




 فوق تخصص آلرژی،آسم و بیماری های سیستم ایمنی

دارای بورد فوق تخصصی

عضو انجمن آسم و آلرژی ایران

عضو انجمن آسم و آلرژی اروپا

دکتر رامین اقسمی 

آدرس :آمادگاه، ساختمان آژند، بلوک A، طبقه دوم، واحد 202
پذیرش :عصرها به جز پنجشنبه ها ساعت  15

تلفن:32201688





Hossein Abdali  M.D

فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی فک وصورت

دارای فلوشــیپ جراحی صورت و جمجمه از آمریکا 

دانشــیار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه

عضو انجمن جراحان پالســتیک ایــران و آمریکا

جراحــی پالســتیک بینی، صــورت، شــکم و...

ابتدای چهارباغ باال، مجتمع کوثر، فاز دوم، طبقه 4، 
واحد617   

36204040-36205050    
Email:abdali@med.mui.ac.ir

ASSOCIATE  PROFESSOR OF 
PLASTIC

 & RECONSTRUCTIVE  SURGERY



یکی از موارد مهم استفاده از پروتز ها در جراحی های سینه است که ما نیز بیماران زیادی را با این تکنیک درمان می کنیم . در جراحی های بازسازی 
سینه متعاقب برداشتن پستان به دلیل بیماری های بدخیم  این قسمت، با پیشرفت هایی که در این زمینه شده است دیگر  بیماران مبتال به سرطان 
 پستان بدون سینه از اتاق عمل بیرون نمی آیند .این از  نظر مسائل روحی روانی و تصور فرد از حالت بدن خود که به آن body image گفته

 می شود بسیار به بیمار ما کمک می کند چه در سیر بهبودی به دنبال  شیمی درمانی  و پرتو درمانی و چه در مورد جلوگیری از مشکالت شایعی که 
بعد از چنین بیماری هایی به صورت افسردگی و اضطراب اتفاق می افتد . باید توجه داشت که بروز حاالت روحی ذ کر شده در نتیجه درمان بسیار 
تاثیر گذار هستند و افرادی که از این شرایط بهره برده اند نتیجه خیلی بهتری  نسبت به افراد  مشابه که در مورد شان 
این تکنیک ها استفاده نشده ،داشته اند . البته باید متذکر شد که به کار بردن این روش ها شرایط خاص خودش را 
دارد به صورتی که برای بعضی افراد در همان جلسه جراحی برداشتن سینه از پروتز استفاده می 
 کنیم  و در برخی موارد دیگر مدتی بعد که به آن بازسازی تاخیری گفته

 می شود به کار می رود و اینکه از کدام روش استفاده کنیم بستگی به 
شرایط جسمی و تومور و دیگر مسائل  پیچیده در این مورد 
دارد که از بحث ما خارج است. 

 استفاده از پروتز در بازسازی سینه
 پس از برداشتن آن

دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی

فلوشیپ جراحی سرطان و بیماری های خوش خیم پستان
ترمیم و بازسازی سینه از آمریکا )انکوپالستی(

آمادگاه،  ساختمان میالد ، طبقه اول
www.drdulatshahi-breastdisease.com

031 - 32209929





دکتر لیال قربانیان
)DDs( تنها جراح دندان پزشک

داراي تخصص  دکتراي مهندسي بیومتریال 
)PhD ( از دانشگاه صنعتي

آدرس: چهارباغ باال، خیابان بهار آزادی،ساختمان آزادی،واحد    501
  تلفن: 36206246                                      09135888001

تلفيق تعهد به نتيجه درمان 
دانش روز 

كيفيت مواد مدرن 
پاسخگويي به نياز بيمار و 
كنترل استريليزاسيون  

منحصربه فرد

drghorbanianleila                                            dr   Leila   ghorbanian  



زگیل تناسلی

آدرس: اصفهان، خيابان آمادگاه، مجتمع پزشکی سپاهان، ساختمان شماره 2، واحد 15
تلفن:  32210708    ) سه خط(

زگیل های تناسلی خارجی یکی از 
تظاهرات عفونت با ویروس پاپیلومای 
انسانی )HPV( است.
 زگیل معموال در مناطقی که از 
 بیشترین تماس برخوردارند ایجاد 
می  شود.

این مناطق شامل فورشت خلفی و 
دورتادور این ناحیه می باشد. ضربه و 
زخم خفیف همراه با تماس می تواند 
در افراد مستعد باعث ورود ذرات 
ویروسی از پوست آلوده به مخاط 
دستگاه تناسلی به طرف مقابل شود. 
زگیل بسیار مسری است.

هدف از درمان؛ از بین بردن ضایعات 
زگیلی است ولی ریشه کن سازی 
ویروس امکان پذیر نمی باشد.

عود عفونت بیشتر به علت فعال 
شدن مجدد ویروس اولیه می باشد. 
تکنولوژی جدید و پیشرفته لیزر 
جهت درمان آسان ضایعات به هر 
اندازه و هرجای بدن بکار می رود و 
با استفاده از لیزر دستگاه تناسلی 
دوباره به شکل و فرم اولیه
 باز می گردد.

  www.drelaheamiri.ir
http://telegram.me/ drelaheamirii

Instagram/drelaheamiri

دکتر الهه امیری
جراح و متخصص زنان ، زايمان، نازايی و ليزر تخصصی زنان



دکتر فرانک جاللیان

Dr.Faranak Jalalian

پذیرش :  شنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
آدرس: خیابان جی- جنب تاالر آفتاب - مجتمع کیان 

طبقه دوم                تلفن تماس: 35251810

رادیولوژی تخصصی دهان، فک و صورت 
دارای بورد تخصصی
عضو انجمن راديولوژی دهان، فک و صورت ايران

مجهز به دستگاه های ديجيتال با كيفيت برتر و 
حداقل تابش اشعه ايکس



دکتر علیرضا واعظ شوشتری
جراح ومتخصص پوست ، مو، زیبایی و لیزر

عضو انجمن متخصصین پوست اروپا

 031-36284487
اصفهان، خيابان توحيد ميانی، قبل از چهارراه 

پليس، مقابل اداره ثبت، ساختمان آريا،  طبقه اول

   لیزر موهای زائد با آخرین و موفق ترین تکنولوژی لیزر
)دستگاه الکساندرایت کندال2016(

   تزریق ژل )فیلر(جهت پر کردن خط خنده، زیر چشم، گونه،
گودی شقیقه، زاویه دارکردن فک

RFجوان سازی و سفت کردن پوست صورت و بدن با میکرونیدلینگ   
   تزریق بوتاکس جهت درمان خطوط پیشانی، اخم و دور چشم

   درمان تیرگی دور چشم و اسکارزخم با کربوکسی تراپی
)Plexr(درمان افتادگی پلک و خطوط زیر چشم با پلکسر   

   درمان ریزش مو با مزوتراپی،PRP و شانه لیزری
   درمان مالسما با درماپن و تزریق مواد ضد لک 

    درمان ترک های پوستی )استریا(با مزوپن
   درمان عروق واریسی با لیزر

     تزریق چربی جهت حجم دهی به صورت

@drvaezbot www.drvaez.com@drvaez



Dr.Masoud
Keshavarz



كلينيک كاشت مو و ليزر 

بهیـن
با مديريت

دکتر محسن سلیمانی

اولین کلینیک تخصصی پوست و مو و دارای گواهینامه  ISO 2008/9001 از نوبل انگلستان
      كاشت موی طبيعی به روش های مختلف )جراحی و بدون جراحی(

كاشت موی طبيعی با جديدترين متدهای جراحی و بدون جراحی       
ليزر موهای زائد  - ليزر ليپوليز )الغری(   
   )FX( ليزر جوان سازی
تزريق ژل و بوتاكس   
جوان سازی ليفت صورت با دستگاه هايفو   

آدرس: اصفهان، خيابان شريعتی، بعد از اورژانس بيمارستان شريعتی، كوچه شماره 3، 
طبقه دوم، ساختمان بانک آينده                 تلفن: 3۶2۹0۶8۹ / 0۹3۹0۶05205

Behin

تلفن:36288090
آدرس: خیابان شریعتی، روبه روی بیمارستان شریعتی، ساختمان شریعتی، طبقه اول، واحد12

جراح و متخصص گوش و
 حلق و بينی

عضو انجمن جراحان اروپا
پالستيک بينی و صورت

جراح سر و گردن
آندوسکوپی سينوس

درمان سينوزيت های مزمن
تزريق فيلر بوتاكس و ژل لب و صورت

دکتر مسعود کشاورز
Dr.Masoud
Keshavarz

Dr.masoudkeshavarz (insta).
dr-masoudkeshavarz(tel).







متخصص اعصاب و روان
كلينيک روان پزشکی دكتر ميردامادی

تلفن تماس: 32238028
آدرس مطب: اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع گلدیس، ورودی دوم، طبقه پایین
www.dr-mirdamadi.ir

@Neuroscince

دکتر مطهره میردامادی
روان پزشکي و 

روان شناسي روان پزشکي:
متخصص اعصاب و روان 

روان شناسي:
خانواده درماني، مشاوره 

ازدواج،  فرزندپروري و 
سایر خدمات مشاوره اي
:QEEG نقشه مغزی یا

نشان دادن اختالالت در 
نقاط سر

درمان هاي غیردارویي
 نوروفیدبک، بیوفیدبک، 

tdcs،ces شامل:
بهبود توجه و تمرکز، 

بهبود حافظه ، 
بیش فعالي،اضطراب، 

افسردگي، میگرن، 
وزوزگوش، اختالل خواب 

و...

انواع تست هاي 
روان شناسي :

تست تمرکز و توجه، 
تست هاي شخصیت ، 

تست هوش و...
کاردرماني :

بهبود عملکرد در زمینه 
اختالالت یادگیري
 ) خواندن، نوشتن، 

ریاضي(،بازی درمانی و...





صاحب امتیاز: 
دکتر رضا محزونیه

مدیر مسئول:
دکتر رضا محزونیه

سردبیر: 
مرضیه ربیعی

رئیس شورای سیاست گذاری: 
مهندس محمدحسین محزونیه

سرویس تحریریه :
دبیرتحریریه: الهام السادات شهیدان

گفت وگو  : پونه خامین
   ســامت و موفقیــت:   آوا منتظــر،  روژینــا خدارحمــی،

مرجان حسینی، شبنم اربابیان، دریا وفایی
جدول وسرگرمی: مسیب اقرلو

سرویس هنری:
طراح و صفحه آرا: بصیرت جعفری

عکاس: محمد شریف
ویراستار: مریم ریاحی

همکاران بخش پزشکی مجله: دکتر لیال قربانیان-متخصص 
دندان پزشکی، دکتر علیرضا اباذری- الغری به روش کرایولیپولیز، 
دکتر حسین ابدالی- متخصص جراحی پالستیک، زیبایی ،فک 
و صورت، دکتر کامران دولتشاهی- متخصص جراحی عمومی، 
دکتر مریم ریســمانکارزاده-عمومی، عضو انجمن لیزر ایران، 
دکتر الهه فردین پور- متخصص زنان، زایمــان و نازایی، دکتر 
مهدی علیزاده- متخصص دندان پزشــکی ترمیمی و زیبایی، 
دکتر رحمت اهلل رفیعی- متخصص گوارش و کبد، دکتر حمید 
قاسمی- عمومی، دکتر رامین قاسمی- فوق تخصص آلرژی و آسم، 
دکتر سید حنیف اخوت- متخصص جراحی گوش، حلق و بینی، 
جراحی زیبایی بینی و صورت، دکتر نسیم اثنا عشری-  متخصص 
ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت،  دکتر شبنم آذری- جراح 
و متخصص گوش، گلو و بینی، دکتر رامین مشرف- متخصص 
پروتزهای دندانی و ایمپلنت، دکتر محمد علیپور- فوق تخصص 
جراحی پالستیک و زیبایی بینی، سینه و شکم، دکتر علیرضا 
واعظ شوشــتری- جراح و متخصص پوست،مو و زیبایی، دکتر 
سیده سهیال منصوری- متخصص قلب و عروق، دکتر سید فرهاد 
رجالی- متخصص پیوند مو، دکتر الهه امیری- جراح و متخصص 
زنان، زایمان و نازایی، دکتر مریم ملکی- متخصص پوست،پیوند مو 

و زیبایی و لیزر، دکتر علوی راد- فوق تخصص جراحی پالستیک
بازرگانی:  

موسسه تبلیغاتی خورشید   32274516 - 031
021 - 88019129

گروه بازرگانی: محدثه آریافر،  مریم مقضی، شکوه دهقان پور، 
ابراهیم آذری

 دفتر: 
تهران ،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابــان کارگر و اتوبان 

چمران ، کوی پروانه ، پالک 2 ،  واحد 1     
 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : 
میدان احمد آباد ، ابتدای خیابان مفتح، ساختمان امام رضا)ع(  

تلفن : 031-32274794-32274791
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومی :    32274759 -031

لیتوگرافی و چاپ :
 چاپ 110   تلفن :  34464569 -031

پزشکی، پيراپزشکی
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کد مطلب مورد پسندتان را به شماره زیر ارسال کنید تا یکی از برندگان اشتراک یکساله مجله زندگی سالم  باشید.

