ــا آنفلوان ــرماخوردگي ي س
مسواك جديد استفاده كنيد.

بعد از مسواك كردن دندان ها، مسواك • 
ــه صورت  ــوييد و آن را ب ــوب بش را خ
ــرار دهيد تا  ــتاده در جايي تميز ق ايس

خشك شود. 
ــواك زدن، مسواك •  هيچوقت براي مس

ــتفاده  خود را خيس نكنيد؛ چون با اس
ــواك خشك  بهتر مي توانيد  از يك مس

دندان ها را تميز كنيد.
ــس داخل جا •  ــواك خي ــراردادن مس ق

ــوص  مخص ــاي  (محفظه ه ــواكي  مس
نگهداري سر مسواك) يك اشتباه بزرگ 
ــد انواع  ــت؛ چون مي تواند باعث رش اس
ــواك شود.  قارچ در البه الي موهاي مس
ــواك هاي  اگر از اين محفظه ها يا از مس
ــتفاده مي كنيد بايد كمي  مسافرتي اس
ــر مسواك كامًال خشك  صبر كنيد تا س

شود، بعد درپوش آن را بگذاريد.

    توصيه هاي مسواكي      

    جدايي نخ از مسواك ممكن نيست!   
ــت كه از نخ  ــواك زدن به تنهايي نمي تواند دندان ها را تميز كند و الزم اس مس
دندان هم استفاده شود. در واقع مسواك فقط سطوح خارجي دندان را تميز مي كند 
و براي خروج باقي مانده مواد غذايي از البه الي دندان ها و تميزكردن سطوح جانبي 
دندان ها استفاده از نخ دندان ضروري است. بعضي افراد عادت دارند بعد از هر غذا از 
نخ دندان استفاده كنند كه عادت بسيار خوبي است اما، به طور كلي استفاده از نخ 
دندان، بعد از مسواك شب و قبل از خواب كافي است؛ مگر اينكه دندانپزشك شما 
ــد. نكته مهم اين است كه نخ و مسواك جايگزين يكديگر  توصيه ديگري كرده باش

نيستند؛ و در واقع هر كدام جايگاه خاص خودش را در تميز كردن دندان ها دارد.
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    خميري براي دندان ها   
ــت،  ــده اس ــه ها و... توليد ش ــاده اي  كه براي تميز كردن لباس، ظروف، شيش ــل صدها م مث

خميردندان هم ماده اي است كه به طور اختصاصي براي تميز كردن دندان ها استفاده مي شود.
در گذشته كه انواع خميردندان با تنوع امروزي موجود نبود، خيلي ها براي تميزكردن دندان ها 
از موادي نظير نمك و جوش  شيرين استفاده مي كردند. اگرچه استفاده از اين مواد باعث مي شود 
كه محيط دهان براي فعاليت ميكروب ها نامساعد شود؛ اما بكار بردن آن ها به صورت خشك و به 
ــت اين مواد را  با آب ولرم رقيق كرده  و از آن ها به  ــود.  بهتر اس جاي خميردندان توصيه نمي ش

عنوان دهانشويه استفاده كنيد. 
 خميردندان بهترين ماده اي است كه براي تميزكردن دندان ها به كار مي رود. اگر خمير دندان 
ــما مي توانيد با خيال راحت  ــي و يا ايراني بودن آن فرقي ندارد و ش ــد، خارج حاوي فلورايد باش
ــتفاده كنيد. در مورد خميردندان هاي جرم گير نيز بايد  ــتاندارد داخلي اس از خمير دندان هاي اس
گفت كه به علت وجود مواد ساينده اي كه در اين خميردندان ها وجود دارد استفاده مداوم از آنها 
توصيه نمي شود. افراد سيگاري يا افرادي كه دندان هايشان زياد و زود به زود دچار جرم مي شود،  

مي توانند هفته اي يك بار از اين نوع خميردندان ها استفاده كنند. 

ــيد كه عليرغم اين كه به بهداشت دهان و دندان خود توجهي  ــايد شما هم با افرادي برخورد كرده باش ش
ندارند، دندان هاي سالمي دارند. اين واقعيت است كه بعضي افراد به لحاظ ارثي و ژنتيكي دندان هاي محكم تري 
ــت كه اين افراد احتياجي به مسواك  ــت؛ اما بدين معنا نيس ــتر اس ــيدگي بيش دارند و مقاومت  آنها در مقابل پوس
كردن دندان ها ندارند. اگر بعد از غذا حفره دهان تميز نشود، خرده هاي بسيار ريز غذا در محلي كه دندان ها به لثه 
مي چسبند، جمع شده و ميكروب ها هم به سرعت در اين محل رشد مي كنند. اين ميكروب ها عالوه بر اين كه باعث 
التهاب لثه مي شوند، به ريشه دندان ها نفوذ پيدا كرده و در نهايت منجر به از دست رفتن بافت نگهدارنده دندان و 
ــوند. چه بسيار در مطب ها با مراجعيني مواجه هستيم كه دندان هاي محكمي دارند اما به دليل  ــدن آن  مي ش لق ش
عدم رعايت بهداشت دهان و دندان، خيلي زود دندان هاي خود را از دست مي دهند و چاره اي جز كشيدن دندان ها 

و استفاده از دندان مصنوعي ندارند. 

در حاشيه
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چند نكته براي دندان كوچولو   

  بـه محض رويش اولين دندان در دهان كودك يعني از 6 ماهگي بايد مسـواك 
زدن آغاز شـود. واضح اسـت كه ايـن وظيفه تا موقعي كه كـودك خودش  بتواند 
مسواك را در دست بگيرد، به عهده  مادر و يا مراقبين بچه است. خوب است  كه در 
همين زمان، مادر به همراه كودكش به دندانپزشك اطفال مراجعه كنند تا با توجه 
به سـابقه خانوادگـي و وضعيت كودك براي چگونگي مراقبـت صحيح از دندان ها 

برنامه ريزي شود.
  در ابتدا كه دندان ها كمتر هستند مي توان با استفاده از يك پارچه يا تنظيف تميز 

و يا مسواك انگشتي دندان ها را تميزكرد. مسواك هاي انگشتي موهاي نرمي دارند و عالوه 
بر تميز كردن دندان ها يك سـطح زبر دارند كه مي تواند براي ماساژ لثه كودك به كار رود و 

به عنوان دندان گير استفاده شود.
  تا سن 3 سالگي نيازي به استفاده از خمير دندان نيست چون بچه  ها خميردندان 

را قورت مي دهند. اگر مايل به اسـتفاده از خميردندان هستيد مي توانيد از سنين 
يك و نيم سـالگي كه بچه ها بيشـتر همكاري مي كنند از خميردندان هاي بدون 
فلورايد اسـتفاده كنيد و به كودك ياد بدهيد كه آن را قورت ندهد و اضافي آن 
را خـارج كند. مقدار خميردندان مورد اسـتفاده براي كودكان به اندازه يك دانه 

ماش است.
  در سن 3 تا 5 سالگي كودكتان را براي انجام  "وارنيش فلورايد" به دندانپزشك 

ببريد. عمل وارنيش فلورايد بسيار ساده و كاري شبيه به الك زدن است. دندانپزشك 
با انجام اين كار، يك اليه فلورايد،  بر روي دندان ها مي كشـد و باعث اسـتحكام بيشـتر 

آن ها مي شود. جمعاً در طي دو سال متوالي  الزم است4 بار اين عمل انجام  شود.
  اولين دندان دائمي در سـن 6 سـالگي مي رويد كه داراي شـيارهاي زيادي اسـت 

و در اكثر بچه ها به سـرعت دچار پوسيدگي مي شـود. به محض رويش اين دندان 
به دندانپزشـك مراجعه كنيد تا اين شـيارها با ماده مخصوصي بسته شود و از 

پوسيدگي آن پيشگيري شود. اين كار به فيشور سيالنت معروف است.
  مسـواك زدن صحيح را به كودك بياموزيد. اگر اين كار براي او دلنشين 
نيست؛ سـعي كنيد همراه با سـاير اعضاي خانواده اين كار را انجام دهيد تا 
براي كودك به صورت يك تجربه شيرين درآيد. مي توانيد در هنگام مسواك 

زدن موزيك مورد عالقه او را پخش كنيد.
 برنامـه ريزي براي مراقبت از دندان هاي كودك وظيفه والدين اسـت و نه تنها 

به سـالمت جسـمي بلكه به سـالمت رواني كودك هم كمك مي كند. با مراقبت 
از دندان هـاي فرزنـد دلبندتان اورا براي يك زندگي سـالم و 

پرنشاط آماده كنيد.
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 پدرم هميشـه  وقتي المپ مهتابي 
خانـه را عوض مي كرد، آن را با دقت 
دسـتم مي داد و مي گفـت: مواظب 
باش نشكنه. خطرناكه! شايد خودش 
هم نمي دانست چرا؟ ولي اين قدر از 
ايـن خطر مطمئن بود كـه آن را با دقت داخل جلد 
مقوايي اش مي گذاشـت و دورمي ريخت؛  اما كافي 
بـود چند دقيقه بعد بيرون بـروي تا خرد ه  هاي آن 
را كـف خيابان ببيني. چند وقت پيـش تعدادي از 
بچه هـاي محله را ديدم كه با لذتي تمام چند المپ 
كم مصرف را از زباله ها بيرون آوردند و شكسـتند.  
ناخودآگاه  گفتم  بچه ها دسـت نزنيد خطرناكه! اما 
خودم هم نمي دانستم  كه واقعاً چرا خرد شدن اين 
المپ ها خطرناك است و چه مشكلي ايجاد مي كند. 
مهندس عليرضا ابراهيمي حريري؛ كارشناس ارشد 
بهداشـت حرفه اي دانشـگاه علوم پزشكي شهيد 

بهشتي به اين سؤال پاسخ مي دهد.

 (CFL) فشرده فلورسنت  المپهاى 
كه در ايران به نام " المپ كم مصرف" 
ــزء المپ هاي  ــوند، ج ــناخته مي ش ش
ــوب مي شوند  ــار محس جيوه اي كم فش
ــفيد، به ميزان  ــراى توليد نور س كه ب
ــم (5 ميلي گرم) جيوه در آن ها  خيلي ك
ــود. هنگامي كه  المپ  استفاده مى ش
ــده) و به طور  سالم است (شكسته نش
ــچ جيوه اي  ــد، هي ــادي كار مي كن ع
ــود و جاي نگراني نيست.  آزاد نمي ش

ــته شدن المپ، جيوه  درصورت شكس
در  و   ــود  مي ش آزاد  آن  در  ــود  موج
ــردد.  از آن جاكه  ــط پخش مي گ محي
ــت مي تواند بر روي  جيوه يك سم اس
ــدن تأثير  ــاب مركزي ب ــله اعص سلس
ــنتى  بگذارد. زمانى كه المپهاى فلورس
ــوه  ــوند، جي ــته مى ش ــرده شكس فش
ــايل و اشيا   موجود در المپ برروى وس
مى نشيند كه در اين صورت الزم است 
به طور بهداشتي جمع آوري شود، تا از 

انتشار آن در محيط زيست جلوگيرى 
گردد. خطرات زيست محيطى المپهاى 
ــت كه اگر  ــه گونه اى اس ــنت ب فلورس
ــوند تا چند  ــته ش بر روى خاك شكس
ــى در آن  ــاه و درخت ــچ گي ــال هي س
ــد نيست. همچنين  منطقه قادر به رش
ــه فاضالب مي تواند باعث  ورود جيوه ب
ــاي زيرزميني و افزايش  آلودگي آب ه
ــا از جمله  ــي بيماري ه ــه بعض ابتال ب

سرطان هاي دستگاه گوارش شود.

چند نكته در مورد دفع بهداشتي المپهاي كم مصرف
غروب يك مهتابي



عمر يك المپ كم مصرف كي و چگونه تمام 
مي شود؟

ــاي مهتابي ده هزار   به طور كلي عمر المپ ه
ــم مصرف در بهترين  ــاعت و  عمر المپ هاي ك س
حالت هزارساعت  است. بعد از اين مدت   المپ هاي 
ــمت  مهتابي و المپ هاي كم مصرف كم كم از قس
انتهايي خود شروع به سياه شدن مي كنند. توصيه 
ــاهده اين حالت  حتي اگر المپ  ــود  با مش مي ش
شما هنوز كار مي كند، آن را تعويض كنيد. دليلش 
هم اين است كه در داخل اين المپ ها از پوششي 
ــتفاده مي شود كه اشعه ماوراء بنفش را تبديل  اس
ــعه ماوراءبنفش  ــور مرئي مي كند. همانند اش به ن
ــعه اين المپ ها هم نامرئي است و  ــيد، اش خورش
ــويد. پوشش سفيد  ــما متوجه تابش آن نمي ش ش
ــي و كم مصرف، اين  رنگ داخل المپ هاي مهتاب
ــاهده تبديل  ــفيد و قابل مش ــعه را  به نور س اش
مي كند. وقتي المپ شروع به سياه شدن مي كند؛ 
ــال از بين رفتن  ــش آن، در ح يعني اين كه پوش
است و شما در معرض اشعه ماوراء بنفش هستيد. 
ــن در مقابل اين  ــور كه مي دانيد قرارگرفت همانط
ــرطان هاي پوست مي شود؛  ــعه باعث ايجاد س اش
بنابراين اگر احساس كرديد كه المپ هاي شما به 
ــوند بايد بدانيد كه عمر المپ  ــياه مي ش تدريج س
ــده و الزم است تعويض شود. تا مادامي كه  تمام ش
پوشش سفيد رنگ داخل اين المپ ها تغيير رنگ 
نداده اند جاي نگراني نيست و به راحتي مي توانيد 

از  آن ها استفاده كنيد.    

هنگامـي كه يك  المپ كم مصـرف به پايان 
عمر خود رسيد چه بايد كرد؟  

ــم مصرف يا  ــي مي خواهيد المپ هاي ك  وقت
ــي را دور بريزيد  بايدآن را در داخل دو اليه  مهتاب
كيسه پالستيكي قرار داده و سر آن را  محكم گره 
ــاي معمولي قرار دهيد. يادتان  بزنيد و  در زباله ه
باشد كه كه هيچگاه نبايد اين المپ ها را در آتش 
انداخت؛ چون به دليل  وجود گاز آرگون و حالت 

خأل، المپ به شدت منفجر مي شود. 

در صورتي كه 
يك المپ كم مصرف شكست 

چه بايد كرد؟

در صورتي كه يك المپ كم مصرف به هر دليلي شكسـته شـد؛ 
بايد به طريق ذيل آن را جمع آوري كنيد و دور بريزيد:

 قبل از هركار افراد خانواده به ويژه كودكان  را از اتاق خارج كنيد 
و مراقب باشيد كه از روي المپ هاي شكسته عبور نكنند. 

 پنجره هاي اتاق را به مدت حداقل 15 دقيقه باز بگذاريد.
 در صورت وجود كولر، هواكش و يا سيستم تهويه مركزي، آن ها 

را خاموش كنيد. 
 تكه هاي شيشه را با يك تكه كاغذ يا مقوا جمع كرده و آنها 
را در يك ظرف شيشـه اي درب دار يا يك كيسـه پالسـتيكي قرار 

دهيد.
 از يك تكه نوار چسـب براي برداشـتن تكه هاي كوچك شيشه 
باقي مانده اسـتفاده كنيد و سـعي كنيد دستتان با خرده هاي المپ 
تماس نداشـته باشد. بهتر است قبل از شـروع  اين كار از دستكش 
استفاده كنيد. حتي با استفاده از دستكش نيز سعي كنيد هيچ گونه  

تماسي با خرده هاي المپ نداشته باشيد.
 محل را با يك دسـتمال كاغذي خشك، تميز كنيد و سپس 
دستمال كاغذي را در ظرف شيشه اي يا كيسه پالستيك بيندازيد و 

داخل زباله قراردهيد.
 پس از برداشـتن تمـام قطعات قابل برداشـت، در صورت لزوم  

محل را با استفاده از جاروبرقي تميز كنيد.
 بعـد از پايان كار، كيسـه جارو برقي را خـارج كرده و آن را 
در داخل  دوعدد كيسـه زباله بزرگ قـرار دهيد و دور بريزيد. نكته 
مهم اين كه  فقط در صورتي مي توانيد از جاروبرقي استفاده كنيد كه 

كيسه آن قابل تعويض و يك بار مصرف باشد.
 اگر لباس يا مالفه در تماس مستقيم با المپ شكسته قرار گرفت، 
بايد دور ريخته شود. اين گونه لباسها را در داخل ماشين لباسشويي 

نيندازيد، زيرا ماشين لباسشويي و فاضالب را آلوده مي كنند.
 به كودكان خود ياد بدهيد از شكستن و خرد كردن المپ هاي 
كم مصرف يا مهتابي خودداري كنند و در صورت مواجهه با المپ هاي 

شكسته شده به آن دست نزنند.

عالـي
4042404140404039

معموليمتوسطخـوب

3535لطفاً نظر خود را در مورد اين مطلب به شماره پيامك  3000560760  ارسال نماييد
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"كبدهاي ما نسـبت به افرادي كه در چند دهه گذشـته زندگي مي كردند، ضعيف تر شـده 
و اين روزها مشـكالت و بيماري هاي كبدي بيشـتر ديده مي شـود." ايـن را دكتر صالحي 
سـورمقي؛ متخصص گياهان دارويي و استاد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران مي گويد. 
اومعتقد است اين مشكل تا اندازه زيادي به تغيير شيوه زندگي و نوع تغذيه ما مرتبط است. 
در سـال هاي اخير مواد مصنوعي و شـيميايي بسيار زيادي عرضه شـده كه به شكل هاي 
مختلف از طعم دهنده ها و رنگ هاي مجاز خوراكي گرفته  تا اشـكال مختلف دارويي، وارد بدن 
ما مي شوند. هر ماده اي به هرشكلي كه وارد بدن مي شود؛ ابتدا بايد از مسير كبد عبور كند. در 
حقيقت كبد مانند يك پااليشگاه بسيار پيچيده عمل مي كند كه اگر بخواهيم مقايسه اي انجام 
دهيم، كارش هزاران بار پيشرفته تر و پيچيده تر از عظيم ترين پااليشگاه هاي دنيا است. حاصل 
كار كبد پااليش مواد مختلف و جداسـازي سـموم و مواد مضري اسـت كه بايد هرچه سريع تر 
از بدن ما خارج شـود. متأسـفانه اين عضو پركار بدن خودش اولين جايي اسـت كه در معرض 
خطرات اين سـموم  و مواد زائد قرار مي گيرد؛ لذا بايد به فكر كمك به كبدهايي باشيم كه روز 
به روز در اثر رفتارهاي نادرست ما ضعيف تر مي شود. دكتر صالحي سورمقي مي گويد كه ثابت 
شده مواد مصنوعي و تركيبات شيميايي مي توانند باعث آسيب به كبد شوند بنابراين، بهترين 
راه كمك به آن، استفاده از مواد طبيعي و تازه است. استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران تأكيد 
كرد كه همه ميوه ها و سبزي هاي تازه به علت دارا بودن موادي به نام "آنتي اكسيدان ها" داراي 
خاصيت خوب محافظت از كبد هسـتند اما، تعدادي از آن ها در اين زمينه  بهتر و قوي تر عمل 
مي كنند. زردچوبه،  كاسـني، خارمريم وشاتره از جمله اين گياهان هستند. اگر مي خواهيد در 

اين مورد، بيشتر بدانيد لطفاً ادامه صحبت هاي ما با دكتر صالحي سورمقي را بخوانيد.

خانه تكاني دركبد
با كمك گياهان دارويي
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كاسـني گياه كوچكي است با گل هاي 
زيباي آبي رنگ كه در نواحي مختلف ايران 
وجود دارد.  در طب سـنتي، ريشـه و گياه 
كاسـني را براي درمان بيماري هاي كبدي 
استفاده مي كردند و آن را براي خنثي كردن 
طبيعت گرم بكار مي بردند. همه قسمت هاي 
كاسني؛ يعني سـاقه و ريشه داراي خواص 
مشابه و اثرات درماني هستند و مي توانند 
به صورت جدا و يا مخلوط اسـتفاده شوند. 
در اروپا ريشه كاسني را بوداده و مثل قهوه 
استفاده مي كنند. در كشـور ما استفاده از 

عرق كاسني رايج اسـت؛ اما عرق كاسني 
خواص كمتري نسبت به جوشانده آن دارد. 
بايد گفت كه بيشترين خواص كاسني وقتي 
ظاهر مي شـود كه آن را به شكل جوشانده 
مصرف كنيد. از آنجا كه قسمت هاي مختلف 
كاسني سفت و سخت است؛ بايد ابتدا آن 
را لـه كرده يـا به صورت پـودر در آوريد تا 
بتوانيد از مواد مؤثر آن بهتر استفاده كنيد. 
جهـت مصـرف دارويي  مي توانيـد ميزان
 10 گرم از پودر آماده شده كاسني را با يك 
ليوان آب بجوشانيد. دقت كنيد از زماني كه  

مواد شـما به نقطه جوش مي رسد بايد 5 تا 
10 دقيقه به جوشيدن ادامه دهد. در مرحله 
بعد جوشـانده را صاف كرده و در طول روز 

مصرف كنيد.
مصرف كاسني هم بهتر است به صورت 
دوره اي باشد؛ مثًال يك ماه يا يك هفته در 
ميان استفاده شـود.  از كاسني داروهايي 
به شـكل قرص و كپسـول تهيه شده كه 
خوشـبختانه در ايران هم موجوداسـت و 
با نـام "شـيكوري" در داروخانه ها عرضه 

مي گردد.

     ميزان مصرف دارويي زردچوبه:    
براساس تحقيقات انجام شده، مصرف زردچوبه تا 
بيش از 5 گرم هم مشكل و عارضه اي ايجاد نمي كند؛ 
ــرف آن از روزي  ــود كه ميزان مص ولي توصيه مي ش
2تا3گرم بيشتر نشود. بهتر است اين مقدار در چندين 
نوبت مصرف  شود. در تعدادي از كشورها براي مصارف 
دارويي، پودر زردچوبه را به شكل كپسول هاي 250 تا 
 (Turmeric) 500  ميلي گرمي تهيه و با نام تارمريك
در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند. براي استفاده 
ــد آن را در آب  ــواص دارويي زردچوبه مي تواني از خ
ــرده و ميل كنيد. در صورتي كه زردچوبه را به  حل ك
ــت  ــتفاده قرار مي دهيد بهتراس عنوان دارو مورد اس
ــورت دوره اي آن را مصرف  كنيد. به عنوان مثال  به ص
دوماه مرتب مصرف شود و بعد از يك  ماه فاصله مجدداً 

مورد استفاده قرار گيرد. 

     زردچوبه    
ــت كه از قديم به خاطرخواص دارويي اش مورد استفاده  زردچوبه گياهي اس
بوده است و به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده غذاهادر آشپزخانه هاي ايراني به 
وفور مصرف مي شود. اين گياه پرمصرف، جزء اقالم وارداتي است و از قسمت هاي 
شرقي آسيا وارد كشور مي شود.  مثل بيشتر گياهان، زردچوبه هم داراي ريشه، 
برگ و گل است؛ اما آنچه مورد استفاده قرار مي گيرد، قسمت زيرزميني يا همان 
ــت كه حالت غده هاي پيچ در پيچ(ريزوم هاي گياهي) دارد. مغز   ــه گياه اس ريش
غده ها زردرنگ است و وقتي پوست آنها گرفته شده و به صورت پودر در مي آيد، 

محصول آن همين زردچوبه اي مي شود كه مصرف مي كنيم.