info@zendegisalem.com                   3000483020
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کتاب هایی که  خوانده نمی شوند
می توان ساعت ها درباره مشکل کتاب نخواندن مردم این سرزمین گفت و اینکه چرا کتاب خوانی آنان 
به دو دقیقه در روز هم نمی رسد. این دو دقیقه در روز هم البد به خواندن تیتر درشت روزنامه ها و اکتفا 
به آن اختصاص می یابد؛ آن هم نه روزنامه هایی که هرروز در سبد کاالی هر خانواده کنار گوشت و مرغ 
و شیر و میوه و شیرینی و هزارویک مایحتاج ضروری جای می گیرند؛ نه، همان تیترها هم موقع برگشت 
از خرید روزانه در یک مجال چندثانیه ای کنار دکه روزنامه فروشی نصیب سرانه کتاب خوانی کشوری 
نزدیک به هشتاد میلیون جمعیت شده است.  همچنان می توان از مشکل کتاب نخواندن گفت و رسید 
به قیمت کتاب ها و این بحث همیشگی که مردم ترجیح می دهند در این وانفسای زندگی و گرانی ها 
ابتدا مایحتاج ضروری و خوردنی ها را تهیه و اگر چیزی ته جیب ماند، برای خرید کتاب هزینه کنند که 
همیشه قبل از رسیدن به آخرین سوژه یعنی کتاب، سوژه ای دیگر و حتماً واجب تر سروکله اش پیدا 
می شود و هیچ وقت نوبت به کتاب نمی رسد. البته این ها را تیراژهای غریب و باورکردنی کتاب های 
درجه یکی می گویند که به سیصد نسخه می رسند و همین تعداد هم به فروش نمی روند و سال ها 
باید در قفسه کتاب فروشی ها بمانند و خاک بخورند. می توان همچنان از مشکالت کتاب نخواندن 
گفت و به هیچ جا نرسید؛ چون هر عملی برای اینکه تبدیل به سنت شود باید ابتدا دغدغه، کمبود 
و خأل آن حس شده و حرکتی صورت گیرد. مردم قطعاً کمبود دارند؛ اما کمبود فرهنگی و اجتماعی 
و شکست های ریزودرشت خانوادگی و آســیب های جدی اجتماعی و بن بست های روابط سالم و 
هزارویک مشکل فردی و اجتماعی که با چیزهای دیگر پرمی کنند و به خیالشان قطعاً درست است. 
با کمی بررسی و ریزنگری در فرهنگ عامه به نکات بااهمیتی می رسیم که از منظر آسیب شناسانه 
می توانند کلیدهایی را برای حل این معمای شگفت انگیز ارائه کنند. در خانه های ایرانی کتابخانه یا 
حتی چند قفسه که به جای ظروف تزئینی به کتاب اختصاص یافته باشد، در مرتبه  آخر اهمیت است. 
بسیاری از خانه ها فاقد چنین امکاناتی هستند. پس می ماند یک پرسش که دستیابی به جواب آن 
کار ساده ای نیست: چه باید کرد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش اول باید علت ها را ریشه یابی 
کرد. پدر و مادری که خود کتاب نمی خوانند، کتاب و کتابخانه ای هم ندارند، نمی توانند  فرزندانی 
عالقه مند به کتاب خواندن داشته باشند. این مهم باید موردتوجه جامعه شناسان ما قرار بگیرد تا در 
سطح کالن و سطوح فرهنگی، سیاست گذاران به آن نگاه ویژه ای داشته باشند. صرف مرور کمبودها 
نه تنها نتیجه ای حاصل نمی کند، بلکه مسئله را پیچیده تر نیز می کند. این معضلی است که مانند تمام 
کاستی ها قابل جبران و بررسی است و به نظر می رسد وقت آن رسیده که وارد مرحله  تازه ای شویم، 
مرحله ای که بی مدد جامعه شناسان و دولتمردان ممکن نیست؛ همچنین بدون درک واقعیت هولناکی 

به نام بی عالقگی ایرانی ها به خواندن کتاب!

سردبیـــــرسخـــــــن



موسسه فرهنگی هنری

فرارسیدن میالد باسعادت ایپمبر اکرم )ص(
 و امام جعفر صادق )ع(

 مبارک باد



 طبیعی ترین راه
 کاهش وزن

این قوانین را جدی 
بگیرید

الغری بعد از زایمان

تناسب 
فصل اول

Fitness



این شماره می خواهیم از تاثیرغذاهای خانگی بر الغری بگوییم.تحقیقات نشان می دهد غذاهایی که در خانه آماده می شوند، 
سالم تر هستند و تأثیر باالیی در تغییر عادات غذایی شما و درنتیجه کاهش وزن خواهند داشت.در اینترنت یا همان فضای مجازی 
خودمان، اخبار نه چندان درســتی درباره انواع روش های کاهش وزن وجود دارد. خیلی از این روش ها سؤال برانگیز هستند و 
احتماالً بیشترشان پایه و اساس درست و منبع علمی موثقی ندارند.خوشبختانه، روش های طبیعی بسیاری درزمینه کاهش 

وزن و تناسب اندام وجود دارد، که انجام آن ها مؤثر و کارساز بوده است. 
اهمیت پروتئین 

زمانی که صحبت از کاهش وزن به میان می آید، پروتئین حرف اول را در مواد خوراکی مغذی می زند. با خوردن پروتئین، بدن برای 
هضم و سوخت وساز، کالری می سوزاند. بنابراین، یک رژیم غذایی با پروتئین زیاد می تواند سوخت وساز )متابولیسم( بدن را به 80 تا 
100 کالری در روز افزایش دهد.داشتن یک رژیم غذایی مملو از پروتئین باعث می شود، شما احساس سیری کنید و اشتهای کمتری 
داشته باشید. حتی خوردن یک صبحانه ساده و اما پر از پروتئین مثل تخم مرغ می تواند تأثیر به سزایی در سالمت شما و یا کاهش وزن 

داشته باشد.

طبیعی ترین راه
 کاهش وزن

 فرآوری شده  ممنوع
معموالً غذاهای فرآوری شده حاوی مقدار زیادی شکر افزوده، انواع چربی ها و کالری مضاعف هستند. عالوه بر این ها، غذاهای فرآوری شده طوری تهیه شده اند که شما 

بیشتر از آن ها بخورید. در حقیقت مصرف این دسته از غذاها باعث اعتیاد به خوردن بیشتر می شوند.
    غذای خانگی  بخورید

تحقیقات نشان می دهد، غذاهایی که در خانه آماده می شوند، سالم تر هستند و در حقیقت تأثیر بسزایی در تغییر عادات غذایی شما و درنتیجه کاهش وزن خواهند داشت. 
استفاده همیشگی از غذاهای سالم خانگی، شانس شمارا در خوردن غذاهای ناسالم چه برای خودتان و یا خانواده تان کمتر خواهد کرد. در هر خانه ای می توان غذاها و یا 

اسنک های سالم، طبیعی و ساده ای برای مصرف درست کرد. ماست، انواع میوه ها، دانه ها، هویج و تخم مرغ آب پز ازجمله این غذاها هستند.
20

تناسب

* آذر 1396/ دوره جدید/ شماره هفتاد و سوم *



بیشتر ســبزیجات و میوه 
بخورید

میوه ها و سبزیجات بی اندازه سالم هستند و 
بااینکه حاوی مقدار زیادی آب، مواد مغذی 
الزم و فیبر هستند، بسیار کم کالری هستند 
و این خاصیت باعث می شود استفاده از این 
منابع مغذی در رژیم غذایی ما کارآمد باشد 
و هم زمان کالری کمتری در جهت کاهش 

وزن مصرف کنیم.

بشقاب غذای خود را کوچک 
کنید

 نتیجه برخی از تحقیقات نشــان می دهد، 
استفاده از یک بشــقاب کوچک به عنوان 
ظرف غذا باعث می شود کمتر غذا بخورید. 
بشقاب کوچک، دید شمارا نسبت به اندازه 
میزان غذایتان تغییر می دهد. احســاس 
می کنید تنها اندازه اش تغییر کرده است. 
استفاده از بشــقاب کوچک سبب می شود 
میزان غذایــی که می خورید کم تر شــود 
و درعین حال احســاس کنیــد غذایی که 

می خورید به همان میزان سابق است.

الغری سریع و آسان قبل از 
صبحانه

برای الغر شــدن، فقــط رژیــم و ورزش  
ســخت کارســاز نیســت باید زیرک هم 
باشــید تا بهترین نتیجــه را بگیرید، مثل 
این 7 کاری که قبل از صبحانه باعث الغری 
بیشتر می شوند.برای الغری سریع و بدون 
دردسر، کارهای زیادی می توان انجام داد، 
مثل خوردن یک صبحانه ویژه الغری، ولی 
کارهای دیگری هم هســت که اگر آن ها را 
قبل از صبحانه انجام دهید، نتیجه بیشتر 
و بهتری می گیرید.درســت است که انواع 
رژیم ها و ورزش های مؤثر و در کنار این ها، 
معجون ها و خوراکی هــای چربی دار، همه 
از مواردی هســتند که به الغری سریع و 
رسیدن به تناســب اندام کمک می کنند، 
اما یک برنامه روتین و ثابت که در یک تایم 
کوتاه قبل از صبحانه به طور منظم اجرا شود، 
خیلی مؤثرتر خواهد بود و خیال شمارا  بابت 
الغری سریع و رســیدن به تناسب اندام از 

همان ابتدای صبح راحت می کند.

7 کاری که قبــل از صبحانه باعث 
الغری سریع می شود

1. خواب کافی
این اولین کاری است که قبل از صبحانه 
باید انجام دهید. تحقیقات نشان داده که 

افراد بزرگسالی که کمتر از 8 ساعت خواب 
شــبانه دارند، تمایل بســیار بیشتری به 
خوردن هله هوله و غذاهای کم ارزش دارند 
و همچنین میزان اشتها و هوس خوردن 
شــیرینی ها در آن ها بیشتر است. کمبود 
خواب، همچنین باعث ایجاد اســترس و 
اضطراب هم می شــود که یکی از عوامل 
اصلی بروز چاقی در افراد است.پس برای 
خواب خود برنامه دقیقی بچینید و به آن 

پایبند باشید.

2. در معرض نور قرار بگیرید
به جای صرف صبحانه در یک اتاق تاریک، 
قهوه خــود را زیر نور آفتــاب میل کنید. 
تحقیقات نشان داده اند که افرادی که بین 
ساعات 8 صبح تا 12 ظهر در معرض نور 
کافی قرار می گیرند، بسیار کمتر از دیگران 
با مشکل اضافه وزن و چاقی روبرو می شوند 
و متابولیسم ســریع تری دارند. پس برای 
الغری سریع ، سعی کنید که هرروز قبل 
از صبحانه به مــدت 10 دقیقه در معرض 

نور خورشید قرار بگیرید.

3.مدیتیشن
یک راه حل عالی بــرای ترکیب دو روش 
الغری سریع ! بهتر است تشک مخصوص 
مدیتیشــن را در اتاقی پر از نور خورشید 
پهن کنیــد و 10 دقیقــه بــه مراقبه و 
مدیتیشن بپردازید. این کار باعث می شود 
هم آفتاب بگیریــد و هم اینکه ذهن خود 

را از هرگونــه فکر آزاردهنده و اســترس 
پاک کنید. مدیتیشن باعث می شود انرژی 
بسیار زیادی به دست بیاورید که در ادامه 
روز برای ورزش کــردن و حرکات بدنی 
خیلی عالی است. اســترس هم که عامل 

چاقی است، نخواهید داشت.

4. قهوه
بــرای الغــری ســریع ، هــرروز صبح 
یک فنجــان قهوه بدون افزودن شــکر و 
خامه بنوشــید. کافئین باعــث افزایش 
سوخت وساز بدن می شود و در مقایسه با 
دیگرانی که قهوه نمی نوشند، تا 15 درصد 
کالری سوزی را بیشتر می کند. اگر چای 
را به قهوه ترجیــح می دهید، یک فنجان 
چای خالــص کافئین دار هــم کمکتان 
 خواهد کرد، اما میزان کافئین قهوه بیشتر

 است.

5. پیاده روی
هیچ چیز مانند پیاده روی در الغری سریع 
و بیشتر مؤثر نیست. اگر روزانه 10 دقیقه 
قبل از صبحانه یک پیاده روی تند یا دوی 
کم سرعت داشته باشید، ظرف مدت یک 
ماه می توانید میــزان قابل توجهی از وزن 

خود را کاهش دهید.
پیــاده روی و دو، مؤثرتریــن ورزش های 
الغری سریع و تناســب اندام هستند که 
بدون هیچ هزینــه ای ، بزرگ ترین ثمره 

رادارند.

6. شلوار جین بپوشید
محققان دریافته اند که افرادی که در محل کار خود شلوار جین می پوشند، در پایان روزبیشتر از دیگران راه رفته اند. این مسئله شاید به احساس خوش تیپی شما مربوط شود، اما باید این را هم 

بدانید که پوشیدن شلوار جین کار دشوارتری نسبت به شلوار پارچه ای معمولی است که همین باعث کالری سوزی بیشتر در شما می شود.

7. صبحانه راکمی دیرتر بخورید
اوال اینکه این به معنی نخوردن صبحانه نیست، فقط به جای اینکه آن را در خانه بخورید، در محل کارتان میل کنید. به تعویق انداختن صبحانه باعث می شود تایمی که در طول روز می توانید 

در آن غذا بخورید، کوتاه شود و تحقیقات نشان داده اند که همین مسئله می تواند در الغری سریع و بیشتر کمکتان کند.

شکر را محدود کنید
خوردن انواع غذاها با شکر زیاد دلیل اصلی بسیاری از بیمار ی ها در همه 
دنیا است. بیماری هایی مثل: مشــکالت قلبی، دیابت نوع2 و سرطان. 
به طور میانگین مصرف شــکر در آمریکا چیزی نزدیک به 15 قاشــق 
چای خوری در روز است و در اصل این میزان، شــکر نهفته در بسیاری 
از غذاهای  فرآوری شده است و درنتیجه شــما بدون آگاهی این اندازه 
شکر مصرف می کنید. ازآنجایی که شکر با اسم های مختلف در بسیاری 
از ترکیبات نام برده می شود، تشخیص آن مشکل خواهد بود. خالصه این 

که کاهش مصرف شکر روش صحیحی در یک رژیم غذایی سالم است.

زیاد آب بنوشید
این یک حقیقت است که نوشیدن آب به کاهش وزن کمک خواهد کرد. 
نوشیدن نیم لیتر آب در یک ساعت، می تواند سوزاندن کالری را 2۴ تا ۳0 
درصد افزایش دهد. نوشیدن آب، قبل از غذا باعث می شود کالری کمتری 
مصرف کنید، مخصوصاً در افراد میانسال و یا مسن. اثربخشی بیشتر آب، 

زمانی است که با نوشیدنی های پرکالری و شیرین جایگزین شود.
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دکترکرمانی: مسلما برای کاهش وزن قوانینی وجود دارد که می توان با کمی تغییر باز هم از آنها نتیجه گرفت. اما اگر هدفتان جدی است و می خواهید کاهش 
وزن مناسبی را تجربه کنید قوانینی وجود دارد که اگر می خواهید اعداد روی ترازو پایین بیایند هرگز نباید آنها را بشکنید. 

همیشه صبحانه میل کنید
جا انداختن یک وعده اشتباه بزرگی است، مخصوصا اگر آن وعده صبحانه باشد. اســتفاده از یک وعده سالم و مغذی به عنوان صبحانه می تواند شروعی پر انرژی را 
برایتان داشته باشد و همچنین باعث فعال شدن سوخت و ساز بدنتان شود. برای اینکه کاهش وزن داشته باشید سوخت و ساز باید فعال باشد. صبحانه ای میل کنید 

می خواهید الغر شوید؟

 این قوانین را
 جدی بگیرید
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ترکیب بندی بدنتان را دنبال کنید
با این که انجام این روش توسط خودتان کمی دشوار اســت اما دنبال کردن ترکیب بندی بدن روشی از اندازه گیری 
میزان پیشرفت است که بسیاری از متخصصان آن را تایید می کنند. چندین روش برای انجام این اندازه گیری وجود 
دارد اما یک چیز درباره همه آنها صادق است: برای انجامش به کمک نیاز خواهید داشت و نسبت به روش های دیگر نیز هزینه 
بیشتری دارد. این آزمایش ها همچنین در پایان به شما خواهند گفت بدنتان چه مقدار چربی و چه مقدار عضله دارد.برخی از 
باشگاه های ورزشی و مربیان ورزشی ابزاری دارند که با آن می توانند ترکیب بدن را اندازه گیری کنند. می توانید از چنین افراد 

و مجموعه هایی درباره این ابزار بپرسید.