     در فوايد زردچوبه    
ــيار زيادي  ــواص بس ــده، زردچوبه خ ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس  ب
ــرطان بوده و ضد درد،  ــمند داراي اثرات قوي ضدس ــن گياه ارزش دارد. اي
ــت. مقوي معده و روده است و به علت  ــم و گرفتگي عضالت اس ضد اسپاس
ــه هضم غذا كمك  ــتها را تحريك و ب ــاي روده و معده اش ــك آنزيم ه تحري
ــه طوري كه در حال  ــت ب ــيار خوب اس  مي كند.  زردچوبه يك ضدزخم بس
ــي از آن  ــيار با ارزش ــورهاي اروپايي، پمادهاي ضدزخم بس ــر در كش حاض
ــاخته اند. زردچوبه به علت داشتن مواد آنتي اكسيدان، داراي اثرات بسيار  س
ــت. عالوه بر اين صفراآور است و با  قوي حفاظت از كبد (هپاتوپروتكتيو) اس

ــب كبد و حفاظت از آن كمك مي كند.  تنظيم صفرا به عملكرد مناس
ــتفاده مي كنيد، بايد  ــه طور مرتب اس ــه به عنوان ادويه و ب ــر از زردچوب اگ
ــويد؛ اما اگر  بدانيد كه از خاصيت خوب آن در محافظت از كبد بهره مند مي ش
مي خواهيد از اثرات دارويي آن استفاده كنيد، الزم است ميزان مصرف، بيشتر 
ــد كه روزانه و به عنوان ادويه استفاده مي شود. نكته جالب اين  از مقداري باش
كه حرارت باعث ازدست رفتن خواص مفيد زردچوبه نمي شود و مي توان آن را 

به عنوان يك ادويه، در طبخ بسياري از غذاها به كار برد.

    كاسني     
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     خارمريم    
 خار مريم با نام علمي "سيلي بوم ماريانوم" ( Cylibum marianum ) به 
شكل يك گياه بوته اي خاردار نسبتاً بزرگ، با ارتفاعي  نزديك به دومتر است كه 

در خيلي از نقاط دنيا از جمله ايران يافت مي شود.
ــكالت كبدي  خارمريم يكي از پرمصرف ترين گياهان دارويي براي درمان مش
نظير كبد چرب و هپاتيت است. عالوه بر اين، به عنوان يك داروي محافظت كننده 
ــمت مورد استفاده گياه، دانه هاي آن  كبد (هپاتوپروتكتيو) هم به كار مي رود. قس
ــتفاده از خواص درماني خارمريم، ابتدا دانه هاي آن را پودركرده  ــت. براي اس اس
ــاره  آن را خارج مي كنند. در مرحله بعد، از مواد مؤثر موجود درعصاره گياه،  وعص
ــود. بايد گفت كه  ــول تهيه مي ش ــكل قرص، قطره و كپس داروي مورد نظر به ش
ــت و در صورت تمايل بايد از داروي  دانه هاي خارمريم در عطاري ها موجود نيس
ساخته شده كه در داروخانه ها به فروش مي رسد استفاده كنيد. در همه جاي دنيا 

فرآورده هاي دارويي خارمريم، بدون نسخه عرضه مي شود.
ميزان مصرف بايد بر اساس راهنماي دارويي  باشد كه معموالً همراه دارو عرضه 

مي گردد. الزم است قبل از مصرف اين دارو با پزشك خود مشورت كنيد.

     شاتره    

ــنتي  ــرح در طب س ــان مط ــي از گياه يك
ــروز براي  ــت كه از قديم تا به ام ــاتره" اس "ش
درمان مشكالت كبدي و پوستي مورد استفاده 
ــاتره "فومي توري"  قرار مي گيرد. نام علمي ش
ــك بوته  ــه صورت ي ــت و ب (Fumitory) اس
ــبيه شويد در طبيعت  كوچك با برگ هايي ش
ــم به وفور  ــران ه ــاتره در اي ــود. ش ديده مي ش
ــوز دارويي از اين گياه  ــود؛ ولي هن يافت مي ش
ارزشمند تهيه نشده است. شاتره را مي توانيد به 
شكل پودر شده و آماده از عطاري ها تهيه كنيد. 
ــه، بين 5 تا 10 گرم  ــزان مصرف مجاز روزان مي
ــت كه بايد با يك ليوان آب، جوشانده شود.  اس
مثل كاسني، اجازه دهيد حدود 5 دقيقه محلول 
ــيدن بماند و سپس آن را  ــما در حال جوش ش
ــرف اين دارو هم  ــاف كرده و ميل كنيد. مص ص

بهتر است به صورت مقطعي و دوره اي باشد.

اسامي افرادي كه مقاالت آنها پذيرفته شده است: مهناز 
نيكخواه و فاطمه حيدري راد كارشناســان جلب مشاركت 

مردمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

عالـي
4046404540444043

معموليمتوسطخـوب

لطفاً نظر خود را در مورد اين مطلب به شماره پيامك  3000560760  ارسال نماييد

︣﹝︀︠﹢رد﹎﹩ و آ﹡﹀﹙﹢ا﹡︤ا  ﹫︪﹍﹫︣ی از ︨  ︋︣ای︎ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︣︑︉   ﹢د را︋  ️ ﹨︀ی︠  د︨

.︡﹫﹢︪ ︀︋﹢ن︋  ︀ آب و︮   ︋﹤﹫﹡︀︔ ️︧﹫ ﹥ ﹝︡ت︋  ︡ا﹇﹏︋ 
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اين تب از كجا آمده؟
به نظر مي رسد اين بيماري از سال هاي بسيار دور در ايران وجود داشته است به طوري كه 
هزار سال پيش "جرجاني" حكيم معروف ايراني، در كتاب خود به نام "گنجينه خوارزمشاه" 
ــواهدي از وجود بيماري، در  ــاره كرده است. اگر چه از سال ها پيش ش ــانه هاي آن اش به نش
ــان گزارش مي شد اما تا سال 1378 اين بيماري در انسان  دام هاي منطقه مازندران و خراس
مشاهده نشد. در اين سال عاليم بيماري در يك پزشك ساكن شهركرد بروز كرد و به دنبال 
آن همسرش نيز مبتال شد. متأسفانه هر دو بيمار فوت كردند. بعدها نمونه خون اين بيماران به 
آزمايشگاه مركزي سازمان بهداشت جهاني ارسال و از طريق تست هاي آزمايشگاهي مشخص 
شد، علت فوت هر دو بيمار، ابتال به تب خونريزي دهنده كريمه كنگو بوده است. از اين زمان 

بود كه برنامه ريزي هاي وسيعي براي پيشگيري و كنترل اين بيماري صورت گرفت.

كنه؛ متهم رديف اول 
عامل اصلي تب خونريزي دهنده، يك نوع ويروس است كه از طريق كنه در بين دام ها 
ــالم منتقل  ــواري از دام هاي  آلوده، ويروس را به دام هاي س ــد. كنه با خونخ ــردش مي كن گ
مي كند. اين ويروس تا يك هفته در بدن دام باقي مي ماند و اگر در اين مدت ذبح شود باعث 

انتقال بيماري به انسان مي شود.
ــكاري  ــفانه بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو در دام ها، عالئم واضح و آش متأس

ايجاد نمي كند؛ بنابراين نمي توان دام هاي آلوده را تشخيص داد و جدا كرد.

نشانه هاي بيماري شبيه  آنفلوانزاست
نشانه هاي بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو شبيه آنفلوانزاست؛ يعني بيمار به 

طور ناگهاني تب مي كند و دچار عالئمي مثل خستگي، سردرد و كوفتگي بدن مي شود.
بعد از 3 تا 6 روز مرحله بعدي، يعني دوره خونريزي آغاز مي شود. اين خونريزي ممكن 
است به شكل خلط خوني، خونمردگي هاي وسيع، خونريزي  از لثه ها، خونريزي از بيني و در 

موارد شديد؛ حتي خونريزي از دستگاه گوارش بروز كند.
بسياري از بيماران در صورت تشخيص و درمان به موقع بهبود مي يابند؛ اما گروهي نيز 
به علت از دست دادن حجم زياد خون و نارسايي اندام هاي مهمي مثل كليه ها، كبد و قلب 

فوت مي كنند.

در حدود 70 سال پيش 
(سال 1944) نشانه هاي 
يك بيماري كه با نوعي 
از  خونريـزي  و  تـب 
قسـمت هاي مختلـف 
بدن همراه بود، در تعدادي از ساكنين 
شـبه جزيره كريمه واقع در كشـور 

اوكراين امروزي مشاهده شد.
حدود ده سال بعد عاليم مشابهي 
در تعدادي از سـاكنين كشـور كنگو 
بـروز كـرد.  بعدهـا بر اسـاس نتايج 
آزمايشـگاهي مشخص شد كه عامل 
هـر دو بيمـاري در واقـع يـك نوع 
ويروس اسـت و به اين ترتيب اسـم 
اين بيماري را گذاشتند تب خونريزي 
دهنـده كريمه – كنگـو! يعني همان 
تبي كه در سـاكنين مناطق كريمه و 

كنگو بروز كرد.
يكـي از راه هـاي ابتـال و انتقال 
ايـن بيماري ذبح غير بهداشـتي دام 
و دست زدن به گوشـت تازه است. با 
متخصص  شيرزادي  محمدرضا  دكتر 
عفونـي و رئيـس اداره بيماري هـاي 
مشترك بين انسـان و دام به گفتگو 
نشسـتيم تا ببينيم براي پيشگيري 
از ايـن تب چه نكاتـي را بايد رعايت 

كنيم.

︣ای ︑﹞︀م ﹁︭﹢ل︋︣ای ︑﹞︀م ﹁︭﹢ل ︋﹫﹞︀ری ︋﹫﹞︀ری︋ 
تب خونريزي دهنده  كريمه كنگوتب خونريزي دهنده  كريمه كنگو
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تشخيص بيماري چگونه است؟
پالكت ها گروهي از سلول هاي خوني 
هستند كه در هنگام خونريزي باعث بند 
آمدن خون مي شوند. ويروس تب كريمه 
ــديد پالكت ها و  ــو باعث كاهش ش كنگ
خونريزي از نقاط مختلف بدن مي شود. 
براي تشخيص بيماري، از همه بيماران 
ــاده به  ــكوك يك آزمايش خون س مش
عمل مي آيد و ميزان پالكت خون بررسي 
ــود. در صورتي كه اندازه پالكت ها  مي ش
كمتر از حد طبيعي باشد (كمتر از 150 
هزار) بايد آزمايشات تكميلي انجام شود. 
در اين آزمايش ها اجزاي ويروس از خون 
ــخيص قطعي مي شود.  ــده و تش جدا ش
ــدن ابتال به بيماري  درصورت قطعي ش
ــان و خانواده  ــه كنگو، اطرافي تب كريم

بيمار نيز بايد بررسي شوند.

بيماري در تمام كشور گردش مي كند
ــو تقريباً  ــاري تب كريمه كنگ  بيم
ــور وجود دارد؛  در همه استان هاي كش
ليكن در سال هاي گذشته به علت ورود 
دام هاي قاچاق و آلوده، بيشترين موارد 
بيماري در استان سيستان و بلوچستان 
ــتان هاي اصفهان و  ــس از آن در اس و پ

گلستان گزارش شده است.

بيماري تب كريمه كنگـو قابل درمان 
است اگر...

ــب خونريزي  ــديد بودن بيماري ت ش
ــه تعداد  ــتگي ب دهنده كريمه كنگو بس
ويروسي دارد كه وارد بدن مي شود. هر چه 

ــروس وارد  تعداد وي
شده به بدن انسان 

ــتر  بيش
؛  شد با

ــت. در گروهي از  ــديدتر اس ــاري ش بيم
ــت و امكان  ــاران عالئم خفيف تر اس بيم
دارد كه بيمار اصالً وارد مراحل خونريزي 
ــه هرحال  ــود. ب ــديدتر بيماري نش و ش
تشخيص به موقع بيماري و درمان  فوري 
مي تواند باعث نجات جان بيمار شود. در 
سال گذشته، 70 نفر به بيماري تب كريمه 
كنگو مبتال شدند  كه در مجموع 14 نفر 

آنها فوت كردند.

بهترين راه پيشگيري است
ــروس تب  ــي وقتي وي ــور كل به ط
ــد، در  كريمه كنگو به منطقه اي وارد ش
آنجا باقي مي ماند و ريشه كن كردن آن 
كار بسيار دشواري است؛ چون كنه هاي 
ماده ويروس را به تخم هاي خود منتقل 
ــه زندگي  ــا كه چرخ ــد. از  آنج مي كنن
كنه ها دچار پيچيدگي هاي خاصي است 
از بين بردن كنه هاو ريشه كني بيماري 
ــختي  ــيار س ــب كريمه كنگو كار بس ت
است؛ اما تنها با رعايت چند نكته بسيار 
ساده مي توان بيماري را كنترل و از آن 

پيشگيري كرد.

چند نكته ساده براي پيشگيري
ــض اطالع از بيماري  خيلي ها به مح
ــت را از برنامه  ــو گوش ــب كريمه كنگ ت
ــذف مي كنند. بايد گفت  غذايي خود ح
ــود  آنچه باعث انتقال اين بيماري مي ش
دستكاري گوشت تازه است؛ اما نگهداري 
گوشت در يخچال  به مدت 24 ساعت و 
پختن آن به طور كامل، ويروس را از بين 
مي برد و جاي نگراني نيست. 
جگر به دليل داشتن 
خون و قند زياد 
ــد  ن ا مي تو
ويروس را 
مدت 

دوره نهفتگي بيماري حداكثر دو هفته!
دوره نهفتگي بيماري يك تا دو هفته است 
ــود  ــي، از زماني كه ويروس وارد بدن مي ش يعن
حدوداً يك هفته و نهايتاً دو هفته طول مي كشد 
تا عالئم بيماري ظاهر شود. اين مسأله مي تواند 
راهنماي خوبي براي تشخيص به موقع بيماري 
ــت از همه كساني كه در فصول  ــد. الزم اس باش
ــبيه آنفلوانزا  ــب و عالئم ش ــال دچار ت گرم س
مي شوند، پرسش شود كه آيا در دو هفته اخير 
ــته اند  ــابقه تماس با دام و يا گزش كنه داش س
ــخ مثبت، بيمار به عنوان  يا خير. در صورت پاس
ــتر به  ــي هاي بيش ــكوك جهت بررس مورد مش

بيمارستان ارجاع مي شود.

اين تب با گرما داغ مي شود.
ــه كنگو در همه فصل ها و  ابتال به تب كريم
ــت، بنابراين رعايت  ماه هاي سال امكان پذير اس
ــت  ــتي در تمام فصول الزامي اس ــكات بهداش ن
ــه كنه ها در فصل هاي گرم  اما، با توجه به اين ك
سال بيشتر رشد مي كنند و تكثير مي شوند اين 

بيماري در بهار و تابستان شايع تر است.

چگونه مبتال مي شويم؟
ــحات بيماران مبتال،  ــاس با خون و ترش تم
دستكاري الشه دام آلوده، ذبح غيربهداشتي دام 
و گزش و له كردن كنه بر روي پوست مي تواند 

باعث ابتال به بيماري تب كريمه كنگو شود.
ــاغلين  ــكي و ش ــف پزش ــاي مختل گروه ه
ــتارگاه ها كار  ــتان ها، افرادي كه در كش بيمارس
ــوي با دام ها و  ــاني كه به هر نح مي كنند يا كس
ــتر در معرض خطر  ــت سر و كار دارند، بيش گوش
ــتند. خون و ترشحات بيماران مبتال به تب  هس
كريمه كنگو مي تواند باعث  ابتال به اين بيماري 
ــكوك بايد در اطاق هاي  شود. كليه بيماران مش
ــرار گيرند  ــه) تحت مراقبت ق ــي (ايزول خصوص
ــايل حفاظت  ــراي مراقبت  از آنها بايد از وس و ب
شخصي شامل عينك، ماسك، دستكش، كفش و 

روپوش استفاده كرد.

ــروس وارد  عداد وي
شده به بدن انسان 

ــتر  يش
؛  شد

مي برد و جاي نگراني نيست.
جگر به دليل داشتن
خون و قند زياد
ــد ن ا مي تو
ويروس را
مدت
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ــتري در خود نگهداري كند؛ بنابراين پس از ذبح دام بايد به مدت 48 ساعت از  بيش
دستكاري و مصرف جگر آن خودداري كرد.

كدبانوها  مراقب باشند!
ازآنجاكه به طور معمول كار تميزكردن و خردكردن گوشت توسط خانم ها انجام 
ــود؛  نه تنها بيماري تب كريمه كنگو؛ بلكه بسياري از ويروس ها مي توانند از  مي ش
ــود؛ به ويژه آنكه اگر بر روي دست ها زخمي  ــت به اين گروه منتقل ش طريق گوش

وجود داشته باشد. بنابراين لطفاً:
• هنگام تميز و خرد كردن گوشت حتماً از دستكش استفاده كنيد.

• گوشت مورد نياز خود را از مراكز معتبر خريداري كنيد.
• از مصرف گوشت تازه و دست زدن به آن خودداري كنيد.

ــت تازه بايد به مدت 24 ساعت در يخچال نگهداري شود تا ويروس ها و  • گوش
ــد فريز كردن گوشت تازه فقط ويروس را  ــته شود. يادتان باش باكتري  هاي آن كش
غيرفعال مي كند ولي آن را از بين نمي برد؛ بنابراين  نبايد گوشت تازه را بالفاصله 

در فريزر قراردهيد.
ــحات دام مي توانيد ابتدا   ــت  و يا خون و ترش ــراي پاك كردن خونابه گوش • ب
ــس از 20 دقيقه آن را  ــفيد كننده خانگي روي آن بريزيد و پ ــداري محلول س مق
ــفيدكننده، ويروس تب كريمه كنگو را از بين مي برند و  ــوييد. محلول هاي س بش

مي توان از آن ها براي ضدعفوني وسايل و مكانهاي آلوده استفاده كرد.

فروشندگان گوشت و قصاب ها توجه كنند
ــامل چكمه پالستيكي،  ــخصي ش ــايل محافظتي ش • در هنگام ذبح دام از وس

دستكش، عينك، ماسك و پيش بند يا روپوش استفاده كنيد.
• در صورتي كه بر روي نواحي باز بدن؛ نظير دست ها زخمي وجود دارد حتي با 
پوشيدن دستكش هم مجازنيستيد كه الشه دام را دستكاري و يا آن را ذبح كنيد و 

بايد تا بهبودي كامل زخم ها از اين كار خودداري نماييد. 
• هيچگاه چاقوي قصابي را در دهان خود نگذاريد.

• بـه كـودكان خود يـاد بدهيد از دسـت زدن به الشـه دام 
خودداري كنند. همچنين به آن ها آموزش دهيد از دستكاري و 

يا له كردن كنه بر روي پوست خودداري كنند.
• هيچ گاه بدون دستكش به گوشت تازه  يا الشه دام دست نزنيد.

• در صـورت ابتـال به تب ناگهاني به ويژه در فصول گرم سـال  الزم 
اسـت بررسـي كنيد كه آيا در طول 2 هفته گذشـته با كنه، دام يا  بيماران 
مبتال تماس داشته ايد يا خير؟در صورتي كه پاسخ مثبت است خود درماني 

نكنيد و براي بررسي بيشتر به پزشك مراجعه كنيد.

در يك نگاه

4دليل براي اين كه گوشت و دام مورد 
نياز خود را از مراكز معتبر تهيه كنيد

يكي از مهم ترين راه هاي انتقال تب كريمه 
كنگو ذبح غيربهداشـتي دام اسـت. براي 
ذبـح دام  بايد آن را از مراكز معتبر و مورد 
تأييد اداره دامپزشكي تهيه و در همان جا 
قرباني كنيد، اين هم چند دليل براي اين كه  

بدانيد  چرا اين كار بهتر است: 
1  در كشتارگاه هاي صنعتي، الشه دام را 
ــاعت در دماي 2 تا 8 درجه  به مدت 24 س
سانتي گراد نگهداري مي كنند. اين كار باعث 
ايجاد حالت اسيدي در گوشت مي شود و در 
نتيجه بسياري از ويروس ها از جمله ويروس 

تب كريمه كنگو از بين مي رود.
ــكي  ــارت اداره دامپزش ــت نظ ــه عل 2  ب
احتمال ورود دام آلوده و قاچاق به اين مراكز 

بسيار كم است.
3  در اين كشتارگاه ها به طور مرتب  براي 
از بين بردن كنه ها، عمليات سمپاشي انجام 
ــود. با اين كار، مخزن اصلي ويروس و  مي ش

عامل انتقال بيماري از بين مي رود.
ــتارگاه ها از  ــح دام در اين كش ــا ذب 4  ب
ــحات در معابر  ــون و ترش ــدن خ جاري ش
ــس از ذبح،  ــود و پ عمومي جلوگيري مي ش
خون و ترشحات دام به طريق بهداشتي پاك 

مي گردد. 
ــت، خون و ترشحات  ــد پوس يادتان باش
ــوده مي تواند تا يك هفته ويروس اين  دام آل
ــه دارد؛ بنابراين  ــاري را در خود زنده نگ بيم
ــردن دام در معابر عمومي، حياط  ــي ك قربان
ــت و هميشه   و يا پاركينگ منازل ممنوع اس
ــال مي تواند باعث انتقال  و در همه فصول س

بيماري شود.

اســامي افرادي كه مقاالت آنها پذيرفته شــده اســت: مهشيد شــادي پورو ليال   
موحدي به ترتيب كارشناس مســئول جلب مشاركت مردمي استان و شهرستان  
قم؛ دانشگاه علوم پزشكي قم، فريبا فرنوش كارشناس بيماري ها؛ دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد بهشتي

عالـي
4050404940484047

معموليمتوسطخـوب
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ــردم، آنقدر كه  ــرفه مي ك ــادم مي آيد مرتب س ــي ي از وقت
ــت.  ــي از زندگي آدم هاس ــرفه كردن هم بخش فكر مي كردم س
ــد.  ــرفه  هايم هم بدتر مي ش ــدم س همين طور كه بزرگتر مي ش
هميشه از مادرم مي پرسيدم آخر چرا من اينقدر سرفه مي  كنم؟ 
ــوم؟اما  ــرفه نمي كنند؟ اصًال چرا من خوب نمي ش چرا بقيه س
ــه بي جواب بود. كم كم فهميدم كه مبتال به  سؤال هايم هميش
ــيتيك هستم.  يك بيماري مادرزادي ريوى  به نام فيبروز كس
در اثر اين بيماري مرتب خلط غليظ و چسبنده اي در ريه هايم 
جمع مي شد كه بايد تخليه اش مي كردند. بيشتر وقت ها ريه هايم 
عفونت مي كرد و بايد در بيمارستان بستري مي شدم؛ طوري كه 

ــدر آنتي بيوتيك   ــده بود. آنق ــتان خانه دومم ش ديگر، بيمارس
ــختي رگم را پيدا مي كردند.  توي رگ هايم زده بودند كه به س
ــيژن مي توانستم نفس بكشم و روزانه  بعد از مدتي فقط با اكس
ــدم. آنقدر سرفه  ــتگاه اكسيژن وصل مي ش ــاعت به دس 18 س
ــي ها و معلم هايم را  ــردم كه روي نگاه كردن به همكالس مي ك
نداشتم. شبها، نه خودم يك دقيقه خواب راحت داشتم نه مادر 
ــباهتي به نوجوان هاي ديگر نداشت،  و پدرم. آرزوهايم هيچ ش
آرزوي دويدن، ورزش كردن، راه رفتن كه نه! آرزو داشتم فقط 
ــوم تا حداقل مادر و پدرم نفسي بكشند.  ــاعتي آرام ش چند س
ــته كرد تا با  پدرم كارمند بود اما خيلي زود خودش را بازنشس

كدامين مهربان 
همنفسم شد؟!