از خودتان عکس بگیرید
وقتی موضوع، کاهش وزن و چگونگی ظاهرمان است دیدن تغییرات و کوچک و اضافه شدن آنها دشوار می شود. عکس گرفتن یکی از راه های ساده برای تشخیص این تغییرات است. شاید 
مانند عکس های قبل و بعد از رژیم رکورداران کاهش وزن تغییرات عمده ای را نبینید اما می توان در چنین عکس هایی دقیق متوجه شد که کجای بدن در حال تغییر است و یا حدودی 

فهمید میزان پیشرفت چقدر بوده است.سعی کنید عکس ها را در یک حالت و یک جای مشخص از خود بگیرید با زیاد شدن عکس ها می توانید روند تغییر در خود را ببینید.
راه هایــی کــه در بــاال بــه شــما آمــوزش داده شــد ممکــن اســت مــورد پســند همــه نباشــد امــا مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری کمکــی اســتفاده کــرد 
 تــا در ایــن مســیر کمکتــان کننــد. از دیگــر مــواردی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد احساســتان اســت. آیــا احســاس پــر انــرژی بــودن مــی کنیــد؟ بهتــر 

می خوابید؟ از قبل می توانید طوالنی تر و سخت تر ورزش کنید؟ آیا دیگر هوس غذاهای سالم می کنید؟ اگر جوابتان به این سواالت بله است پس بدانید در مسیر درست قرار دارید.

وقتی وزن اضافی را کاهش دادید 
عادت داشتید که به همراه ناهار خود یک قوطی نوشابه بخورید اما وقتی تصمیم به کاهش وزن گرفتید این قوطی نوشابه را با یک لیوان آب جایگزین کردید. حاال که وزن اضافی کاهش 

پیدا کرده دوباره به آن عادت قدیمی بازنگردید. کاهش وزن یک تغییر سبک زندگی دائمی است نه چیزی که فقط انجامش می دهید تا مقداری وزن را کم کنید.
همین که دوباره به عادت های غلط گذشته بازگردید وزن کاهش یافته مجددا سر جای خود باز می گردد.

که سرشار از پروتئین باشد تا انرژی پایداری را وارد بدن کند، فیبر را نیز فراموش نکنید چون در بلند مدت باعث حفظ احساس سیری می شود.

برای دیدن تغییر باید تغییر ایجاد کنید
متاسفانه، نمی توانید بعد از شام یک کاسه بزرگ بستنی بخورید و انتظار داشته باشید اعداد روی ترازو پایین بیایند. برای اینکه در وزن خود تغییر ایجاد کنید باید در 
سبک زندگی تان تغییرات سالم تری را اعمال کنید که می تواند شامل خوردن غذاهای مغذی، وعده های متعادل در بیشتر اوقات و کاهش خرده خوری های خارج از 
برنامه باشد. به خاطر داشته باشید شما فقط رژیم نمی گیرید بلکه عادات غذایی خود را نیز تغییر می دهید. شاید همیشه نتوانید 100 درصد پایبند رژیم باشید اما می 

توانید اشتباهات را به حداقل برسانید و یا حتی گاهی آگاهانه غذایی را میل کنید که واقعا هوس کردید.

هرچقدر دوســت داشتید 
نخورید

آجیل ها، کره بادام زمینی، سیب زمینی 
شیرین، آب پرتقال، برنج قهوه ای و...این 
غذاها همگی به شدت مغذی هستند اما 
این بدان معنا نیست که هیچ کالری ای 
ندارند. باید حواســتان به مقدار وعده ها 
نیز باشــد حتی درباره غذاهایی که فوق 

العاده برایتان خوب هستند.

کالری دریافتی نباید از کالری 
مصرفی بیشتر باشد

فرمول کاهش وزن بســیار ساده است: 
باید روزانه 500 کالری بســوزانید یا از 
برنامــه غذایی حذف کنید تــا هفته ای 
نیم کیلوگرم کاهش وزن داشته باشید. 
اگــر در دویدن صبحگاهــی خود 250 
کالری ســوزانده اید بایــد در طول روز 
نیــز 250 کالری از برنامــه غذایی خود 
حذف کنید. گرفتار این تفکر غلط نشوید 
که چــون ورزش می کنید مــی توانید 
 زیاد غذا بخورید چــون در پایان از آنچه 

 سوزانده اید کالری بیشــتری وارد بدن
 می کنید کــه در نتیجه به جای کاهش 

وزن شاهد افزایش آن خواهید بود.

از ترازو استفاده کنید
مســلما واضح ترین روش دنبال کردن 
پیشــرفت در کاهــش وزن، وزن کردن   
اســت. اما وزن کردن هــم اصولی دارد، 
متخصصان توصیه مــی کنند به صورت 
هفتگی و یا ماهانه خــود را وزن کنید و 
هرگز خود را به هر روز وزن کردن عادت 
ندهید چون باعث می شود حساسیتتان 
باال برود و بیش از حــد روی آن تمرکز 
کنید. وزن به صورت روزانه دچار نوسان 
می شود و این می تواند به دالیلی مانند 
وزن آب بدن، قاعدگی، نفخ و یا غذایی که 
آن روز خورده اید باشد. برنامه ریزی کنید 
که صبح ها و قبــل از اولین وعده غذایی 
خود را وزن کنید. مهمتــر از همه اینکه 
تنها از یک وزنه برای این کار اســتفاده 

کنید.
همچنیــن باید بدانید کــه وزنتان همه 

داســتان را نمی گوید. اگــر روی قدرت 
عضالنی خود کار می کنید ممکن است 
با وجود سوزاندن چربی وزن ثابت بماند. 
دلیلش این است که وزن عضله از چربی 
بیشتر است، نیم کیلو چربی از نیم کیلو 

عضله جای خیلی بیشتری می گیرد.

به لباس های خود دقت کنید
 یکــی از بهتریــن عالئمی که نشــان 
می دهد تالش هایتان ثمــر داده تغییر 
سایز لباس هایتان اســت. قبل از اینکه 
به مرحله تغییر سایز برسید خوب دقت 
کنید که لباس های حال حاضرتان چه 
اندازه است. برای مثال مدتی بعد از اینکه 
برنامه کاهش وزن را دنبال کردید ممکن 
است متوجه شوید شلواری که قبال راحت 
روی کمرتان می ماند حاال نیاز به کمربند 
پیدا کرده و یا ممکن اســت حس کنید 
پیراهنتان کمی آزادتر از قبل شده است. 
تمام این نشانه ها بدان معنا است که در 

حال سوزاندن چربی هستید.

متر نواری استفاده کنید
بدن هر کســی ویژگی های خاص خود 
 را دارد و این شــامل کاهــش وزن نیز 
می شــود. برخی افراد ممکن اســت از 
همان ابتدا کاهــش وزن را در میان تنه 
تجربه کنند در حالی که دیگران ممکن 
است آن را در سراســر بدن خود تجربه 
کنند. برای اینکه ببینیــد دقیقا از کدام 
قسمت بدن وزن کم می کنید می توانید 
قســمت هایی که معموال چربی تجمع 
می کند را زیر نظــر بگیرید، مانند میان 
تنه، بازوها، سینه، ران ها و گردن. اندازه 
گیری های خــود را یادداشــت کنید و 
ســپس به صورت ماهانه دوبــاره اندازه 
گیری کنید تــا ببینید کدام قســت ها 

بیشتر کوچک شده اند.
اگر اندازه هایتان تغییر نکرده بود باز هم 
نباید نا امید شــوید، اندازه گیری با متر 
نواری نمی تواند تمــام کاهش چربی را 
نشان دهد. بعالوه اگر عضله اضافه کرده 
باشید ممکن اســت اندازه ها همان قدر 

بمانند.
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خوردن وعده ها به صورت منظم
-  شاید فکر کنید کمتر غذا خوردن کمکتان می کند 01

سریعتر وزن کم کنید، اما متاسفانه این کار به نتیجه ای کامال 
معکوس منتهی می شود.

-  وقتی به تازگی مادر می شــوید به اندازه کافی مسئله برای 
نگرانی خواهید داشت، پس ممکن است سطح استرستان باال 
برود، درست غذا نخوردن می تواند با استرس ترکیب و به اضافه 

شدن بیشتر وزنتان منجر شود.

 -  مطمئن شوید که برنامه غذایی ســالم و متعادلی را دنبال 
می کنید و هرگز غذایی را از برنامه روزانه خود حذف نکنید.

 وعده های متعدد اما کوچک
-    به جای خوردن ســه وعده  بزرگ در طول روز، 02

غذای خود را به شش وعده در طول روز تقسیم کنید.
-    وعده ها را کوچک نگه دارید تا به صورت یکجا احســاس 

سنگینی نکنید.
-    خوردن شــش وعده  غذایی به جای ســه وعده  بزرگ به 

این معناســت که 
 بین وعده ها نیز گرسنه

 نمی مانید.
 سراغ غذاهایی 

بروید که کالری شان کم 03
است

-    وقتی تازه مادر شــده اید، بدنتان مقدار زیادی مواد مغذی 
احتیاج دارد تا به ســالم ترین حالت خود بازگردد و همچنین 

الغری بعد از زایمان
 حاال دیگر فرزندتان را در آغوش گرفته اید و باید آماده شوید که از زندگی به عنوان یک مادر لذت ببرید.  با اینکه 

زایمان فرزندتان یکی از بهترین هدایای دنیاست که به شما داده شده، چیز دیگری نیز برایتان داشته که شاید 
از آن زیاد خوشتان نیاید: اضافه وزن بعد از بارداری که مسلما از آن متنفرید.

طبیعی است که می خواهید اضافه وزن دوره بارداری خود را کاهش دهید، اما باید مطمئن شوید که این کار را 
از راه درستی انجام می دهید. در ادامه نکاتی را به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید بعد از زایمان به مرور و با خیال 

راحت کاهش وزنی مناسب داشته باشید.

به جای اينکه   سراغ 
 رژيم هــای ســختی برويد كه 

مــی تواننــد بــه خودتــان و فرزنــد 
شيرخوارتان آســيب برسانند بهتر 

اســت از راهی امن و طبيعی 
اقدام كنيد.
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 ماست بخورید
-    هر زمان خسته بودید و یا بی حوصله به جای غذاهای قندی پرکالری به سراغ 11

ماست بروید، حتی می توانید به شکلی سالم کمی تغییرش بدهید.
-    در ماست مقداری میوه و یا مواردی مانند وانیل اضافه کنید، سپس در فریزر قرار دهید تا 

منجمد شوند.
-    هر وقت هوس چیزی شیرین کردید می توانید از این میکس ماست منجمد شده مقداری 

میل کنید.
 قبل از اینکه وعده های غذایی را میل کنید آب بنوشید

-    اگر همیشــه بیش از آنچه نیاز دارید غذا می خورید و در نتیجه 12
احساس نفخ می کنید، نوشیدن آب قبل از وعده های غذایی می تواند 

جواب مشکلتان باشد.
-    قبل از اینکه وعده را شــروع کنید به آرامــی یک لیوان آب 

بنوشید.
-    این کار فضای معده را اشــغال می کند و شما نیز به جای 
بیش از حد خوردن می توانید به همان اندازه که نیاز دارید غذا 

میل کنید.
 موارد اضافی را قطع کنید

-   همیشه مواقعی وجود دارد که بدون دلیل به غذا خوردن 13
می پردازیم، باید این موقعیت ها را شناسایی و جلوی آنها را بگیرید.

-    می توانید موارد چاق کننده و غذاهای ناسالم را از برنامه غذایی خود حذف کرده و به جای 
آن انتخاب های هوشمندانه و سالم را جایگزین کنید.

-    اگر ساندویچ یا ساالد میل می کنید از پنیر و سس های پرچرب استفاده نکنید. غذاهای 
جانبی مانند سیب زمینی سرخ کرده را کنار بگذارید. به جای این موارد می توانید از 

سبزیجات پخته، ماست و روغن زیتون استفاده کنید.
 زود غذا بخورید

-    سعی کنید وقت شام خوردنتان را به جای آخر شب به آخر عصر منتقل کنید.14
-    اگر برایتان ممکن است شام را بین 7 تا 7:۳0 میل کنید، طوری که قبل از 8 غذا خوردن را 
تمام کرده باشید. این کار سرعت سوخت و سازتان را باال می برد و کمک می کند وزن کم کنید.
-    اگر تا دیروقت مجبورید که بیدار بمانید، یک لیوان شیر و یا یک فنجان چای سبز بنوشید.

هر وقت فرصت پیدا کردید راه بروید
-    عالوه بر اینکه باید به برنامه روزانه خود ورزش اضافه کنید، 15

پیاده روی را نیز باید در نظر داشته باشید.
-    سعی کنید تا جایی که می توانید راه بروید، حتی اگر فرزندتان 

را بغل کرده باشید.
-    می توانید با فرزند خود در پارک قدم بزنید، در فروشگاه با هم 
به این طرف وآن طرف بروید، و خیلی کارهای دیگر که هم برای 

سالمتتان مفید است هم باعث شادی فرزندتان می شود.
 به خود زمان دهید

-    در طول یک دوره 9 ماهه این مقدار وزن را اضافه کردید، 16
پس انتظار نداشته باشید تنها چند ماه پس از وضع حمل این وزن را کاهش 

دهید.
-    اولین سال پس از زایمان سخت ترین دوره است و کاهش اضافه وزن بارداری کمی زمان 

بر است.
-    اگر تغییر چندانی در وزن خود نمی بینید نباید تمرکزتان را از دست بدهید. انجام کارهایی 
که برای کاهش وزن پیش گرفته بودید را ادامه دهید و مطمئن شوید که تصمیم های درستی 
اتخاذ می کنید. دچار استرس و افسردگی نشوید. به جای آن خود را با انگیزه نگه دارید و بدانید 

که باالخره به چیزی که می خواستید خواهید رسید.
هوشمندانه خرید کنید

-    وقتی وسوســه درست مقابل چشــمانتان باشد، نادیده 17
گرفتنش سخت خواهد بود.

-   برای اینکه مطمئن شــوید گرفتار خوردن غذاهای پرکالری 
مانند چیپس، بستنی، کیک و دیگر تنقالت پر کالری نمی شوید، 

از خرید آنها صرف نظر کنید.
-    اگر حس می کنید دیدن غذای مورد عالقه تان در فروشگاه 
باعث می شود بخواهید بخریدش، از همسر خود بخواهید خرید 

را انجام دهد و خودتان نروید.