سرش را گذاشت روي سينه پسرش 
تا براي آخرين بار صداي قلبش را 

بشنود. مي گفتند مرگ مغزي شده و 
اگر دستگاهها را از او جداكنند قلبش 
هم از كار مي افتد. يادش آمد، يك بار 
كه تلويزيون فيلمي در مورد اهداي 

عضو پخش مي كرد، رويش را به ديوار 
كرده بود و گفته بود خدابه دور! آن 

وقت حسين سرش را پايين انداخته 
بود و يواشكي خنديده بود. معلوم 
نبود كي رفته و كارت اهداي عضو 

گرفته. خان عمو با گريه گفت: بابا آخه 
اين چه كاريه؟ يك كم صبر كنيد 

ببينيم چي مي شه! اما او تصميمش را 
گرفته بود، مي خواست آخرين آرزوي 
پسرش را برآورده كند.  مثل هميشه 
چند دور آيهًْ الكرسي را خواند و فوت 

كرد دور سرش. دستش را فرو برد 
توي آبي كه از كربال با خودش آورده 
بودو لب هاي حسين را با آن خيس 

كرد. پيشاني اش را بوسيد و  قرص و 
محكم گفت قبول باشه مادر! به خدا 

مي سپارمت. حسينش مي رفت تا 
حسين وار  زندگي را قسمت كند.

پشت ديوارهاي خاطره

تنظيم: ليال فتاحى
بر اساس خاطره اى از اهداى عضو
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ــنگين درمانم را جفت و جور كند.  انجام يك كار ديگر مخارج س
باالخره روزي رسيد كه دكترها حرف آخر را زدند. شرايطم بحراني 
بود و بايد پيوند ريه مي شدم. دو سال در ليست انتظار پيوند بودم. 
ديگر اميدي نداشتم تا اينكه در يكي از روزهاي ماه رمضان تلفن 
ــد بايد به تهران برويم.  ــات پيون زدند و گفتند براي انجام آزمايش
ــختي كشيده بوديم كه ديگر يادمان رفته بود چه جوري  آن قدر س
ــحال باشيم، براي همين وقتي اين خبر را شنيديم با مادر و  خوش
پدر و خواهر و برادرم فقط آرام اشك ريختيم. در يك شب باراني، 
غريبانه و تنها عازم تهران شديم؛ با پدري كه معلوم نبود چند وقت 
ديگر زير اين بار سنگين، كمر خم مي كند و مادري كه خيلي زود 
ــتان آزمايشات  ــته بود! در بيمارس گرد پيري روي چهره اش نشس
مختلفي انجام دادم. مي گفتند  اگر عفونت داشته باشم پيوند انجام 
نمي شود. باألخره در ميان موجي از دلهره و اضطراب قرار شد كه 

پيوند شوم. عمل سختي بود. يك ماه تمام با شرايط سخت، دست 
ــتري بودم، بعد  و پنجه نرم كردم و در بخش مراقبت هاي ويژه بس

از آن هم دو ماه در تهران  مانديم تا مرتب تحت نظر باشم.
باالخره روزي رسيد كه توانستم حداقل مثل بقيه آدم ها نفس 
بكشم. روزي كه لبخند را روي لب هاي رنگ پريده خواهر و برادرم 
ــير خوابيد و براي اولين بار ديدم  ديدم؛ روزي كه مادر يك دل س
ــا را مديون خداوند  ــوق! و همه اين ه ــه پدر گريه مي كند، از ش ك
ــفر كرده اي بودم كه با زمزمه آسماني فرشتگان  مهربان و عزيز س

در آغوش خداوند آرام گرفته بود.
ــته نجات  ــتم فرش ــن اهداي عضو نمي توانس ــاس قواني بر اس
ــته باشم اما،  ــم و يا با خانواده اش ارتباطي داش زندگي ام را بشناس
ــم تا از طريق بيمارستان به دست آنها  مي توانستم نامه اي بنويس

برسد و اينچنين بود كه از احساس قلبي ام برايشان گفتم: 

"داشتم آرام نفس مي كشيدم كه يادم آمد من از پاييز به بهار كوچ كرده ام؛ از سرماي ترس و وحشت به گرماي زندگي و از دلتنگي 
ثانيه ها به ساعت هايي كه برخالف آن وقت ها حاال، تندتند مي گذرند.

يادم آمد كه بگويم چقدر اين لحظه هاي دلچسب باراني را به شما مديونم.
يادم آمد از بغضي كه در گلويم است بگويم؛ از اينكه حتي در آن زمان كه روحم در واژه هاي درد مي پژمرد؛ هيچ وقت دعا نكردم 

عزيزي برود تا من بمانم! 
يادم آمدكه بگويم چقدر افتخار مي كنم به اينكه قلبم در ميان پاكي حباب روح مهربانش مي تپد.

يادم آمد كه بگويم چقدر ممنونم از همه چيزهايي كه با من شريك شديد.
تاابد نام پاكش زمزمه ربناي سبز دستانم خواهد بود."

"فرزند عزيزم! اين خواســت قلبي حسين بود و من در اين راه وسيله اي بيش نبودم. مي پنداشتم كه 
همراه با حسينم زندگي را وداع مي كنم؛ اما وقتي در جشن نفس با شما عزيزانم آشنا شدم، براي اولين 

بار بعد از مرگ حسين عزيزم خنديدم و طعم شيرين زندگي را در عمق وجودم حس كردم.
هيچ تالشي نكردم تا بفهمم قلب حسين در سينه كداميك از شما عزيزان مي تپد؟ چه 
ــقانه نگاهم مي كرد يا  فرقي مي كرد كه حســين از قاب كدامين چشــم، عاش
نفس هايش سينه كدامين خسته اي را مرهم مي گذاشت؛ مهم اين بود 

كه حسين هست و پروازش خاطره اي شد ماندني.
برايم دعا كن من نيز اين ســعادت را داشته 
باشم كه همچون حسين و حسين ها رفتنم 

يادآور بهاري باشد هميشگي!"

عالـي
4054405340524051

معموليمتوسطخـوب
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  پاك كردن لوستر براي همه كار سخت  و دشواِري است، اما با روشي كه  
به شما پيشنهاد مي كنيم،  به راحتي مي توانيد لوستر هاي تميز و درخشاني داشته باشيد. 
يادتان باشد براي اين كار و پيشگيري از خطرات برق گرفتگي حتماً دستكِش پالستيكي 

به دست كنيد و قبًال كنتور برق را خاموش كنيد.
ابتدا در زير لوستر پارچه اي بيندازيد تا قطرات آبي را كه از آن خواهد ريخت، جذب 
ــمت آب پر كنيد. ليوان را باال  ــمت الكل و سه قس ــپس يك ليوان را با يك قس كند. س
برده زير هريك از آويزها بگيريد؛ به طوري كه قطعات بلوري لوستر در مايع داخل ليوان 
غوطه ور شوند. با اين روش، قطعات بلورين بدون آن كه اثري از لكه هاي آب يا پرز پارچه 
ــد. براي قسمت هايي كه تميزكردن آن ها به  ــك خواهند ش بر روي آنها باقي بماند، خش
اين طريق ممكن نيست، دستكش به دست كرده و انگشتان خود را با مايع داخلي ليوان 

خيس كنيد و سپس قسمت هاي مورد نظر را تميز نماييد.

  اگر هنگام باز بودن شير آب داغ، بخار، روى آينه حمام را مى پوشاند بايد بدانيد چاره كار خمير ريش است. 
ــدرى خمير ريش روى آينه بماليد و بعد با يك حوله آن را پاك كنيد، آينه ديگر بخار نمى كند. اين  ــه ق چنانچ

كار بايد حداقل ماهى يك بار تكرار شود. 

  اگر ظروف بلور و نشكن يا فنجان و ليوان هاى شما كدر و زرد شده اند، مى توانيد آن ها را به راحتي تميز و شفاف كنيد. 
در ظرفى آب بريزيد و بگذاريد بجوش بيايد. سپس مقدارى پودر لباسشويى به آن اضافه كنيد و ظروف خود را داخل قابلمه 
محتوي آب جوش و پودر بگذاريد تا حدود 15 دقيقه بجوشد. بعد از خنك شدن و آبكشى، ظروف شما براق و تميز خواهد شد.
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  مسواك تان را كجا مي گذاريد؟
اگر شما هم مثل بيشتر مردم، مسواك  و خمير دندان خود را 
در جاى مخصوص آن يعنى روى سينك دستشويى يا كمد سينك 
ــريعتر آن را برداريد و از اين محيط خارج  ــته ايد هرچه س گذاش
ــواك، سينك دست شويى  كنيد. بدترين محل براى قرار دادن مس
است. به گفته محققان و ميكروب شناسان يك دانشگاه در آمريكا 
ــه توالت حدود 3 ميليون ميكروب  ــط در يك كاس به طور متوس
وجود دارد. اين ميكروب ها مى توانند تا 2 متر جابه جا شوند و روى 
ــواك قرار بگيرند.  بهتر است مسواك را  زمين، ديوارها و روى مس

بيرون توالت مثًال جايي در اتاق خواب قرار دهيد.

  چكيدن يك قطره آب روى عكس ها باعث چسبيدن آنها به 
ــود.از آنجا كه جدا كردن عكس ها باعث پاره شدن  يكديگر مى ش
ــود بايد عكس ها را براى حدود 20 دقيقه درون فريزر  آنها مى ش
قرار داده و سپس با استفاده از يك قيچى تيز آنها را از هم جدا 
كنيد. اگر عكس ها به راحتى از هم جدا نشدند بايد آنها را دوباره 
ــراى جدا كردن تمبر از پاكت  ــزر قرار داد. اين روش ب درون فري

نامه نيز بكار مي رود.

ــمع كافى  ــته به ش ــمعدان هاي آغش   براى پاك كردن ش
ــمع  ــمعدان ها درون فريزر قرار بگيرند تا قطره هاى ش ــت ش اس
ــده و به راحتى از شمعدان جدا شوند؛ البته بايد توجه  سفت ش
ــاخت آنها بيش از يك نوع فلز  ــمعدان هايى كه در س ــت ش داش
مورد استفاده قرار گرفته را نبايد درون فريزر گذاشت زيرا ميزان 
انقباض و انبساط فلزات در دماى خاص متفاوت بوده و از اين رو 

به شمعدان آسيب مى رساند.

ــوخته از قابلمه كافى است آن    براى جدا كردن غذاى س
ــرار دهيد. هنگامى كه  ــاعت درون فريزر ق را براى مدت دو س
غذاى سوخته يخ مى بندد، جدا كردن و تميز كردن آن آسان تر 

خواهد بود.
عالـي

4058405740564055
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ــر روز  ــر كوچكــى ه دخت
پياده به مدرســه مى رفت و بر 
مى گشــت. با اينكــه آن روز 
ــاد خوب نبود و  صبح هوا زي
ــود، دختر  آســمان هم ابرى ب
بچه طبق معموِل هميشه، پياده 

بسوى مدرسه راه افتاد.
ــد از ظهر كه شــد،  هوا  بع
ــه وخامت گذاشــت و  رو ب
طوفان و رعد و برق شديدى 

درگرفت.
مادر كودك كه نگران شده بود مبادا دخترش در 

راه بازگشــت از طوفان بترسد يا اينكه رعد و برق باليى بر 
سر او بياورد، تصميم گرفت كه با اتومبيل به دنبال دخترش 
برود. با شنيدن صداى رعد و ديدن برقى كه آسمان را مانند 
خنجرى دريد، با عجله سوار ماشينش شد و به طرف مدرسه 

دخترش حركت كرد.
نزديك مدرســه ، ناگهان چشــمش به دخترش افتاد كه 
مثل هميشــه پياده به طرف منزل در حركت بود، ولى با هر 
برقى كه در آسمان زده مى شــد، مى ايستاد، به آسمان نگاه 
ــر بار رعد و برق  ــد مى زد، و اين كار با ه ــرد و لبخن مى ك

تكرار مى شد.
مادر با عصبانيت خود را به كنار دخترك رساند و پرسيد: 

چكار مى كنى؟ 
دخترك پاســخ داد: دارم ســعى مى كنم صورتم قشنگ 
به نظر بيايد، آخه خداوند داره مرتب از من عكس مى گيره!

يادتان باشد كه خداوند هميشه مراقب و دركنار شماست؛ 
پس در مواجهه با مشكالت زندگي نهراسيد و آرام و صبور 
ــيد. مي گويند در طوفانهاي زندگي باخدا بودن بهتر از  باش
ناخدا بودن است؛ باشد كه خداوند همواره حامى شما بوده 

و هنگام رويارويى با مشكالت در كنارتان باشد. 

روز ــر ه وچكــى
چند تا عكس يادگاري
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خطــر! قـاتل نامـرئيقـاتل نامـرئي در كمين است در كمين است
هرسـال، با سـرد شـدن هوا و راه اندازي بخاري ها و وسايل گرمايشـي آمار مرگ و مير ناشي از 
گازگرفتگـي هم باالمي رود و متأسـفانه تعدادي از هموطنان بر اثر بـي احتياطي و ناآگاهي دچار 
مسـموميت با گاز مونوكسيدكربن شده و جان خود را از دست مي دهند. بيشتر اين حوادث بر 
اثر بي توجهي به اصول ايمني اتفاق مي افتد و فقط  با رعايت چند نكته ساده مي توان از اين 
حوادث ناگوار پيشگيري كرد. از آن جا كه سوخت بيشتر وسايل گرمايشي مورد استفاده  

گازشهري است، براي ايمني بيشتر چند نكته را يادآوري مي كنيم.

سـ
 هم
ت
وج
دث
گاز

هرسـال، با س
گازگرفتگـيه
مسـموميت
اثر بي تو
حواد
گ

ــت.  ــمي اس ــدت س ــيد كربن گازي بدون رنگ و بو و به ش   گاز مونوكس
ــت و در صورت بي توجهي  موجب مرگ  ــموميت با اين گاز بسيار خطرناك اس مس

مي شود. به گاز مونو كسيد كربن قاتل نامرئي هم گفته مي شود.
  در اثر مسموميت با اين گاز قدرت عضالني فرد به شدت كم مي شود به طوري كه توان هيچ 
حركتي را نخواهد داشت. در بسياري از موارد، مسموميت در حمام خانه و يا در خواب اتفاق مي افتد. 

  عمده ترين منبع توليد اين گاز، سوختن ناقص نفت و گاز است ولي در اثر احتراق 
ــته و فاقد اكسيژن ممكن است توليد  ــوختني خصوصاً در محيط هاي بس هر نوع ماده س
شود. طبق آمار، بيشترين وسايلي كه منجر به مسموميت با گاز مونوكسيد كربن  مي شوند 

بخاري هاي گازي، گاز پيك نيك و آبگرمكن هاي گازي هستند.
ــين ها و وسايل نقليه يكي از مهمترين منابع توليد مونوكسيدكربن هستند. گاز توليد    ماش
شده از اگزوز ماشين در يك فضاي بسته مي تواند فقط در مدت دو دقيقه منجر به مسموميت و مرگ 

گردد.هيچگاه در پاركينگ و فضاهاي سربسته ماشين خود را را گرم نكنيد و آن را روشن نگذاريد. 
  سالمندان، كودكان و زنان باردار به علت ضعف در سيستم ايمنى بدن، بيشتر در معرض 
خطر مسموميت با گاز منوكسيدكربن هستند و عالئم گازگرفتگى زودتر در آنها ظاهر مى شود. 

  براي جلوگيري از توليد گاز مونوكسيدكربن، هميشه اجازه دهيد هواي كافي براي 
سوختن به بخاري گاز سوز برسد. وجود روزنه هاي زير درب ها براي اين منظور مفيد است. 
در اتاقي كه يك بخاري گازسوز روشن است؛ حتماً يكي از پنجره هاي اتاق را به اندازه يك 

سانتيمتر باز بگذاريد.
  نسبت به مشاهده شعله زرد رنگ در وسايل گازسوز بي تفاوت 
نباشيد؛ چون اين مشكل ممكن است؛ ناشي از نرسيدن هواي كافي يا 
ــتگاه گازسوز باشد. شعله يك بخاري استاندارد در حالت  نقص در دس

كم، متوسط و زياد كامًال آبي مي سوزد. 
ــومينه بايد از دودكش     براي بخاري ،آبگرمكن و ش
ــتفاده كنيد. ــتاندارد اس ــراه با كالهك هاي اس مجزا هم

كالهك بايد به شكل اِچ(H) و حداقل، يك متر از سطح 
پشت بام باالتر باشد. 
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ــتي از دودكش به قطر 15  ــيژن؛ بايس   براي پكيج منازل به دليل مصرف باالي گاز و اكس
سانتيمترو بيشتر استفاده شود.

  در منزل، هرگز از بخاري هاي گازسوز بدون دودكش استفاده نكنيد. اين بخاري ها 
ــه برقرار  ــت و جريان آزاد هوا هميش براي فضاهاي عمومي كه رفت و آمد در آن ها زياد اس

مي باشد طراحي شده اند؛ نه براي فضاي محدود و سر بسته منزل!
  استفاده از گچ و مصالح ساختماني براي پركردن فواصل و درزهاي ما بين دودكشها 
در داخل ديوار ساختمان موجب گرفتگي گرديده وحوادث بسياري را باعث شده است از اين 

كار جداً خودداري كنيد. 
  استفاده از سطل آب و قراردادن دودكش به هيچ وجه نمي تواند باعث خروج گازهاي سمي 

شود و بسيار خطرناك است. تاكنون حوادث مرگباري از اين باور غلط بروز كرده است.
ــيله گاز سوز شومينه و بخاري در آپارتمانهاي كوچك و استفاده همزمان از    نصب دو وس

آنها مي تواند احتماالٌ آثار زيانباري را به بار آورد. 
ــت زدن و لمس آن  ــاده ترين آزمايش براي اطمينان از عملكرد هر دودكش، دس   س
است. سردي دودكش نشانه عدم عبور گازهاي سمي حاصل از احتراق وسيله گازسوز و زنگ 
خطري براي شما مي باشد. وقتي وسيله گازسوز كارمي كند بايستي دودكش داغ باشد و نوك 

انگشتان، داغي آنرا حس كند.
  هنگام خريد و يا اجاره خانه و قبل ازنصب وسايل گازسوز به دودكش بايد، مسير دودكشها 
ــرل كنيد. براي اين كار وزنه اي را  محكم به  را كنت

يك طناب ببنديد و آن را به آرامي از پشت بام در مسير دودكش عبوردهيد. 
چنا چه مسير باز باشد وزنه  در محل دريچه و مبدأدودكش قرار مي گيرد.

  دقت كنيد كه هرگونه نشتي لوله هاي آب گرم خطرناك است؛ چون در 
ــوزي آبگرمكن گازي مي شود. اين موضوع باعث مصرف  اين صورت باعث مداوم س

سوخت بيشتر، اكسيژن بيشتر و در نهايت خطرات احتمالي مي شود.
ــويد ممكن است به  علت   ــرگيجه، تهوع و ... مي ش ــردرد، س   اگر در منزل دچار س
توليد گازهاي مضر باشد. معموالً در اثر نبودن هواي كافي وعيوب وسايل گازسوز، عمل 
احتراق(سوختن) مختل مي گردد و گازهاي مضر و خطرناك توليد و در سطح خانه پخش 

مي شود. مسموميت خفيف با اين گازها منجر به ايجاد نشانه هاي گفته شده مي شود.

   در مواجهه با فرد گازگرفته مهترين اقدام آن است كه با حفظ خونسردى فرد را از محيط مسموميت زا 
خارج كرده و درها و پنجره ها را بازكنيد تا اكسيژن كافى به فرد برسد. از تجمع در كنار فردي كه دچار مسموميت با 
گاز مونوكسـيد كربن شـده خودداري كنيد ؛ زيرا اين كار از رسيدن سريع اكسيژن به فرد جلوگيرى مى كند. در قدم 
بعدي لباس هاى تنگ فرد مصدوم را كه مانع تنفس مناسب مى شود به سرعت آزاد كرده و با اورژانس 115 و در صورت 

لزوم با آتش نشاني 125 تماس بگيريد.

ــن  آبگرمك ــب  ازنص   
ــواري در منازلي كه زير  دي
ــر از  50  ــا كمت ــاي آنه بن
مترمربع مي باشد خودداري 
ــاي آن از آبگرمكن  و به ج
ــد.  ــتفاده كني ــي اس زمين
آبگرمكن  اكسيژن  مصرف 
ديواري، باالست و هنگامي 
ــرويس قرار مي گيرد  كه س
موجب كمبود اكسيژن در 

منزل مي گردد.

ــوز در  ــايل گاز س   دودكش وس
ــا؛ نبايد  ــه پنجره ه ــل عبور از شيش مح
مستقيماً با شيشه در تماس باشند زيرا در 
چنين صورتي امكان شكستن شيشه در 

اثر حرارت و افتادن دودكش وجود دارد.
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كودكان خستگي و افسردگي والدين شان را احساس مي كنندكودكان خستگي و افسردگي والدين شان را احساس مي كنند
يك بررسي جديد نشان مي دهد كودكان خستگي و افسردگي والدين شان را احساس مي كنند و از آن رنج مي برند.

ــي و عدم توجه والدين را درك  ــس از گفت وگو با دو هزار كودك پي بردند آنها اضطراب، نگران ــكي آمريكا پ ــان انجمن روان پزش محقق
مي كنند. اين كودكان، مضطرب شده و در محيطي سرشار از احساس شكست و سرخوردگي رشد مي كنند و مبتال به سردرد و معده درد 
مي شوند.اين در حالي است كه 70 درصد از والدين تصور مي كنند اضطراب آنها تأثير ناچيزي بر فرزندانشان دارد. محققان تأكيد مي كنند 
كه هرگز نبايدتأثير مخرب فشارهاي رواني و اضطراب را بر كودكان دست كم گرفت. آنها مي گويند: هنگامي كه مضطرب هستيد بايد مراقب 
عكس العمل هايتان باشيد؛ چون فرزند شما عكس العمل هاي منفي را جذب مي كند. شما الگوي فرزندتان هستيد. براي كاهش اضطراب، 
ــتن انتخاب كنيد و آرام تنفس كنيد. محققان معتقدند اين گونه كارها به كودك  ــيقي ياد بگيريد يا جايي براي نشس ورزش كنيد، موس
ــت و اگر تغييري در وضعيت ايجاد نشود، كودكان را در معرض ابتال به  ــان مي دهد چگونه با اضطراب مقابله كند. اضطراب واگيردار اس نش

افسردگي، ديابت و بيماري قلبي قرار مي دهد. يك روان پزشك موسسه سرگرمي كودكان در كاليفرنيا مي گويد: بهترين 
ــاي تلويزيون و بازي هاي روش براي كاهش اضطراب و شادي  ــت. به جز تماش كودكان، بازي كردن اس

خود و فرزندتان را انتخاب كنيد و آن را انجام دهيد تا روح كامپيوتري، بازي مورد عالقه 
و روان خود و كودكتان شاد شود.
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خوبي هاي ماهي خوبي هاي ماهي 
بر بدي هاي جيوه غالب است بر بدي هاي جيوه غالب است 

ــگا3 موجود در ماهي  ــان مي گويند فوايد ام محقق
ــت كه خطر احتمالي جيوه را خنثي  به قدري زياد اس

مي كند.
ــنهاد مي كنند، در طول هفته يك  متخصصان پيش
ــود تا از ابتال به  ناراحتي هاي  تا دوبار ماهي خورده ش
ــراد به دليل  ــود. برخي اف ــگيري ش قلبي عروقي پيش
آن كه اكثر ماهي ها آلوده به جيوه هستند، مصرف آن 
را صالح نمي دانند. تحقيقات نشان داده اگرچه جيوه 
ــكته را افزايش مي دهد؛ اما به گفته محققان  خطر س
ــوئدي فوايد امگا 3 موجود در ماهي به قدري زياد  س
ــي مي كند. با اين  ــت كه اثرات مضر جيوه را خنث اس
ــد ماهي هايي كه  ــه مي كنن ــان توصي حال متخصص
احتمال آلوده بودن آنها به جيوه بيشتر است را كمتر 

مصرف كنيد.  
ــت كه باعث   امگا3 نوعي چربي مفيد در ماهي اس
ــود.نتايج اين تحقيق در  محافظت قلب و عروق مي ش
 (American Journal of clinical nutrition) مجله

منتشر شده است.

ويتامين ها هميشه براي سالمت مفيد نيستند ويتامين ها هميشه براي سالمت مفيد نيستند 
مصرف برخي ويتامين ها مي تواند به ضرر سالمت شما تمام شود.