بتواند به اندازه کافی برای نوزاد شیر تولید کند.
-    به جای خوردن غذاهایی که خاصیت کمی دارند و فقط باعث می شوند احساس پری کنید، 

به دنبال غذاهای پرخاصیت باشید.
-    غذاهایی میل کنید که سرشار از اسید چرب های امگا ۳، کلسیم، پروتئین و فیبر هستند، 
مانند سالمون، ساردین، تن، گوشت بدون چربی، مرغ، تخم مرغ، لوبیا، حبوبات، ماست و غالت 

کامل. غذاهای پرکالری را محدود کنید.
 آب بدن را تامین کنید

 -    مطمئن شوید که روزی حداقل هشت تا ده لیوان آب می نوشید، این کار کمک04
می کند تمام مواد سمی را از بدنتان بیرون کنید.

-    نوشیدن آب و مایعات عالوه بر تامین آب بدن سرعت سوخت و ساز را نیز باال می برد، که روی 
کنترل وزن تاثیر می گذارد.

-    عالوه بر انواع مختلف مایعات در برنامه غذایی روزانه تان،  میلک شیک ها، اسموتی ها، سوپ، 
خورشت، آب میوه تازه و مواردی مانند اینها نیز باید وجود داشته باشد.

 ورزش را شروع کنید
-    وقتی مادر می شوید خیلی چیزها هست که باید از آنها مواظبت کنید، به همین 05

دلیل اضافه کردن ورزش به برنامه روزانه نیز بسیار مهم است.
-    با پزشک خود صحبت کنید تا به شما بگوید دقیقا چه زمانی برای بازگشت به ورزش آمادگی 

دارید.
-    برای شروع روی ورزش های ساده و پایه ای تمرکز کنید، طوری که خیلی احساس خستگی 
نکنید و در طول ورزش به خود آسیب نرسانید. برخی ورزش ها که می توانید امتحان کنید شامل 

پیاده روی، دویدن آهسته، شنا کردن، ایروبیک، یوگا و موارد این چنینی است.
به اندازه کافی بخوابید

-    وقتی یک نوزاد تازه متولد شده دارید نمی توانید هشت ساعت یکسره بخوابید، اما 06
باید حواستان باشد که دچار کمبود خواب نیز نشوید.

-    به اندازه کافی نخوابیدن می تواند روی سرعت متابولیزم و همچنین کنترل پروسه کاهش 
وزن تاثیر منفی بگذارد.

-    مقداری از کارهای خانه را به دیگران بسپارید و وقتی نوزادتان خواب است شما نیز بخوابید. 
مقداری از شیر خود را بدوشید و به همسرتان آموزش دهید چگونه به نوزاد شیر دهد.

 تمرین با وزن نوزاد
-    مسلما وقت باشگاه رفتن ندارید و برای استفاده از دمبل های سنگین نیز هنوز کمی 07

زود است. به جایش می توانید از آن فسقلی استفاده کنید تا کاهش وزن سریعتر پیش برود.
-    کوچولوی خود را نزدیک به قفسه سینه و محکم نگه دارید، و هر روز چند مرتبه در این حالت 

بنشینید و سپس بلند شوید. قبل از انجام چنین ورزشی تایید پزشکتان را بگیرید.
-    روش دیگر انجام ورزش این است که به پشت روی زمین دراز بکشید و نوزاد را به طرف باال 

و پایین ببرید.

 حواستان به میان وعده هایی که می خورید باشد
-    به عنوان خانمی که تازه مادر شده و به کودک خود شیر می دهد، بدنتان مستعد 08

است که زودتر از همیشه احساس گرسنگی کند. این یعنی ممکن است در طول روز بیش از 
همیشه به سراغ میان وعده ها بروید.

-   چیزی که به عنوان میان وعده میل می کنید می توانــد هم وزنتان را اضافه کند هم باعث 
کاهشش شود.

-    در لیست میان وعده های خود غذاهای سالم و خوشمزه بگنجانید از جمله آجیل، قطعات 
میوه، غالت کامل، میکس ماست و مواردی از این دست.

سطح استرس خود را کاهش دهید
-    مادر شدن با خود مجموعه ای از مسئولیت ها و فشارها را به همراه دارد و اینکه 09

گاهی احساس ناتوانی و استرس کنید چیزی طبیعی است.
-    استرس به شکل منفی می تواند روی کاهش وزنتان تاثیر بگذارد، پس تا جای ممکن آن را 

کاهش دهید.
-    از همسرتان بخواهید مدتی از بچه مراقبت کند و در این زمان کمی برای خود باشید. در این 

مدت هر کاری که آرامتان می کند را انجام دهید، تا استرستان پایین بیاید.
 رقص

-    بله، رقص عالوه بر اینکه کمک می کند کالری بسوزانید برایتان لذت بخش نیز 10
هست.

-    برای خود موسیقی بگذارید، هر چیزی که خود و کودکتان از آن لذت می برید و سپس با 
هم برقصید.

-    مهم نیست چه حرکاتی می خواهید انجام دهید، فقط حرکت کنید و لذت ببرید.
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داشتن شکم صاف و بدون چربی در اطراف آن یکی از اهداف بیشتر افراد است،اما گرفتن رژیم های سخت و انجام حرکات ورزشی فشرده 
برای داشتن تناسب اندام از عهده هر کســی بر نمی آید و بعضی خانم ها نداشتن فرصت کافی و کمردرد و ... را بهانه قرار داده و آن را کاری 
طاقت فرسا می دانند.اما به  قول معروف کار،نشد ندارد.برخی فکر می کنند با انجام درازونشست می توان این مشکل را حل کرد، اما انجام 
چند دراز و نشست به خودی خود بعید است بتواند شکم شما را کوچک کند.در این شماره سعی داریم تا بدون استفاده از هیچ وسیله ورزشی 

به شما در سوزاندن چری های شکم و پهلو کمک کرده و داشتن اندام متناسب را در منزل آموزش دهیم. 

آنچه می تواند شکم را متناســب کند، انجام 
تمرین های روزانه مربوط به همه بخش های 
بدن است که باعث می شود چربی های اضافی 
در همه بدن از جمله شکم بسوزند و عضالت، 

حجیم و قوی شوند.
از آنجا که عضالت حتی در حالت اســتراحت 
کالری می سوزانند، داشتن عضالت حجیم تر 
به سوزاندن چربی در همه بدن از جمله شکم 

کمک می کند.
بهترین برنامه برای رسیدن به این هدف، انجام 
مرتب ورزش های هوازی )قلبی( و تمرین های 
مقاومتی و رژیم غذایی بــا محدودیت کالری 
است. این چهارحرکت مقاومتی در این راه به 

شما کمک می کند.

دیپ روی صندلی
این حرکت ساده عضالت پشت بازو )عضله سه 
سر بازویی( را که به خصوص در بسیاری از زنان 
ضعیف اســت، تقویت می کند. روی لبه یک 

صندلی یا پله بنشینید، کف دست هایتان را در 
طرفین بدن روی زمین بگذارید و زانوهایتان را 
با زاویه 90 درجه خم کنید. اکنون لگنتان را به 
جلو بلغزانید و از روی پله یا صندلی بردارید، به 
طوری که وزنتان روی دستانتان بیفتد. آهسته 
بدنتان را پایین بیاوریــد و حین این حرکت 
پشتتان را به پلکان یا صندلی نزدیک نگه دارید. 
آرنج هایتان را خم کنید تا حدی که بخش باالی 
بازو هایتان موازی زمین قرار بگیرد. آهســته 
بدنتان را به سمت باال بکشانید و به حالت اول 

بازگردید و حرکت را تکرار کنید.

دیپ روی دو صندلی
برای تقویت بیشتر عضله سه سر پشت بازو، دو 
صندلی را مقابل هم قــرار دهید. روی لبه یک 
صندلی بنشینید، کف دســت هایتان را کنار 
بدنتان روی صندلی بگذارید. ساق پاهایتان را 
صاف کنید و پاشنه پاهایتان را روی صندلی قرار 
دهید. از روی صندلی به پایین بلغزید تا وزنتان 

روی دست هایتان بیفتد. آهسته بدنتان را با خم 
کردن آرنج هایتان پایین بیاورید تا حدی که 
بخش باالی بازوهایتان موازی زمین قرار بگیرد 
و پشتتان را نزدیک به صندلی پشت سرتان نگه 
دارید. آهسته خودتان را باال بکشید و به حالت 

اول بازگردید و حرکت را تکرار کنید.

چمباتمه زدن منقطع همراه حرکت 
جلو بازو

پای راستتان را روی یک صندلی که در فاصله 
زیادی پشتتان قرار دارد، تکیه دهید و وزنتان را 
روی پای چپتان بیندازید که در حالت خمیده 
در جلو قرار دارد. سرتان را مستقیم نگه دارید و 
نگاهتان را به جلو بدوزید. دمبل ها را در دست 
بگیرید و در کنار بدنتان نگه دارید. مهم تر، اینکه 
زانوی جلویی تان باید به طور مستقیم در باالی 
قوزک پا قرار بگیرد. حاال به آرامی با خم کردن 
زانوی جلویی، لگنتان را پایین بیاورید. به عقب 
فشار بیاورید و وزنه ها را به سمت شانه هایتان 

باال بیاورید، اما بازوهایتان را هنگام باال آوردن 
وزنه ها نچرخانید. حرکت را تکرار و بعد پاهایتان 

را عوض کنید.
کشش عضله سه سر پشت ران

داشــتن عضالت قوی ســه سر پشــت ران 
)هامسترینگ( به شما کمک می کند هنگام 
دویدن در شــیب ها از بقیه همراهانتان جلو 
بیفتید. برای بــه کار انداختن این عضالت، به 
پشــت دراز بکشــید، زانوهایتان را 90 درجه 
خم کنید و پاشنه پاهایتان را روی یک صندلی 
یا پله بگذاریــد. قوزک یک پایتــان روی ران 
پای مقابل درســت باالی زانــو بگذارید. حاال 
لگنتان را تا حدی بلند کنید تا بتوانید پشتتان 
را به حالت مســتقیم درآورید )پشتتان نباید 
قوس داشــته باشــد(. در این وضعیت مدتی 
بمانید و بعد آهســته لگنتان را باال بیاورید و 
روی زمین بگذارید و حرکــت را تکرار کنید. 
 بعد از چند تکرار با پای مقابل همین حرکت

 را انجام دهید.

چربی سوزی با چهارحرکت ورزشی  

2۶

تناسب
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  بهترین غذاها برای بانوان

ویزیت رایگان

مادران ورزشکار،
کودکان باهوش

Maternal
مادرانه

فصل دوم



 توصیه های دکترالدن گیاهی

  بهترین غذاها 
برای بانوان

دکتــر الدن گیاهی، متخصــص تغذیه: 
هرخانمی باید در دوران های مختلف زندگی 
به تغذیه و انتخاب های غذایــی خود توجه 
کند. کمبودهایی مانند کمبــود آهن و تراکم پایین 
استخوانی در زنان شایع هستند و خانم ها باید این 

کمبودها را با مواد غذایی جبران کنند.
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جذب آهن کاهش می یابد.

حفظ ظاهر در زنان
با مصرف انواع میوه، سبزی و غالت صبحانه سبوسدار، می توان 
بسیاری از ویتامین ها، مواد معدنی و فیتونوترینت های ضروری 
برای حفظ سالمت و شادابی پوست، چشم ها، لثه ها، ناخن ها و 

مو را برای بدن تامین نمود.
همچنین مصرف منظم این مواد غذایی از بروز زود هنگام عالئم 
پیری پیشگیری می کند.استروژن های گیاهی مانند ایزوفالون ها 

در بدن مانند استروژن انسانی عمل می کنند.
مشاهده شده است که سطح ایزوفالون ها در بدن 6 تا 8 ساعت 
بعد از خوردن غذاهای غنی از ایزوفــالون، قبل از آنکه از طریق 
ادرار دفع شوند، به بیشترین حد خود می رسد.بنابراین برای باال 
نگه داشتن سطح ایزوفالون ها در بدن باید منابع غذایی آن را به 
طور منظم مصرف نمود.همانطور که در فصل های قبل نیز اشاره 
شده است ایزوفالون ها شبیه استروژن انسانی، استرادیول، عمل 
می کنند.این ترکیبات با اتصال به گیرنده های استروژن موجود 
در سینه، مانع از تکثیر سلول ها شده و باعث کاهش خطر سرطان 
ســینه می شــوند.از طرف دیگر نتایج مطالعات نشان می دهند 
که ایزوفالون ها ســطح کلســترول خون را تا 10درصد کاهش 
می دهند، همچنین باعث کاهش خشــکی واژن و گر گرفتگی 

مرتبط با یائسگی می شوند.

به تاخیر انداختن سالمندی 
به نظر می آید که مواد مغذی آنتی اکسیدان مانند ویتامین های 
C، E و بتاکاروتن مانند فیتونوترینت های موجود در بسیاری از 
میوه ها، سبزی ها و نوشیدنی ها مانند چای در به تاخیر انداختن 

سالمندی موثرند.
شواهد بدست آمده نشان می دهند که این مواد غذایی به کاهش 
صدمات بینایی ناشی از باال رفتن سن، بهبود استحکام کالژن زیر 
پوست و کاهش خطر بیماری قلبی کمک می کنند، بعضی از این 

مواد غذایی نیز در کاهش بعضی عالئم دوران قاعدگی موثرند.
رژیم غذایی غنی از استروژن های گیاهی که در سویا و دانه های 
کتان یافت می شــود نیز به کاهش گر گرفتگی و خشکی واژن 

کمک می کند.

نوسانات وزن زنان
غالبا شرایطی چون بارداری، شیردهی 
و یائسگی باعث تغییر وزن و وضعیت 

ظاهری بدن می شوند.
تغذیه مناســب و برخــورد عاقالنه با 
تغییرات پیــش آمده در هــر یک از 
شرایط نقش بســیار مهمی در حفظ 

وزن بدن خواهند داشت.
واکنش های مربوط به سوخت وســاز 
انســان بعد از ســن ۳0 ســالگی به 
تدریج کاهــش می یابداما بــا انجام 
فعالیت هــای منظم ورزشــی جهت 
حفظ توده عضالنی و استفاده از رژیم 
غذایی غنی از میوه و سبزی، مصرف 
کربوهیدرات هایی که به آهســتگی 
هضــم می شــوند ماننــد ماکارونی، 
غذاهای پروتئینی بدون چربی مانند 
مرغ و ماهی و محصــوالت لبنی کم 
چرب می تــوان عواملــی را که باعث 
چاقی می شــوند محدود کرد و وزن 
را  حتی با افزایش ســن در حد ثابتی 

حفظ نمود.