 در حالي كه بسياري از مردم براي سالم بودن مولتي ويتامين  مصرف 
ــگران انگليسي نشان داده است مصرف  مي كنند، تحقيقات اخير پژوهش

خودسرانه مولتي ويتامين مي تواند براي سالمت مضر باشد.
ــان مي دهد، توضيحاتي كه روي مولتي ويتامين ها  اين تحقيقات نش
ــده ناكافي و حتي گاهي نادرست است. از ميان ويتامين ها شايد  درج ش
ــترين مصرف و البته بيشترين خطر را داشته  گلوكوزامين و امگا3 بيش
ــند. مصرف بيش از اندازه ويتامين ب6 و ويتامين آ هم براي سالمت  باش
ــود قبل از خريد و مصرف اين  ــت. به همين دليل توصيه مي ش مضر اس
ــك خود مشورت كنيد. نتايج اين تحقيق در مجله نوع مكمل ها با پزش

(daily mail) منتشر شده است. پيش از اين نيز در يك مركز تحقيقات 
سرطان پژوهش هايي مبني بر مصرف مكمل ها در بيماران سرطاني انجام 

ــده است تا ببينند مصرف آنها چه مقدار  ش
مؤثر بوده است؟ با انجام اين بررسي ها 

متوجه شدند كه بيشترين ميزان 
ــا در بيماران  ــرف مكمل ه مص
مبتال به سرطان سينه بود. در 
اين بررسي ها مشخص شد كه 
تعدادي از  بيماران حتي اين 
موضوع را با پزشك معالج خود 
در ميان نمي گذاشتند.  اين 
در حالي است كه دانستن اين 
موضوع براي خيلي از پزشكان 
اهميت دارد. يكي از پزشكان  
”برخي  مي گويد:  تحقيق  اين 
ــت  اس ممكن  ــا  ويتامين ه از 
سلول هاي  ــدن  ش زياد  باعث 
سرطاني شوند، همان طور كه 
گياه چاي كوهي يا گل راعي 
ــان دارويي  ــد با درم مي توان
سرطان مداخله كند.“ شايد 
ــام اين تحقيق   مهمترين پي
ــه حتي مصرف  ــد ك اين باش
مكمل ها و ويتامين ها هم بايد 

تحت نظر پزشك باشد.
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ني بر مصرف مكمل ها در بيماران سرطاني انجام
صرف آنها چه مقدار 

ين بررسي ها 
ين ميزان
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ود. در 
شد كه
ي اين 
 خود 
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ن اين 
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فعاليت ذهني و بدني دشمن آلزايمر فعاليت ذهني و بدني دشمن آلزايمر 

در حالي كه ميانگين طول  عمردر حال افزايش است، بيماري زوال 
ــيله  ــخاص مي توانند به وس ــود؛ اما اش عقل بيش از پيش فراگير مي ش
ــارخون و وزن از ابتال به زوال عقل  فعاليت بدني و ذهني و كنترل فش
ــت كه دانشمندان اعالم كردند حدود  جلوگيري كنند. اين در حالي اس
ــاله از زوال  عقل و بيماري آلزايمر رنج مي برند. 24 ميليون فرد 75 س
ــي وجود دارند كه  ــن عوامل ديگري در زندگ ــا افزودند عالوه بر س آنه
احتمال ابتال به زوال عقل را به شدت افزايش مي دهند.محققان سوئدي 
پي بردند ابتال به بيماري زوال عقل اكثراً به دليل آسيب پذيري ژنتيكي 
ــود كه با فعاليت بدني، ذهني و اجتماعي مي توان از  افراد، ايجاد مي ش
ــرفت آن جلوگيري و از عملكرد شناختي مغز حفاظت كرد.يكي از  پيش
ــكان اين بررسي گفت: مغز زماني به وظايف خود عمل مي كند كه  پزش
ساير اعضاي بدن نياز داشته باشند و با تمرين ذهني، بدني آن را به كار 
ــالخوردگاني كه زندگي بدني، ذهني و اجتماعي فعالي دارند  بگيرند. س
احتمال ابتاليشان به اين بيماري را به شدت كاهش داده اند. تحقيقات 
ــان داد؛ عالوه بر فعاليت بدني كه عامل بسيار  ــمندان سوئدي نش دانش
مهم و تأثيرگذاري است، افراد ميانسالي كه اضافه وزن دارند و مبتال به 
ــتند پس از 70 سالگي در خطر ابتال به زوال عقل و آلزايمر  ديابت هس

قرار مي گيرند.

گياه خواران بخوانند! گياه خواران بخوانند! 
بر اساس نتايج يك پژوهش كه به تازگي در چين 
منتشر شده است، داشتن رژيم غذايي گياهي مي تواند 
خطر بيماري هاي قلبي عروقي را افزايش دهد و باعث 

تشكيل لخته هاي خوني شود.
رژيم غذايي گياهي يعني پرهيز از مصرف گوشت 
ــز يا ماهي و نيز محصوالتي كه از حيوانات تأمين  قرم

مي شوند از قبيل شير، پنير يا تخم مرغ.
تاكنون براي اين نوع رژيم غذايي فوايدي بر شمرده 
مي شد كه عالوه بر رعايت حقوق حيوانات مي توان به 
ــرط و بيماري هاي  ــي در برابر ديابت، چاقي مف ايمن
ــراً محققان چيني  ــاره كرد؛ اما اخي ــي عروقي اش قلب
ــالف اين باور رايج،  ــيده اند كه برخ به اين نتيجه رس
رژيم غذايي گياهي خطر بيماري هاي قلبي عروقي را 
ــت كردند كه ميزان ماده اي  افزايش مي دهد. آنها ثاب
به نام هوموسيستئين در خون افراد گياه خوار باالست 
ــه دليل بيماري  ــن ماده اغلب ب ــت باال بودن اي و عل
شريان هاي كرونري(عروق بزرگ قلب) است. عالوه بر 
اين، افرادي كه رژيم غذايي گياهي را دنبال مي كنند 
ــا كمبودهايي به ويژه در ويتامين ب12، امگا3، روي  ب
ــتند كه در بروز بيماري هاي قلبي  و آهن روبه رو هس

عروقي نقش مهمي دارند.
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اضطراب عامل چاقي است اضطراب عامل چاقي است 

 انار را فراموش نكنيد انار را فراموش نكنيد
ــف آسپرين از درخت بيد در سال 1829  اين بار   پس از كش
ــگفتي ساز شد. متخصصين با شناسايي تأثير معجزه آساي   انار ش
عصاره ميوه انار به يكي از بزرگترين دستاوردهاي دانش پزشكي 
ــه طب دارويي طبيعي ناميده  ــت يافته اند و آن را آچارفرانس دس
اند؛ چراكه مزاياي درماني بسياري دارد. خواص اين عصاره شامل 
ــان التهاب،  ــارخون، درم ــالمت قلبي، پايين آوردن فش بهبود س
ــكالت جنسي و كاهش خطر ابتال به سرطان است.  مقابله با مش
ــمت هاي ميوه انار شامل دانه ها،  اين عصاره با ارزش از تمام قس
پوست و مغز اين ميوه به دست آمده است. عصاره ميوه انار حاوي 
ــت  ــت بااليي از نوعي ماده مغذي گياهي(پونيكاالگين) اس غلظ
ــت. اين ماده در پوست، دانه ها و  كه فقط منحصر به ميوه انار اس
حتي پوسته زردرنگ و نازكي كه انار را در برمي گيرد وجود دارد.

ــي(ديلي اكسپرس) اين ماده يك  به گزارش يك روزنامه انگليس
ــوپر آنتي اكسيدان است و از چندي پيش در انگلستان تهيه و  س

در فروشگاه ها عرضه آن آغازشده است.

ــان مي دهد كه اضطراب، فعاليت بدني  يك بررسي جديد نش
تازه  مادرها را مختل مي كند و سبب افزايش وزن آنها مي شود.

ــوده  بدني    ــاخص ت ــگاه در  آمريكا ش ــمندان  يك دانش دانش
ــي  ــده اند و مضطرب اند را بررس تعدادي از زناني كه تازه مادر ش
كردند. يك استاد روان پزشكي اين تحقيق گفت: بررسي ها نشان 
داد عدم تحرك يا ميزان اندك فعاليت بدني، افسردگي و شاخص 
توده بدني (BMI) را به شدت افزايش مي دهد كه  مهم ترين علت 
ــزود: ابتدا فكر مي كرديم  ــت. وي اف افزايش اضطراب مادران اس
مادران جوان با دوستان شان ارتباط برقرار مي كنند و گوشه گير 
نمي شوند، اما آنها تلفني حرف مي زنند، تلويزيون تماشا مي كنند 
و يا ساعت ها در خانه وقت مي گذرانند كه به فعاليت چنداني نياز 
ــبي داشته باشند عالوه  ندارد. اگر اين مادران فعاليت بدني مناس
بر كاهش وزن، روحيه شان بهبود پيدا مي كند. نتايج اين تحقيق 

در هلث دي (Health day) به چاپ رسيده است.



شمـاره      40     بهار و تابستان 91
5252

دانشگاه علوم پزشكي نيشابور

گـزارشگـزارش

آموزش داوطلبان سالمت در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري
 

ــدن برنامه پزشك خانواده شهري و نظام ارجاع،  باتوجه به اجرايي ش
ــالمت نيشابور در جلسه آموزشي توجيهي  تعداد صد نفر از داوطلبان س
ــركت كردند و با نحوه اجرا و مراحل كار پزشك خانواده آشنا شدند.  ش
ــا، اطالعات  ــن توجيه خانواره ــالمت ضم ــار مي رود، داوطلبان س انتظ
ــت  ــده اس عمومي آن ها را در فرم هايي كه به همين منظور طراحي ش
ــك خانواده شهري مركز بهداشت نيشابور  تكميل و به دفتر برنامه پزش

تحويل نمايند.

  ( cchf ) برگزاري جلسه آموزشي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو
با توجه به  شيوع بيماري تب كريمه كنگو در  شرق كشور، كالسهاي 
آموزشي در خصوص راههاي پيشگيري و انتقال اين بيماري جهت كليه 
داوطلبان سالمت نيشابور برگزار شد. داوطلبان سالمت با شركت در اين 
كالس ها براي اطالع رساني گسترده و آموزش وسيع گروه هاي مختلف 

مردم آماده شدند.

با همكاري اداره بهزيستي اجراشد:
آموزش خانواده ها در پيشگيري از معلوليتها 

ــتي شهرستان نيشابور، جلسات آموزشي در  باهماهنگي اداره بهزيس
خصوص پيشگيري از معلوليتها با هدف ارتقاي آگاهي داوطلبان سالمت  
ــكيل شد. پس از اتمام دوره آموزشي، با مشاركت داوطلبان سالمت  تش
ــگيري از معلوليت هاي  ــوار در خصوص راه هاي پيش ــداد 5000 خان تع

ذهني و جسمي آموزش هاي الزم را فراگرفتند.

جذب داوطلب سالمت در عشاير نيشابور
ــابور، تعدادي  ــين نيش ــق عشاير نش ــاي دوره اي از مناط در بازديده
ــرايط انتخاب و به عنوان داوطلبان سالمت دعوت به  ــاير واجد ش از عش
همكاري شدند. انتظار مي رود با جذب داوطلبان سالمت عشاير و آموزش 
ــطح دانش و اطالعات عشايرنشينان در زمينه بهداشت عمومي  آن ها، س

ارتقا يافته و وضعيت ارائه خدمات بهداشتي بهبود يابد. 



5353

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در مركز بهداشت شرق تهران برگزار شد:
  همايش  پيشگيري ازسوء مصرف مواد  

ــي با عنوان  ــا موادمخدر، همايش ــي مبارزه ب ــان با روزجهان  همزم
پيشگيري ازسوء مصرف مواد در مركز بهداشت شرق تهران برگزار شد. 
ــت  ــترش و بهداش ــه با همكاري واحدهاي گس ــن همايش ك در اي
ــد، هشتاد نفر از داوطلبان سالمت واحدهاي تابعه مركز  روان برگزار ش
بهداشت شرق حضورداشتند. آموزش ها بر محور خانواده و نقش آن در 
ــگيري ازمصرف مواد طراحي شده بود و شركت كنندگان در مورد  پيش
ــاز و نقش حفاظت كننده خانواده در پيشگيري از مصرف  عوامل خطرس

مواد مخدر، آموزش هاي الزم را فراگرفتند.