کمبود آهن در زنان
کمبود آهن یک مشکل همه گیر در 
دنیا اســت. زنان باید 500 میلی گرم  
ذخیره آهن در بدن داشته باشند، در 
حالی که اکثر آنان فقط 150 میلی گرم 
ذخیره دارند و یا بــه کلی فاقد ذخایر 
آهن هســتند.در انگلیــس میانگین 
دریافــت آهن 11 میلی گــرم در روز 
اســت در حالیکه مقدار توصیه شده 

دریافتی 15 میلی گرم است.
آهن برای انتقال اکســیژن در خون 
ضروری است و کمبود آن به آنمی یا 

کم خونــی می انجامد.کاهش تمرکز، 
خســتگی، تحریک پذیری و از دست 
دادن مو از عوارض کم خونی هستند.

خونریزی شدید و بارداری های مکرر 
و در فواصل کوتاه مدت باعث کاهش 

بیشتر ذخایر آهن می شوند.

تراکم پایین استخوانی
تراکــم پاییــن اســتخوانی یکی از 
مشکالت شایع بعد از یائسگی است.

در این دوران، با کاهش سطح هورمون 
استروژن سطح کلسیم استخوان ها نیز 

کاهش می یابد.
کاهش اســتحکام اســتخوانی، زنان 
را در معرض خطر پوکی اســتخوان و 
شکستگی استخوان در دوران یائسگی 

قرار می دهد.
بنابرایــن دریافت مقادیر مناســب 
کلســیم و ویتامیــن D در تمــام 
دوران هــای  زندگی بســیار ضروری 
اســت.رژیم های غنی از فرآورده های 
لبنی، سویای غنی شــده با کلسیم، 
کنسرو ماهی با اســتخوان، حبوبات، 
کنجد و توفو از غنی ترین منابع کلسیم 

هستند.
ویتامین D در تخم مرغ، ماهی روغنی 
مانند شاه ماهی، ماهی خال مخالی و 
غالت صبحانه غنی شــده با ویتامین 
D وجود دارد و ضمنــا مقدار زیادی 
نیز در زیر پوست توسط نور خورشید 
ساخته می شود.گوشت، ماهی و منابع 
غنی ویتامین C به جذب آهن کمک 
می کنند. چنانچه چای و قهوه و  مقدار 
زیادی فرآورده های لبنی همزمان با 
غذاهای غنی از آهن مصرف شــوند، 

 پیشگیری از بیماری در زنان
مشاهده شــده اســت که با ایجاد تغییرات صحیح در رژیم غذایی، به راحتی می توان 

مشکالت مربوط به سالمتی زنان را کاهش داد.
برای مثال مصرف منظم آب زغال اخته می تواند در پیشگیری و بهبود عفونت ادراری 
موثر باشد.حذف شکر و  مخمر از رژیم غذایی عامل مهمی در پیشگیری از عفونت های 
قارچی اســت، از طرف دیگر حذف  فرآورده های لبنی و غذاهایی کــه از گندم تهیه 
می شوند به مبارزه با سندرم روده تحریک پذیر کمک می کند.افزودن اسیدهای چرب 
ضروری به رژیم غذایی از طریق مصرف ماهی روغنی، مغز دانه ها، دانه ها و مکمل روغن 

گل مغربی به تسکین بسیاری از مشکالت شایع در زنان کمک می کند.
درد ســینه ها در دوران قاعدگی، و عالئم پیــش از قاعدگی از جملــه بی حوصلگی و 

تحریک پذیری شدید از جمله این موارد هستند.
 در طوالنی مدت مصرف رژیم غذایی کم چربی و غنی از اســتروژن های گیاهی، که در 
دانه های سویا و غالت کامل یافت می شود، به کاهش خطر ابتال به سرطان سینه کمک 

می کند.
متخصصان تغذیه استفاده از رژیم غذایی که سطح چربی های اشباع در آنها پایین و در 
مقابل غنی از میوه ها و سبزی های سرشار از آنتی اکسیدان هاباشد و همچنین دریافت 
باالی  فوالت را به کلیه زنان توصیه می کنند.داشتن برنامه ورزشی منظم نیز برای ثبات 

وزن و پیشگیری از پوکی استخوان مفید است.

مواد غذایی که نباید مصرف شوند
مصرف غذاهای سرخ شــده، فرآورده های گوشتی، بیسکویت ها، کیک ها، شکالت ها و 
میان وعده های اشتها برانگیزی که دارای مقادیر زیادی چربی هستند، باید به کمترین 

حد ممکن کاهش یابند.
مقدار انرژی حاصله از یــک گرم چربی 2 برابر انــرژی حاصله از 1 گــرم پروتئین یا 
کربوهیدرات اســت و این قبیل مواد غذایی و خوراکی ها احتمال چاقی و اضافه وزن را 

افزایش می دهند.
غذاهای فرآوری شده و قندی که سطح قند خون را به سرعت باال می برند معموالً باعث 
پرخوری فرد در مدت زمان کوتاهی می شوند.از طرف دیگر غذاهای شیرین، اغلب چربی 

زیادی نیز دارند که می توانند اثرات مخربی بر کنترل اشتها داشته باشند.
از منابع استروژن گیاهی که برای زنان مفید هستند می توان به موارد زیراشاره کرد:

منابع ایزوفالون: دانه سویا، توفو، شیر سویا، توت ها، نخودچی
منابع لیگنان: گندم، جودوسر، چاودار

منابع کومستران: نخود سبز، کلم اسپرو، یونجه، سویا، لپه
منابع الکتون: جو دوسر، کنجد، گندم سیاه

با مصــرف انواع 
میوه، ســبزی و 
غــالت صبحانه 
 ، ر ا ســد سبو
می توان بسیاری 
از ویتامین هــا، 
مــواد معدنی و 
فیتونوترینت های 
برای  ضــروری 
حفظ ســالمت و 
شادابی پوست، را 
برای بدن تامین 

نمود.
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آیا می توان در طول بارداری به کمر خوابید؟
دکتر کاترین لینش در پاسخ این سوال می گوید: پس از ماه 
سوم بارداری توصیه می شود تا حد امکان به کمر یا اصطالحا 
طاق باز نخوابید. یا دست کم برای مدت طوالنی به کمر دراز 
نکشید. هنگامی که طاق باز می خوابید، وزن رحم به رگی 
که خون را از پا به قلب شما می رساند، فشار می آورد.البته 
هنگامی که خواب هستید و ناخواسته و در عدم هوشیاری به 
کمر خوابیده اید، مساله اش فرق دارد زیرا شما هیچ کنترلی 
روی وضعیت خواب خود ندارید. اگر هنگامی که بیدار شدید 

خود را در وضعیت طاق باز مشاهده کردید، این واکنش بدن 
شما بوده است و خیلی نگران نشوید. بهترین حالت خوابیدن 
برای زنان باردار به پهلو است. بهتر است سمت آنها را نیز هر 
چند وقت یکبار عوض کنید. برای اینکه موقعیت راحت تری 
برای خوابیدن به پهلو داشته باشید، می توانید یک بالش 
بین پاهای خود بگذارید.   دکتر راشل ترک نیز می گوید: 
اگر عادت دارید طاق باز بخوابید، نهایتا تا آخر سه ماهه اول 
بارداری می توانید این کار را انجام دهید. اما هر چه رحم شما 
سنگین تر می شود خطر خوابیدن به کمر نیز بیشتر می شود. 

به کمر خوابیدن برای این خطرناک است که خون رسانی بدن 
مادر ممکن است در نتیجه وزن رحم دچار اختالل یا رگ ها 
بسته شوند. این مساله به تغذیه جنین نیز آسیب می رساند.

باید بدانید افرادی که دچار فشار خون باال هستند به هیچ 
عنوان نباید در طول بارداری طاق باز بخوابند. برای اینکه 
هنگام خواب به پهلو بدنتان ریلکس باشد، می توانید یک 
بالش پشت کمر یا جلوی سینه یا بین پاهای خود قرار دهید.   
هر زمان که ناخواسته به کمر می خوابید خیلی نگران نشوید 

و فقط فوراحالت خود را تغییر دهید.

ویزیت رایگان
پاسخ به سوال های رایج زنان باردار 

در این شــماره از ویزیت رایگان، سوال هایی  
که می تواند به ذهن هر خانم بارداری برســد 
را برایتان انتخاب کرده و پاســخ آنهــا را از زبان 

کارشناسان و پزشک زنان برایتان نوشته ایم.

مریم .ن 33ساله 
آیا می توان در طول بارداری رژیم گرفت؟

دکتر جنیفر شو: من هرگز این کار را توصیه نمی کنم. دوران بارداری زمان مناسبی برای رژیم غذایی نیست. 
کامال نرمال و طبیعی است که در طول بارداری حدود یک کیلو و 200 تا یک کیلو و 500 گرم اضافه وزن داشته باشید. 
 اگر اضافه وزن دارید، باید سعی کنید پس از بارداری این وزن را کاهش دهید. برای افرادی که بیش از اندازه چاق و به نوعی 

می توان گفت بیمار هستند توصیه می کنیم در طول بارداری بیش از 700 گرم اضافه وزن نداشته باشند.
برخی از اضافه وزن ها به طور غیرقابل اجتنابی موجب افزایش وزن جنین، بزرگ شــدن رحم و جفت و همچنین موجب 
آمونیاکی شدن مایع رحم می شوند. اما این وزن باید به سرعت پس از زایمان از بین برود. به طور نرمال باید حدود 2500 کالری 
در روز دریافت کنید. مادر و جنین هر دو به این میزان کالری نیاز دارند. باید بدانید در طول بارداری میزان قند خون مادر به طور 
محسوسی کاهش پیدا می کند و همین مساله باعث می شود تا زن باردار میان دو وعده اصلی به شدت احساس گرسنگی داشته 

باشد. اگر در طول بارداری رژیم بگیرید همیشه و هر روز گرسنه خواهید بود.
کودکان به مواد مورد نیاز خود بسیار وابسته هستند اما اگر به خود گرسنگی بدهید بیشتر از جنین برای خود شما ضرر دارد. 

همچنین باعث می شود تا کودک رشد کافی نداشته باشد.
به نظر من این 8 ماه را به سالمتی خود و فرزند خود فکر کنید و خیلی در قید زیبایی و تناسب اندام نباشید. هر وزنی که فکر 

می کنید باید کم کنید را پس از زایمان انجام دهید. در طول بارداری غذاهای مغذی و سالم میل کنید.
رژیم در طول بارداری به هیچ وجه روش مناسبی نیست. به طور استاندارد، زنان باید در طول بارداری بین یک تا یک 
کیلو و ۳00 گرم افزایش وزن داشته باشند. حتی زنان چاق نیز نباید در طول بارداری رژیم بگیرند. این افزایش 
وزن نباید فقط مختص کودک، رحم، جفت و حتی اندازه سینه ها باشد. این میزان برای رسیدن جنین و مادر 
به حالت تعادل و سالمت جسمی الزم است تا بتوانید پس از زایمان نیز کودک خود را به درستی تغذیه کنید.  
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زهرا دیباج: آیا بودن در کنار کودکی که آبله مرغان دارد برای زن باردار خطرناک است؟
پاسخ دکتر دبورا اترنال این است: بله خطرناک است به ویژه اگر قبال آبله مرغان نگرفته اید و واکسن آن را 
نیز تزریق نکرده اید. اگر در طول بارداری دچار آبله مرغان شوید، این بیماری شدیدتر خواهد بود و احتمال بروز 
بیماری های ریوی نیز افزایش می یابد. اگر در نیمه نخست بارداری آبله مرغان بگیرید، حتی امکان سقط جنین 
یا معلول شدن کودک نیز وجود دارد. اگر در هفته های آخر بارداری مبتال شوید احتمال اینکه فرزند هنگام 
تولد با مشکل جدی روبه رو شود زیاد است. اگر به هر دلیل در اطراف شما فردی وجود دارد که به آبله مرغان 
مبتال شده است و شما هم قبال آن را نگرفته اید، حتما و فورا این مساله را با پزشک خود مطرح کنید. شاید اگر در 
عرض چند روز گلوبولین محافظ در برابر آبله مرغان به شما تزریق شود، بتوانید روند رشد این بیماری را متوقف 
کنید. اما اگر به آبله مرغان مبتال شدید، باید داروهای ضدویروس همچون اسی کلوویر مصرف کنید تا دست کم 
بتوانید شدت بیماری را کاهش دهید. زنان باردار باید تا حد امکان از قرار گرفتن در نزدیکی افرادی که آبله 
مرغان دارند، پرهیز کنند. اگر در دوران کودکی خود آبله مرغان گرفته اید و واکسن آن را نیز تزریق کرده اید، 
مطمئن باشید جنین شما از این ویروس در امان است. اما این مساله در مورد همه زنان مصداق ندارد. برخی از 
افراد در کودکی واکسن آبله مرغان تزریق نکرده اند و باید اکنون این واکسن را بزنند. اگر خانم بارداری در معرض 
ویروس آبله مرغان قرار دارد،احتمال  اینکه فرزند او کامال سالمت و طبیعی به دنیا بیاید کم است. این کودکان 
اصوال با سرهای کوچک تر از اندازه طبیعی – که به آن خرد سری گفته می شود – یا ران  کج و غیرطبیعی به 
دنیا می آیند. اگر در نیمه نخست بارداری در معرض آبله مرغان باشد احتمال اینکه در هر دوره از بارداری به آن 
مبتال شود، وجود دارد. اگر 5 روز پیش از زایمان مبتال شوید، احتمال اینکه کودک نیز با آبله مرغان متولد شود 
زیاد است که برای نوزاد بسیار خطرناک است و حتی جانش را نیز تهدید می کند.اگر مادری هستید که فرزند 
بزرگ دارید باید هرچه سریع تر واکسن آنها را بزنید تا دچار این ویروس نشوند و جنین شما را نیز تهدید نکنند. 

مریم امینی 27ساله: زنان باردار چه لباسی بپوشند بهتر است؟
یکی از مسایل بسیار مهم در دوران بارداری، لباس هایی است که مادرِ آینده به تن می کند. تقریبا همه دوست 
دارند لباس های شیک و راحت بپوشند. در دوران بارداری اندام زن به هم می ریزد و نمی تواند زیبایی قبل را 

داشته باشد اما می تواند با پوشیدن لباس های مناسب تا حد زیادی این وضعیت را کنترل کند.
ما پیشنهادهای ساده ای داریم که بدون شک خودتان هم می دانید اما ما دوباره تکرار می کنیم تا شاید بتوانید 

از آنها ایده بگیرید. 
1.    لباس ماکسی

ماکسی های گل دار و زیبایی در بازار وجود دارند که برای دوران بارداری بسیار مناسب به نظر می رسند. این 
لباس های بلند و گشاد حس راحتی بسیاری به فرد می دهد و می تواند آزادانه در خانه گشت بزند.