برگزاري جلسه آموزشي اطفاي حريق جهت داوطلبان سالمت 
شهرستان قدس

در شهريور ماه سالجاري، جلسه آموزشي  با عنوان " داوطلبان سالمت 
ــه كه با  ــد. در اين جلس ــتان قدس برگزارش و اطفاي حريق" در شهرس
ــبكه بهداشت قدس و سازمان  همكاري واحد مشاركت هاي مردمي ش
آتش نشاني برگزار شد كليه مربيان و داوطلبان سالمت حضور داشتند 
و با انواع مواد اشتعال زا و خاموش كننده ها و آموزش و مهارت بكارگيري 
صحيح اين مواد در مواقع بروز آتش سوزي آشنا شدند. در پايان جلسه 
ــها، در ايستگاه شماره 4 آتش نشاني اين شهرستان  به  نيز كليه آموزش

صورت عملي تجربه شد.

برگزاري كارگاه هاي خبرنويسي و عكاسي مقدماتي
به منظور توانمند سازي فعاالن عرصه مشاركت،  مجموعه كارگاه هاي 
ــي و خبرنويسي برگزار شد. بيش از 120 نفر از  مقدماتي آموزش عكاس
ــالمت  در اين كارگاه هاي  ــتادي و مربيان داوطلبان س ــان س كارشناس
يك روزه شركت كردند و عالوه بر يادگيري فنون عكاسي و خبرنويسي، 

مطالب ارائه شده را به صورت عملي تجربه كردند.

اجراي طرح يدسنجي نمك خانوارها در فيروزكوه
همزمان با هفته تيروئيد، داوطلبان سالمت در طرح يدسنجي نمك 
ــاركت بيش از 60 نفر  ــركت كردند . در اين طرح كه با مش خانوارها ش
ــتان فيروزكوه انجام شد ، ابتدا در خصوص  ــالمت شهرس از داوطلبان س
ــتفاده از كيت هاي يدسنجي، كالس  ــنجش ميزان يد و اس چگونگي س
آموزشي تشكيل شد. در ادامه رابطين بهداشت با مراجعه به درب منازل، 
ــتان را  ا ندازه گيري  ميزان يد نمك مصرفي كليه خانوارهاي اين شهرس
ــد. نتايج حاصل از اين طرح، حاكي از مصرف نمك يددار  در همه  كردن
ــدود 20 درصد ازخانوارها  ــا ميزان يد نمك مصرفي ح ــا بود ام خانواره
ــده مشخص شد اين  ــي هاي انجام ش كمتر از حد انتظار بود كه با بررس
ــه مي كردند. با توجه به نتايج طرح،  ــراد نمك را به صورت فله اي تهي اف
داوطلبان سالمت درآموزش گسترده مردم و مغازه  داران شركت كردند  

تا از خريد و توزيع نمك به صورت فله اي خودداري شود. 
ــه مدت طوالني در معرض نور  ــت نمك يد دار را نبايد  ب گفتني اس
خورشيد و يا رطوبت قرار داد زيرا يد خود را از دست مي دهد. همچنين 
نگهداري و ذخيره نمودن نمك يددار به مدت طوالني(بيش از يكسال) 

موجب از دست رفتن بخشي از يد آن مي شود  . 
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دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه علوم پزشكي گناباد
برگزارى دوره آموزشى كمكهاى اوليه ويژه داوطلبان سالمت

 

ــالمت  ــازى و ارتقاء مهارتهاى عملى داوطلبان س ــتاى توانمندس  در راس
ــى كمكهاى اوليه در دانشگاه علوم پزشكى گناباد برگزار  دوره هاي آموزش
شد.   در اين دوره هاي سه روزه كه توسط واحد مشاركت مردمى معاونت 
ــران و فوريتهاى  ــاعدت مركز مديريت بح ــتى و با همكارى و مس بهداش
ــه، احياى  ــات كمكهاى اولي ــد، كلي ــگاه گناباد برگزار ش ــكي دانش پزش
ــوختگى ها، مسموميت ها، خونريزى و  قلبى – ريوى و اقدامات اوليه در س

شكستگى ها آموزش داده شد. 
 گفتني است پس از گذراندن اين دوره، با مشاركت داوطلبان سالمت 
ــش  ــابهي جهت بيش از 600 نفر از خانواده هاي تحت پوش دوره هاي مش

برگزار و آموزش هاى الزم ارائه  شد.

طرح بسيج سالمت رمضانيه
ــيج سالمت رمضانيه، با بهره گيري از ايام ماه مبارك رمضان  طر ح بس
ــد .در  ــتان اردبيل اجرا ش ــطح آگاهي مردم در اس ــا هدف افزايش س و ب
ــتان و هيأت امناي مساجد  ــركت گاز اين اس اين طرح كه با همكاري ش
ــرا درآمد، بيش از  ــي به مرحله اج ــاركت مردم ــوي واحد جلب مش از س
6000 نفر از داوطلبان سالمت و خانوارهاي تحت پوشش حضور داشتند 
و نكات مهمي را درخصوص رعايت نكات ايمني در استفاده از گاز شهري 

فراگرفتند. 
شايان ذكر است اين برنامه با توجه به  حوادث و اتفاقات ناگوار ناشي 
از خفگي گاز كه  همه ساله به علت  ناآگاهي و سهل انگاري اتفاق مي افتد 

طراحي شده بود. 
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ی باد ا ی داوط  ھا ھاردھم آ روز   

  ︀﹨ ️ ︊﹞ ﹟︣︐﹊﹢﹋ ﹤﹋ ︀ش   ا﹞︀ن دا︫ــ︐﹥︋ 
︀ك ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د   ︀︵︣ه ﹨︀︎   ︠﹟︣︑ ︿﹫︺︲ از  

ــ︡   ﹢ا﹨﹩︫  ︦ ﹍﹢﹡﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش︠   ︎ 
﹫︪ــ﹥ ات ﹝︣︋︀﹡﹩ ا︨ــ️؟!    و﹇︐﹩︎ 
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دكتر منوچهر براك ،معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
دكتر سعيد گل فيروزي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

دكتر سيد مهدي طباطبايي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
دكتر عبدالرحيم پرنيان، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

دكتر محمد صادق عليمرداني، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دكتر سمير ايار، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايالم

دكتر مجيد محمديان، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قم
دكتر حمزه،سرپرست معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دكترمحمد حسين اژدري، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زابل
دكتر عليرضا آزادخاني،رئيس جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي

خانم مهناز داور پژوه،رئيس دفتر فرهنگستان علوم پزشكي شهيد بهشتي
كتابخانه عمومي آران و بيدگل

ی : ا ن  ا تان و ھ دو
ــيد. از اظهار لطف و  ــزان رس ــما عزي  نامه هاي ش
حمايت و همراهي همه عزيزان به ويژه داوطلبان 
ــنهادات سازنده از  ــالمت  كه با  نظرات و پيش س
سراسر ايران اسالمي، نشريه خود را ياري مي كنند؛ 
ــگزاريم. متأسفانه به دليل كثرت  بي نهايت سپاس
ــه عزيزان در اين  ــامي هم نامه هاي وارده ذكر اس
ــتاقانه منتظر  ــت. همواره مش مختصر مقدور نيس

نامه هاي پر مهر شما هستيم.
دبير خانه فصلنامه رابط سالمت

ی :
لطف و اظهار ــيد. از ــزان رس زي

ي همه عزيزان به ويژه داوطلبان 
ــنهادات سازنده از  ظرات و پيش
ي، نشريه خود را ياري مي كنند؛ 

وتتتشششكرر
ددااننييي 

قققدددرر

ر

ی ا ندگان  وا
ــما به ما كمك خواهد كرد  ــنهادات ارزشمند ش نظرات و پيش
ــما تدوين كنيم.  ــريه را مطابق با عاليق و نيازهاي ش تا مطالب نش
ــماره امكان نظرسنجي با استفاده از پيامك  خوشبختانه از اين ش
فراهم شده و شما مي توانيد با ارسال يك پيامك براي هر مقاله ما را 

از كيفيت مطالب تهيه شده و نظر خود مطلع كنيد.
ــطح عالي، خوب،  ــما عزيزان، مطالب را در 4 س براي راحتي ش

ــك از آنها  ــرده و براي هر ي ــي طبقه بندي ك ــط و معمول متوس
ــت كه عدد مورد نظر  ــماره اي در نظر گرفته ايم. كافي اس ش

ــد  ــماره 300056076 پيامك بزنيد. يادتان باش را به ش
در هرپيامك فقط مي توانيد در مورد يك مقاله نظر 

ــد و يك عدد را وارد كنيد در غير اين صورت  دهي
ــما را حذف  رايانه به صورت خودكار پيامك ش

ــواالت،  ــن مي توانيد س ــرد. همچني خواهدك
ــادات خود را به   ــنهادات و انتق عاليق، پيش
ــته و از طريق پيامك به  زبان فارسي نوش

همين شماره ارسال كنيد.
ــد قرعه به ــت به قي ــه ذكر اس الزم ب
 3 نفر از كساني كه در نظرسنجي شركت 

كرده اند جوايزي اهدا خواهد شد.



جدول 99

قابل توجه خوانندگان گرامي: جدول اين شماره داراي يك جمله رمز است. براي يافتن اين رمز پس از حل كردن كامل جدول، حروفي را كه در داخل 
خانه هاي زير قرار گرفته است به ترتيب كنار هم قرار دهيد.

  33-30-73-35-59-65-80-110-117-140-54-87-89-101- 27-16-49- 113-23-51 
رمز جدول:   .................................................................................................................................................

داوطلبان سالمت عالقمند به حل جدول 
در صورت تمايل مي توانند پاسخ هاى خود را 
به نشانى دبيرخانه فصلنامه ارسال و به قيد قرعه 
جايزه دريافت دارند.

شغل: ...................................................   نام و نام خانوادگي: ................................................... 
آدرس كامل پستى: ................................................................................................................................................................................

برندگان جدول شماره8
علي اكبر اسالمي؛ اسالم شهر

عزت رضويان، مركز بهداشت شمال تهران
معين نعيم آبادي،دانش آموز ،نيشابور

افقي:
افقي:1-فعاالن افتخاري در نظام سالمت 2-فراواني – تيمارگر3-بي بنيان –رودي در اروپا –آزاده –سه بار تكرار حرف آخر4-خيس –راكب – ويتامين جواني – عالمت 
مفعول بي واسطه 5-كلروفيل – اسم تركي – 6- وازلين درهم – نهنگ 7- نيم صداي سگ – برنامه فردوسي پور با يك حرف اضافه در اول – محصول آسياب 8- مقابل 

فرع – نفس خسته – ناسيونال – بخيل 9- شترتند رو- ازآدات پرسشي- به اهل تسنن مي گويند 10- يازدهم اسفند به اين روز نامگذاري شده است.

عمودي: 
1- به ياران دانشمند گفته مي شود 2- تاج وديهيم – ديدار 3- پوستين است يك حرفش اضافه است – از آفات گياهي – نوعي كفش ولي درهم 4- هنوز طرد نشده – 
چمن – مايه حيات 5- يوميه 6 -اليافي كه ازمشتقات نفتي بدست مي آيد. 7- اين نه – رندان – دويارهم قد 8-ازپياميران – حرف بيداري – گوسفند 9-از همسران حضرت 
ابراهيم – اسباب ولوازم 10- ليز ميان تهي – كمك كردن -11- نوعي لوبيا – عدل – هنوز سحر نشده 12- امربه نگرفتن – نوعي ساعت قديمي 13- اكثر مخدرها ازآن 

مشتق مي شوند – بهداشت آن از ضروريات زندگي مي باشد

طراحان: 1- راشد پيراني كارشناس مسئول جلب مشاركت مردمي 
مركزبهداشت استان ايالم 2- شاپورخاني تكنسين اموردارويي 
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