2.    لباس بلند مشکی
لباس بلند و مشکی که نرم و راحت است برای استفاده روزانه زنان باردار گزینه مناسبی به نظر می رسد. همان 
طور که می دانید، رنگ مشکی باعث الغرتر دیده شدن اندام می شود و این برای خانم هایی که شکم های 

بزرگی دارند، راه حل خوبی است.
3.    شلوار لی

 شاید کمی برایتان عجیب باشد که با آن شــکم بزرگ که نوزادی زنده در داخل آن زندگی می کند، چطور 
می توان شلوار لِی تنگ پوشید! اما الزم نیست شلوار تنگ بپوشید. انواع شلوار لی مخصوص دوران بارداری در 
بازار موجود هستند که فاق های مناسب شکم زنان باردار دارند و قسمت ران آنها نیز تنگ نیست تا نشستن و 

برخاستن را برای زنان باردار دشوار کند.
4.    شلوار شش جیب

این شلوارهای راحتی نیز برای دوران بارداری مناسب هستند. جنس آنها اصوال نرم است و به دلیل داشتن بند 
در قسمت کمر، می توانید تنگ یا گشاد بودن آن را با توجه به اندازه شکم خود تنظیم کنید.

5.    بلوز ژرسه
یکی از بهترین و راحت ترین گزینه ها برای پوشیدن در دوران بارداری، بلوزهای لَخت و راحت ژرسه است. این 
لباس ها در یکی دوسال گذشته بسیار زیاد شده اند و در انواع طرح ها و رنگ ها موجود هستند و تقریبا در همه 

فروشگاه های پوشاک زنانه می توانید انواع آنها را بیابید.
6.    بلوزهای یقه هفت

بلوزهایی که یقه هفت و باز دارند نیز برای دوران بارداری بسیار مناسب هستند. زن باردار شاید دچار باال بودن 
دمای بودن باشد و وقتی لباس خنک با یقه باز در خانه می پوشد، آسایش بیشتری دارد. این بلوزها در انواع 

رنگ و طرح ها موجود هستند.

یکی از دالیل ایجاد 
بــارداری خارج از 
رحم، انســداد و 
باریک شدن دیواره 
رحم در قســمت 
انتهایی اســت که 
مانع از عبور تخمک 
 بــه داخــل رحم

 می شود. 

بارداری خارج از رحم چیست؟
یکی از معمول ترین دالیل ایجاد بارداری خارج از رحم، 
انسداد و باریک شدن دیواره رحم در قسمت انتهایی است 
که مانع از عبور تخمک به داخل رحم می شود. این انسداد یا 
باریکی نیز در نتیجه التهاب یا زخم ایجاد شده در اثر عفونت 
با میکروب های مولد سوزاک یا کالمیدیا )بیماری تناسلی  

شبیه  سوزاک( است.
 لوله رحم توســط انواع مختلف باکتری ها دچار عفونت
 می شود و حتی پس از سقط جنین، تولد نوزاد یا هنگام 

استفاده از IUD نیز بروز پیدا می کند. اگر این عفونت شدید 
باشد باعث انسداد یا باریک شدن لوله رحم می شود.

 از دیگر دالیل بســیار ضعیف انســداد لولــه رحم، 
عفونت های ناحیه شکمی همچون آپاندیس، تومور لگنی و 

بافت زخمگاهی پس از جراحی های شکمی است.
عوارض جانبی بارداری خارج از رحم چیست؟

بارداری خارج از رحم می تواند کشنده باشد مگر اینکه 
فورا تشخیص داده و به آن رسیدگی شود. اگر این مساله 
تشخیص داده نشود، باعث پارگی لوله رحم و خونریزی 

شدید و بیش از اندازه در شــکم می شود. آبستنی های 
خارج از رحم که در جاهــای دیگر همچون گردن رحم یا 
تخمدان شکل می گیرند نیز می توانند به رگ های خونی 
اطراف خود حمله کنند و موجب خونریزی بســیار زیاد 
شوند.در زمان های قدیم که امکان تشخیص بارداری خارج 
از رحم ممکن نبود، بســیاری از زنان در نتیجه این امر و 
 خونریزی شدید، جان خود را از دست می دادند. اما امروزه با 
تشخیص های پیشرفته پزشکی و انتقال خون به بیمار، 

بسیار کم شاهد مرگ  هستیم.
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دکتر معصومه هاللی زاده استادیار فیزیولوژی 
ورزشی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم 
ورزشی و تربیت بدنی: مادران ورزشکار عالوه بر 
بهره مند شدن از مزایای متعدد سالمتی و زایمان آسان، 
نوزادان باهوش تری هم به دنیا می آورند. راهنمای 
جدید انجمن زنان و زایمان آمریکا در مورد ورزش در 

ن  ا ر و بارداری و پس از زایمان، دوره بارداری را زمانی مهم و د
حساس برای تغییر و اصالح شیوه زندگی معرفی و با صراحت به 
مادران باردار توصیه کرده است که اگر پیش از بارداری فعال بوده 
اند، در این دوران به فعالیت خود ادامه داده و اگر پیش از آن فعال 
نبوده اند، برای تأمین سالمت خود و فرزند، برنامه اصولی فعالیت 
ورزشی متناسب با سطح آمادگی و سالمت جسمی را تحت نظر 

پزشک و فیزیولوژیست ورزشی آغاز کنند.

تعیین وضعیت تندرستی زنان در سال های آتی زندگی، در گرو اصالح عادات آنان طی دوران بارداری است. در این راهنما ذکر 
شده است که هیچ دلیل مبنی بر تأثیر منفی فعالیت ورزشی اصولی در دوران بارداری وجود ندارد و زنان باردار باید پیش از بارداری، 
 طی بارداری و پس از آن فعالیت ورزشی مستمر داشته باشند. عالوه بر این، توصیه های کاربردی مفیدی برای تمرین ورزشی در 

گروه های خاص شامل زنان مبتال به دیابت، چاقی و پرفشاری خون و ورزشکاران رقابتی و حرفه ای ارائه شده است.
ورزش در بارداری؛ کاهش خطر ابتال به دیابت

چاقی و اضافه وزن، مهم ترین چالش جسمانی در دوره بارداری هستند و بهترین راه جلوگیری از مبتال شدن به اضافه وزن در این 
دوران، ورزش منظم است. ورزش همچنین سبب می شود که پس از زایمان، بدن زودتر شکل طبیعی و عادی خود را بازیابد، چاقی 
شکمی سریع تر از بین برود و سینه ها دچار افتادگی نشوند. تحرک بدنی، سبب فعالیت بهتر دستگاه های تنفس، گوارش و گردش 
خون و رفع مشکل یبوست و تسریع خون رسانی به تمام قسمت های بدن به خصوص پاها خواهد شد. عالوه بر این، نقش ورزش در 

تأمین سالمت روانی، اعتماد به نفس و آرامش فکری مادر در دوران بارداری انکارناپذیر است.
داشتن فعالیت ورزشی کافی در دوران بارداری کاهش خطر دیابت بارداری، افزایش سطح انرژی و سطح آمادگی بدن، تقویت عضالت 
ناحیه شکم، کاهش خستگی ناشی از حمل جنین، تسهیل و تسریع گردش خون و اکسیژن گیری مادر و جنین را به همراه دارد. 
فعالیت ورزشی منظم مادر در دوران بارداری، به ویژه فعالیت های هوازی، باعث اکسیژن رسانی بهتر به سلول های جنین به خصوص 

در سلول های مغزی و کاهش ریسک اختالالت مغزی پیش از تولد و هنگام تولد می شود.
مادران ورزشکار؛ نوزادان باهوش

 نتایج یک مطالعه روی نوزادان متولد شده از زنانی که در طول دوره بارداری به طور پیوسته فعالیت ورزشی انجام می دادند،  
نشان داد نوزادان این زنان از سایر کودکان باهوش تر بودند و آمادگی قلبی عروقی باالتری داشتند. انجام هر فعالیت ورزشی 
با شدت متوسط مانند شنا، یوگا، پیاده روی تند، حرکات موزون و ایروبیک کم شدت مفید است. در میان انواع فعالیت ها، 

مادران ورزشکار،
کودکان باهوش
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پیاده روی تنها ورزشی است که مادران باردار در هر مرحله بارداری، می توانند آن را شروع 
کنند و تا زمان زایمان از مزایای آن بهره مند شوند. کم تحرکی در هر دوره زندگی به ویژه 
دوره های خاص زندگی زنان مانند بلوغ، بارداری، شیردهی و یائسگی با پیامدهای منفی 
 زیادی همراه است؛ چنانچه طبق گزارش انجمن پزشــکی کانادا، خطر ابتال به چاقی و 
بیماری های قلبی- عروقی به عنوان دومین عامل مرگ و میر زنان در سطح جهان را به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می دهد.

 کم تحرکی عامل سرطان سینه ، روده بزرگ و ...
  کم تحرکی در زنان در حدود 21 تا 25 درصد عامل سرطان سینه و روده بزرگ، 27 درصد 
عامل دیابت و حدود ۳0 درصد عامل بیماری ایسکمیک قلب )عدم خون رسانی به عضله 
قلب( است. تمام این عوارض ناشی از تغذیه غیر اصولی و سطح پایین تحرک بدنی است. 
همچنین ریسک بروز پوکی استخوان که به مراتب در زنان باالتر و در حدود دو برابر مردان 

است، تحت تأثیر بی تحرکی به شدت باال می رود.

پیاده روی 
تنها ورزشی 

است که 
مادران باردار 
در هر مرحله 

 بارداری، 
می توانند 

آن را شروع 
کنند و تا زمان 

زایمان از 
مزایای آن بهره 

ببرند.   

ورزش در دوران بارداری نباید با هدف کاهش وزن انجام شود؛ زیرا سبب تداخل 
در روند فیزیولوژیک بارداری و رشد جنین اســت. به هر حال، هدف اصلی از 
تمرین های بدنی در دوران بارداری حفظ حالت و وضع عضالت بدن و زیبایی 
اندام مادر است تا بتواند از نظر جسمی و روانی برای زایمان طبیعی و بی عارضه 
آماده شود. شرط اساسی برای ایمن بودن برنامه ورزشی در این دوران، پرهیز از خستگی مفرط 
و بروز مشکل دی هیدراسیون )کم آبی( بدن است. تنها خط قرمز انجمن زنان و زایمان آمریکا 
برای تمام زنان باردار، ورزش های پر زد و خورد و تماسی است که به دلیل افزایش خطر آسیب 

دیدگی منع شده اند.
پیاده روي در دوران بارداری:

پیاده روي یکي از بهترین ورزش ها براي خانم هاي حامله است که بدون وارد آوردن فشار بیش 
از حد بر زانو و قوزک پا، وضعیت بدني آنها را در حالت مناسبي نگه مي دارد. این فعالیت براي 
تمام 9 ماه حاملگي، سالم و ایمن ارزیابي مي شود و در صورتي که شما قبال به طور منظم ورزش 

نمي کردید، یکي از آسان ترین راه هاي آغاز ورزش کردن است.
در صورتي که قبال هم پیاده روي مي کردید، برنامه خود را ادامه دهید. اگر پیش از حاملگي، 
براي مدتي طوالني فعالیت چنداني نداشته اید، از پیاده روي آرام آغاز کنید و به تدریج میزان 
آن را به 20 تا ۳0 دقیقه پیاده روي تند برسانید. مي توانید هر چند دقیقه یکبار، پیاده روي 
خود را از حالت آرام به سریع و بالعکس تغییر دهید. بهتر است این تمرین را حداقل سه بار در 
هفته انجام دهید. در صورتي که به طور منظم و مداوم به ورزش نپردازید، خطر بروز آسیب 
دیدگي در شما افزایش مي یابد؛ در صورتي که گهگاهي به ورزش بپردازید، از مزایا و منافع 
ورزش بهره نخواهید برد. انجام تمرینهاي مربوط به ماهیچه هاي کف لگن خود را در حین پیاده 
روي فراموش نکنید. هنگامي که عازم پیاده روي هستید، مقداري آب با خود ببرید تا بدن شما 
مقادیر زیادي آب از دست ندهد، زیرا این ا مر ممکن است موجب بروز برخي انقباضات عضالني 
و همچنین افزایش دماي بدن شود، که این دو عارضه ممکن است به حدي برسند که براي شما 

و کودکتان خطرناک باشند. 
سه ماهه اول: براي شما الزم نیست که عادت هاي پیاده روي معمولي خود را خیلي تغییر دهید، 
فقط اطمینان حاصل کنید که کفش هاي شما براي پیاده روي مناسب باشند و حمایت کافي 
را از پاهاي شما به عمل مي آورند. اگر هواي بیرون گرم و مرطوب است، از پیاده روي صرف نظر 
کنید. این وضعیت آب و هوایي، احتمال گرمازدگي شما را افزایش مي دهد. هر چند مطالعه اي 
که خطرات گرم شدن بیش از حد بدن براي بارداري انسان را اثبات کند وجود ندارد، اما برخي 
مطالعات بر روي حیوانات نشان داده اند که این عامل مي تواند منجر به بروز اختالالتي شود. 
قبل از آغاز هر گونه برنامه ورزشي در دوران حاملگي، راهنماي مربوط به سالمتي و امنیت را 

مطالعه و رعایت کنید.
سه ماهه دوم: وضعیت بدني شما ممکن اســت در این دوره تغییرات زیادي کرده و از حالت 
طبیعي خارج شده باشد، پس با توجه به وضعیت راه رفتن خود، از وارد آوردن فشار بیش از حد 
بر پشتتان جلوگیري کنید. سرتان را صاف بگیرید، چانه خود را به صورت افقي نگه دارید، از خم 
شدن پشت خود جلوگیري کنید و مستقیم به مسیر روبروي خود نگاه کنید. دستهاي خود را 
به طور هماهنگ با بدن و با ریتم پیاده روي خود، حرکت دهید تا هم تعادل بدن را حفظ کنید 

و هم سرعت پیاده روي را افزایش دهید.
سه ماهه سوم: برنامه ورزشي خود را در همان مدت زمان قدیمي که به آن عادت کرده اید، ادامه 
دهید. با توجه به اینکه به علت بزرگ شدن شکم، نمي توانید پاهاي خود را ببینید، از پیاده روي 
دسته جمعي )پشت سر افراد دیگر( و یا پیاده روي در زمین هاي نامسطح که مي تواند شما را 

در خطر از دست دادن تعادل و زمین خوردن قرار دهد، خودداري کنید.
در دوران حاملگي، در چه شرایطي نباید ورزش کنم؟

در صورتي که دچار فشار خون بسیار باال هستید.در صورتي که کیسه آب شما خیلي زود پاره 
شده است.اگر قبال، سابقه زایمان زودرس داشته اید، یا مي دانید که این بار در معرض خطر 
زایمان زودرس قرار دارید. اگر به عارضه نارسایي دهانه رحم دچار شده اید. اگر خونریزي واژینال 

مداوم در سه ماهه دوم و سوم دارید.

آمار ابتال به فقر کلسیم و شیوع پوکی استخوان در ایران، به مراتب باالتر از سطح میانگین جهانی است؛ طوری که بیش از 90 درصد 
ایرانیان با کمبود کلسیم مواجه اند و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سن پوکی استخوان در زنان ایرانی 
به ۳5 سال کاهش یافته است؛ در حالی که اجرای تمرینات ورزشی اصولی و برخورداری از سطح تحرک جسمانی کافی به دلیل وارد 
آوردن فشار مناسب روی استخوان ها از کاهش تراکم توده استخوانی و بروز پوکی استخوان جلوگیری می کند و با افزایش خون رسانی 

به اندام ها موجب تقویت عضالت و استخوان ها می شود.
تمرین بدنی منظم؛ زایمان آسان

  فعالیت بدنی با منعطف ساختن مفاصل لگن و تقویت عضالت فعال در موقع زایمان، بدن را برای زایمان سریع تر و راحت تر آماده 
می کند. همچنین تحقیقات نشان داده زنانی  که در دوران بارداری منظم فعالیت ورزشی دارند، پس از زایمان به داروی مسکن کمتری 

نیاز دارند.
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  دمنوش های آرام بخش
دکتر سعید صانعی،پزشک و مشاور درمان های گیاهی و طب سنتی :

اضطراب، کاهش تمرکز، تحریک پذیری، افزایش گریه، احساس فراموشی، عدم اعتماد به نفس و حتی میل به خودکشی از عالئم روانی ابتال به سندروم پیش از 
 قاعدگی است.برخی از خانم های مبتال به سندروم پیش از قاعدگی همه عالئم این سندروم را تجربه می کنند در حالی که خانم های دیگر تنها برخی از عالئم را
دارندو هر فرد با توجه به عالئم خود باید از دم نوش یک گیاه برای بهبود و درمان مشکالت خود استفاده کند و در صورتی که تمام عالئم را داشته باشد از چند گیاه به 
صورت ترکیبی استفاده کند. این خانم ها عالوه بر استفاده از دم نوش هایی که به بهبود کمک می کنند، باید یک رژیم غذایی سالم و ورزش به صورت مداوم را هم در برنامه 

زندگی خود داشته باشند، در غیر این صورت استفاده از دم نوش به تنهایی نمی تواند به صورت قطعی کمکی به فرد کند و تاثیر دم نوش کم می شود.

زنجبیل
برای کاهش مشکالت ناشــی از سندروم پیش از قاعدگی 
 باید دم نوش را متناســب با مشــکل فــرد انتخاب کرد. 
خانم هایی که همه مشکالت ناشــی از سندروم قاعدگی 
را دارند باید همه گیاهانی را کــه برای این منظور معرفی 
می شود، به مقدار مساوی ترکیب کنند و به شکل یک دم 
نوش چندگانه از آن اســتفاده کنند. برای این منظور باید 
یک قاشق غذاخوری از تمام گیاهانی را که برای سندروم 
پیش از قاعدگی پیشنهاد می شود، با یک لیوان آب جوش 
ترکیب کرد ه و یک ســوم لیوان را قبل از هر غذا نوشید. 

برخی خانم ها پیش از قاعدگی با مشکالتی مثل سرگیجه، 
تهوع و استفراغ مواجه می شوند که برای رفع این مشکل 

می توان از زنجبیل کمک گرفت.
برای برطرف کــردن حالت تهوع و اســتفراغ ناشــی از 
سندروم پیش از قاعدگی باید ۳-۴ گرم )معادل یک قاشق 
مرباخوری( زنجبیل را در یک لیوان آب جوش دم و بعد از 
صاف کردن استفاده کرد. همچنین ترکیب زنجبیل با چای 

و دارچین هم مناسب است.
یک دم نوش مفید دیگر را هم می توان با زنجبیل درست 
کرد، برای این منظور کافی اســت یک برش زنجبیل تازه 
را به همراه لیموترش، نعنا )7-10 عدد برگ نعنای تازه( 
و یک قاشــق مرباخوری عســل در یک قوری آب جوش 
به مدت 20 دقیقه دم کرد. این دم نــوش عالوه بر اینکه 
خوشمزه اســت خاصیت آرام بخش نیز دارد و می تواند 
حالت عصبی بودن، تحریک پذیری و حساس بودن را در 
خانم ها از بین ببرد. ضمن اینکه خســتگی ناشی از کار را 

برطرف می کند و برای این خانم ها مناسب است.
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گیاه پنج انگشت
بهترین گزینــه برای درمان مشــکالت 
ســندروم پیــش از قاعدگی گیــاه پنج 
انگشت اســت. این گیاه نام های دیگری 
چون فلفل بیابانی و ویتاگنوس دارد و به 
دلیل تاثیرات شگفت انگیزی که در بدن 
 خانم ها مــی گذارد بــه آن »گیاه زنان«

 می گویند. ویتاگنوس درواقع یک درخت 
است که برگ های آن شکل پنجه مانند 
دارد و گل های بنفش درخت بعد از گرده 
افشــانی تبدیل به میوه هایــی قهوه ای 
رنگ می شــود. مصرف این گیاه عالوه بر 
تنظیم هورمون ها، باعث باالرفتن میزان 
پروالکتین می شــود و به همین دلیل در 
کاهش درد پستان ها می تواند مفید باشد.

پنج انگشــت بــا ویتاگنوس بــه درمان 
 ســندروم پیــش از قاعدگــی کمــک

می کند ضمن اینکه می تواند به آن دسته 
از افرادی که با اختــالل قاعدگی مواجه 
هستند کمک کند و باعث تنظیم قاعدگی 
شــود. البته برای تنظیم قاعدگی باید به 
صورت طوالنی مدت از این گیاه استفاده 
کرد، با این حال اســتفاده از این گیاه در 

بهبود وضعیت خانم هایی که به مشــکل 
قاعدگی مبتال هستند موثر است.

استفاده از ویتاگنوس می تواند به درمان 
ورم و عفونت رحم کمک کند ضمن اینکه 
در درمان ضخیم شــدن دیواره رحم نیز 
موثر اســت. کاهش خونریزی و کاهش 
عوارض یائســگی از دیگر مزایای مصرف 

این گیاه است.
شرکت های داروســازی ویتاگنوس را به 
شکل قرص و قطره درآورده اند که قرص 
و قطره آن را می توان از داروخانه ها تهیه 
کرد. افرادی که از قطره گیاهی اســتفاده 
می کننــد باید روزی ۴0 قطــره از آن را 
قبل از صبحانه استفاده کنند.  ویتاگنوس 
در قالب قرص هم به فروش می رسد که 
باید قرص را قبل از غــذا مصرف کرد. آن 
دســته از افرادی که تمایل به استفاده از 
نوع کارخانه ای ندارند می توانند دم نوش 
گیاه پنج انگشت با ویتاگنوس را در منزل 
درســت کنند؛ برای این منظور باید یک 
قاشــق مرباخوری از گیاه خشک شده را 
با آب جوش ترکیب و پس از دم کشیدن 
به مدت 10 دقیقه صاف کرد و نوشید. در 
صورت تمایل می تــوان در زمان مصرف 
به دم نوش، عســل اضافه کرد. اگر کسی 
حوصله درست کردن دم نوش را در منزل 
نداشته باشــد می تواند از چای کیسه ای 
گیاه ویتاگنوس که در بازار به صورت بسته 
بندی شده موجود اســت، استفاده کند. 
برای استفاده از این دم نوش باید یک عدد 
از آن را در یک فنجان آب جوش قرار داد 
 تا به مدت 10 دقیقه دم بکشــد. یکی از
  مزیــت هــای اســتفاده از دم نــوش

 کیســه ای این اســت که دیگر نیازی به 

صاف کردن ندارد ضمن اینکه طعم آن را 
بهبود بخشیده اند و می توان بدون عسل 

هم آن را نوشید.

گل قاصدک
ســندروم پیش از قاعدگــی باعث جمع 
شدن آب در زیر پوســت بدن و اندام ها 
می شود و همین مســئله تورم اندام ها و 
دردناک شــدن آنها را به وجود می آورد. 
برای رفع ورم، در وهلــه اول باید خوردن 
نمک را کاهــش داد. گل قاصدک به دفع 
نمک اضافی موجود در بــدن و رفع تورم 
کمک می کند. برای این منظور باید یک 
قاشق مرباخوری یا یک قاشق غذاخوری 
از گل قاصــدک را در یک اســتکان آب 
جوش بریزند تا به مــدت 10-15 دقیقه 
 دم بکشد و از این دم نوش به صورت ناشتا 

بنوشند.

بهار نارنج
یکی از مشــکالتی که خانــم های مبتال 
 به ســندروم پیش از قاعدگی به آن دچار

 می شــوند، اضطــراب، عصبــی بودن و 
افسردگی اســت. برای رفع این مشکالت 

می توان از گیاه و عــرق بهار نارنج کمک 
گرفت. استفاده از بهار نارنج باعث تقویت 
اعصاب می شــود. این گیاه ضدتشــنج 

عصبی است.
برخی از خانم هایی که به ســندروم پیش 
از قاعدگی مبتال هستند با اختالل خواب 
و به ویژه بی خوابی مواجه می شــوند که 
 مصرف این گیاه به درمان بی خوابی کمک 
می کند. 2 گرم )معادل یک قاشــق چای 
خــوری( از گیاه بهارنارنــج را باید در یک 
استکان آب جوش دم کرد. افزودن عسل 
و آویشن به این دم نوش تاثیر آن را بهبود 

می بخشد.

گل مغربی
اگر اسید چرب ضروری به مقدار کافی در 
بدن وجود نداشــته یا از بین رفته باشد، 
فرد با مشکالت سندروم پیش از قاعدگی 
مواجه شــده یا اینکه مشکالت سندروم 
پیش از قاعدگی تشدید می شود برای رفع 
این مشــکل و تامین اسید چرب ضروری 
می توان از گل مغربی و روغن آن استفاده 
کرده. عالوه بر این باید از خوردن غذاهای 

چرب پرهیز کرد.

اسطوخودوس
مصرف اسطوخودوس برای خانم هایی 
که به مشــکل بی خوابی و افسردگی 
پیش از قاعدگی مبتال هستند پیشنهاد 
 می شــود. اســطوخودس همچنین 
می تواند مشکالت گوارشی را برطرف 
کند و نفخ شــکم و گاز ناشــی از آن 
را از بین ببرد. بســیاری از خانم های 
مبتال به ســندروم پیش از قاعدگی با 
مشکالت گوارشی مواجه هستند، در 
نتیجه استفاده از اســطوخودوس به 
آنها پیشنهاد می شود. اسطوخودوس 
مقوی معده هم هست. ریختن گل تازه 

اسطوخودوس در بالش خاصیت آرام 
بخش دارد. 2 گرم اسطوخودوس را باید 
به مدت 10 دقیقه در یک استکان آب 

جوش دم کرد و قبل از خواب نوشید.

هوفاریقون
خیلی از خانم هایی که به ســندروم 
 پیــش از قاعدگی مبتال هســتند از
  بی حوصلگی و کسالت رنج می برند. 
بی انگیزه بودن، داشتن حالت تهاجمی، 
احساس خســتگی دائمی و... از دیگر 
مشکالتی اســت که برخی از خانم ها 
پیش از قاعدگی دچار آن می شــوند. 

گاهی احســاس گناه و افکار منفی به 
صورت دائمی قبل از قاعدگی به سراغ 
این خانم ها می آید و این مشکل بسیار 
ناخوشایند است ومی توان برای برطرف 
کردن تمامی این مشکالت از یک دم 
نوش دیگر کمک گرفت. نوشیدن دم 
نوش هوفاریقون به این دسته از خانم ها 
کمک می کند تا روحیه بهتری داشته 
باشند و کمتر به مســائل منفی فکر 
کنند. برای درست کردن این دم نوش 
کافی اســت 2 گرم از گیاه هوفاریقون 
 را در یک استکان آب جوش دم کرده

 و نوشید.
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دکترنسرین زارع پور:

دکترنسرین زارع پور، بورد تخصصی جراحی زنان، زایمان و نازایی:تست پاپ  اسمیر به عنوان یکی از تست های غربالگری بیماری های دهانه  
رحم انجام می شود. ویژگی بسیار مهم این تست این است که تاحدود 80 درصد در کاهش سرطان دهانه  رحم موثر است.

  با اینکه در سال های اخیر بیماری ها و عفونت های زنان افزایش یافته، هنوز بسیاری از خانم ها درباره تست ها و چک آپ های ضروری برای 
جلوگیری از ابتال به بیماری های جدی آگاهی ندارند.تست پاپ اسمیر یکی از همین تست های ضروری است.

اهمیت انجام تست پاپ اسمیر
تست پاپ  اسمیر به عنوان یکی از تســت های غربالگری بیماری های دهانه  رحم انجام 
می شود. ویژگی بسیار مهم این تست این است که در حدود 80 درصد در کاهش سرطان 

دهانه  رحم موثر است.

روشی ساده اما موثر
تست پاپ اسمیر بسیار راحت انجام می شود و معموال درد ندارد. این تست اغلب در همان 
معاینه  معمولی انجام می شود، به این صورت که متخصص زنان، با استفاده از یک برس 
نرم پالستیکی، سلول های دهانه  رحم را بر می دارد و درون ظرفی می ریزد که حاوی مایع 
نگه دارنده است. در مرحله  بعد، این ظرف به آزمایشگاه فرستاده شده و از سلول های داخل 
آن نمونه برداری می شود. سپس این نمونه ها در زیر میکروسکوپ بررسی می شوند که 

معموال این َرَوند یک هفته طول می کشد.
در این نمونه ها هرگونه تغییر سلولی بررسی می شــود به طوری که در بسیاری از موارد 
می توان با استفاده از نتایج این بررسی ها، تغییرات پیش زمینه  سرطان دهانه  رحم را در 

مرحله ای که به راحتی قابل درمان است تشخیص داد.

ِکی تست پاپ اسمیر انجام دهیم؟
نخستین تست پاپ اسمیر در افراد متاهل، معموال در 21 سالگی انجام می شود. سپس 
تا 29 سالگی این تست باید هر دو سال یک بار انجام شود. در صورتی که ۳ بار نتیجه  این 
تست منفی بود، پس از ۳0 سالگی هر سه ســال یک بار انجام می شود. پس از 65 تا 70 
سالگی در صورتی که پزشک تشخیص دهد، این غربالگری متوقف می شود. خانم هایی 

که  باالتر از ۳0 سال سن دارند، بهتر است همراه تست پاپ اسمیر از نظر HPV )ویروس 
پاپیلوم انسانی( هم بررسی شوند. تســت HPV بر روی همان نمونه  پاپ اسمیر انجام 

می شود و دقت تست را افزایش می دهد.

زمان طالیی برای انجام تست پاپ اسمیر
بهتر است تست پاپ اسمیر در مرحله  بعد از قاعدگی و در زمانی که خانم ها دچار عفونت 
نباشند، انجام شود. همچنین برای اینکه نتیجه  تست دقیق تر باشد، خانم ها نباید قبل از 
انجام آن، از کرم های واژینال و دوش بتادین استفاده کنند و همچنین قبل از انجام تست 
هم باید از نزدیکی با همسر شــان پرهیز کنند. خانم هایی که می خواهند برای بارداری 
اقدام کنند باید تست پاپ اسمیر را قبل از بارداری انجام دهند.خانم ها قلب تپنده خانواده 
هستند و هرچه به وجود خود و سالمتیشــان اهمیت بدهند، خانواده سالم تری پرورش 

می دهند و فرزندانشان هم یاد می گیرند برای سالمتی خود ارزش قائل شوند.

ویروس پاپیلوم انسانی
HPVیا ویروس پاپیلوم انسانی، ویروسی شایع است که بسیاری از مردان و زنان به آن 
مبتال می شــوند. تقریباً 100 نوع ویروس HPV وجود دارد که بعضی از انواع آن فقط 
دستگاه تناسلی را آلوده می کنند و باعث ایجاد زگیل تناسلی می شوند. انواع دیگری از 
HPV پس از مدتی طوالنی می توانند منجر به سرطان دهانه  رحم شوند. همه  گونه های

HPV  که باعث زگیل روی دست ها یا پا ها می شوند باعث به وجود آمدن زگیل دستگاه 
HPV  تناسلی یا تغییرات ســلول های سرویکس نمی شــوند. همچنین ویروس های

دستگاه تناسلی، در دیگر نقاط بدن بیماری ایجاد نمی کنند.

زمان طالیی برای تست پاپ  اسمیر
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اخبارپزشکی

مکمل های مفید دوران 
یائسگی

دیابت،بیماری خاموش 
ایرانی ها

كلينيک
فصل سوم

Clinic



تاثیریوگا و ورزش های هوازی 
درسالمت قلب
مطالعات نشان داده است تلفیق دو ورزش یوگا و ورزش های 

هوازی بهتر از انجام یکی از این دو ورزش به تنهایی است.

نتایج مطالعه محققان بیمارســتان گانشا سونیل هند نشان
 
 می دهد تلفیق یوگا و ورزش های هوازی دو برابر بیشتر برای 

سالمت قلب مفید است. سونال تانوار و نارش سن، محققان این 

مطالعه، در این باره می نویسند: »انجام یوگا همراه با ورزش های 

هوازی موجب کاهش استرس فکری، فیزیکی و عروقی شده 

و می تواند منجر به کاهش مرگ و میر و عوارض قلبی عروقی 

شود.«این مطالعه شامل 750 بیمار قلبی چاق مبتال به دیابت 

نوع2 بود. این افراد به سه گروه تقسیم شدند. گروهی متشکل 

از 225 بیمار که ورزش هوازی انجام می دادند، گروه 240 نفری 

که یوگا انجام می دادند و 285 نفر باقیمانده که هر دو را باهم 

انجام می دادند.هر سه گروه بعد از شرکت در سه جلسه فعالیت 

که هریک شش ماه به طول انجامید شاهد بهبود در فاکتورهای 

پرخطر بیماری قلبی شان بودند.فشارخون گروه هایی که فقط 

ورزش هوازی یا فقط یوگا انجام می دادند، به مقدار یکســان 

کاهش یافت. این گروه ها شاهد بهبود مشابه در میزان کلسترول 

کل، تری گلیسیریدها و کلسترول بد LDL بودند. وزن و اندازه 

دور کمرشان هم به یک میزان برای هر دو گروه کاهش یافته بود.

اما محققان دریافتند گروهی که هم یوگا و هم ورزش هوازی را 

باهم انجام داده بودند در مقایسه با دو گروه دیگر، دو برابر شاهد 

کاهش اندازه های فوق مربوط به فاکتورهای پرخطر بیماری 

قلبی شده بودند. همچنین بهبود قابل توجهی در عملکرد قلب 

و میزان ورزش کردن شان ایجاد شده بود.

2۹ درصد ايرانی ها كمر درد دارند
رئیس انجمن روماتولوژی ایران، با اشاره به شیوع باالی بیماری های مفصلی در کشور، گفت: 15 درصد جامعه دچار 

کمر درد و 1۴ درصد نیز مبتال به آرتروز هستند.
دکتر احمدرضا جمشیدی در افتتاحیه یازدهمین کنگره ســالیانه انجمن روماتولوژی ایران، اظهارداشت: درد، 
نخستین نشانه بیماری های روماتیسمی اســت و اختالالت مفصلی و التهابی با ریشه خود ایمنی در این دسته 

بیماری ها جای می گیرد.
وی گفت: شیوع 15 درصد جامعه به کمر درد و 1۴ درصد جامعه به آرتروز حاکی از بروز باالی این بیماری ها در کشور 

یواگ
پوسیدگی 
دندان دومین بیماری 
قرن است
رئیس هفدهمین همایش ســالیانه انجمن متخصصین دندانپزشــکی 

ترمیمی و زیبایی ایران، گفت: پوســیدگی دندان بعد از سرماخوردگی، 

دومین بیماری عفونی قرن به شمار می رود.

دکتر امیر قاسمی متخصص دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی با اشاره به 

اینکه بعد از سرماخوردگی پوسیدگی دندان دومین بیماری عفونی قرن و 

یکی شایع ترین بیماری عفونی در کشورهای جهان سوم به شمار می رود، 

افزود: رسانه ها در باال بردن افزایش آگاهی مردم در پیشگیری و بهداشت 

دندان ها نقش مهمی می توانند ایفا کنند. وی گفت: پوسیدگی دندان ها 

هنوز درصد زیادی از مردم را درگیر خود کرده و با وجودتالش هایی که 

در ایران انجام شده شاخص DMF دندان ها باال رفته و این رشته پیشرو 

در برخورد با پوسیدگی هاست و باید با استفاده از ابزارهای علمی بتوانیم 
با پوسیدگی مقابله کنیم.

قاسمی اظهار داشت: اخیرا زیبایی و درمان های زیبایی هم جای وسیعی 

در تمام حیطه های پزشکی و دندانپزشکی به خود اختصاص داده که در 

این حیطه هم دندانپزشکی ترمیمی  مسئولیت عمده ای از این درمان ها 

را بر عهده دارد. وی گفت: اعتقاد دارم که رشته تخصصی ما وظیفه عمده 

درمان های دندانپزشــکی مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد و هر حرکت 

علمی در این راستا منجر به پیشرفت و بهبود وضعیت بیماران خواهد شد.

این متخصص دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی تصریح کرد: نقش مهم 
 
رســانه ها در تمام دنیا در باال بردن افزایش آگاهی مردم در پیشگیری و 

بهداشت دندان ها برای رفع پوسیگی بسیار موثر است تا جلوی این عارضه 

را که منجر به صدمات جسمی و هزینه گزافی برای بیمار می شود را گرفت.
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افزایش ایمنی با پیاده روی 

اغلب به کسانی که قصد کاهش وزن و تناسب اندام دارند، پیاده 

روی پیشنهاد می شود. این سوال برای افراد مختلف پیش می آید 

که آیا پیاده روی برای کاهش وزن کافی است؟

در ســال های اخیر ورزش هایی همچون کراس فیت، اینتر وال 

و غیره پر طرفدار شــده اند. با این حال پیاده روی همچنان جزو 

ورزش هایی است که محبوبیت زیادی دارد و به افراد برای کاهش 
وزن پیشنهاد می شود.

پیاده روی فواید زیادی دارد و ارزش  اضافه شدن به برنامه ورزش را 

دارد. این ورزش هزینه زیادی ندارد و به مفاصل فشار وارد می کند.   
نیاز به لوازم خاصی ندارد.

همچنین باعث افزایش ایمنی بدن و قدرتمند شدن استخوان ها 

می شــود.پیاده روی به شــما کمک می کند تا به میزان فعالیت 

پیشنهاد شده در هفته  برسید. انجام ورزش های مختلف در طول 

هفته  در صورتی که با نشستن مداوم همراه باشد، نمی تواند کافی 

باشــد و به همین دلیل پیاده روی در دیگر ساعات روز می تواند 

بیشتر به افزایش فعالیت هفتگی و در نتیجه  جلوگیری از بیماری ها 

کمک کند.سعی کنید در کنار پیاده روی ورزش های قدرتی را نیز 
در برنامه خود داشته باشید.

در روزهایی که پیاده روی نمی کنید ورزش  قدرتی انجام دهید. 

انجام دو جلسه ورزش قدرتی در هفته  کافی است.اگر پیاده روی 

به تنهایی انجام شود قدرت بدن افزایش پیدا نمی کند و عضالت 
Tشکل نمی گیرند.
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است. جمشیدی با بیان اینکه بیماری روماتیسمی در بیشتر از 65 درصد موارد بر اثر عوامل ژنتیکی بروز می کند، افزود: عوامل محیطی نیز چون استعمال دخانیات به شدت در تشدید این 
بیماری ها و بروز نتابج منفی در درمان آن اثر دارد. وی گفت: بهره گیری از تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و ویتامین ها، داشتن تحرک کافی و پرهیز از استعمال دخانیات و همچنین کنترل 

و مدیریت هیجانات و استرس، روند این بیماری را کند و پیشگیری را میسرتر می کند.
در ادامه دکتر سوسن سروش دبیر علمی یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران افزود: شایع ترین بیماری با زمینه دردهای مفصلی )روماتولوژیک(، کمردردها هستند که بسیاری 

از مردم به آن مبتال هستند. وی گفت: از ابتدای تولد تا پایان عمر شکل مفصلی، عضالنی و اسکلتی تغییر می کند و چالش هایی به همراه دارد.
سروش با اشاره به اینکه در کودکان نیز مشکالت مادرزادی و اختالالت استخوانی عامل درد است ادامه داد: در سنین جوانی درد نشانه بیماری های التهابی است و در میانسالی دیسک ها 

شیوع می یابند. تشخیص به موقع و درمان مناسب می تواند هزینه های ناشی از بیماری های مفصلی را کاهش دهد.

پژوهشکده

ورزش

تشخیص ام اس با 
آزمایش خون

محققان دانشگاه سیدنی موفق به شناسایی یک نشانگر زیستی قدرتمند در خون 
بیماران مبتال به ام اس شدند.

مطالعات جدید نشان می دهد با اســتفاده از مولکول های micro-RNA در 

خون می توان بیماری ام اس را تشخیص داد. این مولکول عالوه بر تشخیص دقیق 

ام اس، قادر به پیش بینی برخی از بیماری های دیگر با دقت باالســت. در حال 

حاضر هیچ روش تشــخیص برای بیماری ام اس وجود ندارد و معموال بیماری از 

طریق معاینه بالینی، الکتروفیزیولوژی، MRIو سایر آزمایش ها تشخیص داده 

می شود. با اســتفاده از این مولکول  می توان بیماری را در مراحل اولیه تشخیص 

داد و با راهکارهای مناســب از پیشــرفت و عود آن جلوگیری کــرد. در ضمن 

تشخیص زودهنگام بیماری ام اس و درمان، روند کاهش حجم مغز بیمار را کند
 
 می کند.مولتیپل اســکلروزیس )MS( یک بیماری خود ایمنی اســت که در 

 ) CNS(  آن سیستم ایمنی پاســخ غیر متعارفی به سیســتم عصبی مرکزی
 

می دهد. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی است. سیستم 

ایمنی بدن به طور معمول عوامل خارجــی مانند باکتری ها و ویروس ها را مورد 

هدف قرار می دهد؛ ولی در بیماری های خود ایمنی، به اشتباه بافت های نرمال 

از بین می روند. در بیماری ام اس ، سیســتم ایمنی به میلیــن حمله می کند. 

میلین به غالف چربی اطراف ســلول های عصبی گفته می شود. میلین آسیب 

دیده ســبب بوجود آمدن تصلب بافت )sclerosis( می شود که نام بیماری 

نیز از همین واژه گرفته شده است.زمانی که پوشش میلین یا بافت های عصبی 

آسیب می بینند، ارســال پیام های عصبی مختل می شود که عوارض مختلفی
 دارد. 

3۹
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این وقایع اگر قبل از سنین ۴0 سالگی شروع شوند زنگ خطری 
برای یائسگی زودرس محسوب می شود. در این حالت تخمدان ها 
قادر به ساختن هورمون نیستند و به تحریکات هیپوفیز که تنظیم 
کننده تخمدان هاست پاسخی نمی دهند.این مسئله به این خاطر 
حائز اهمیت است که با شروع یائسگی احتمال بچه دار شدن خانم 
ضعیف می شود و از طرفی با تغییرات هورمونی بروز بیماری های 
مزمن )پوکی استخوان، بیماری های قلبی- عروقی و...( سرعت 
می گیرد. در این حالت فــرد با قطع ناگهانی یا طوالنی شــدن 

فواصل قاعدگی روبه رو می شود که با عالئمی مثل گرگرفتگی، 
بدخوابی های شبانه و تعریق همراه است. پیش از یائسگی زنان 
خطر کمتری نسبت به مردان برای ابتال به حمله قلبی یا مغزی 
دارند. پس از یائسگی این خطر در زنان افزایش می یابد و پس از 65 

سالگی با مردان برابر می شود.
کوهش سیاه، کمک به گرگرفتگی 01

 یکی از مکمل هایی خوبی که بیشترین مطالعه و بررسی 
بر روی اثرات آن بر روی یائسگی انجام شده کوهش سیاه یا توت 

ماراست. این مکمل از ریشه گیاه کوهش سیاه در امریکای شمالی 
ساخته شده است. مطالعات متعددی نشان داده است که مصرف 
این مکمل در خانم هایی که از گرگرفتگی در رنج بودند در مقایسه 
با خانم هایی که دارونما مصرف می کردند کمک قابل توجهی به 
آن ها کرده است؛ اما تمام مطالعات این موضوع را تائید نکرده است. 
باید توجه داشت که اگر دچار مشکل کبدی هستید مصرف این 

مکمل ممنوع است.

یائسگی یکی از دوره های طبیعی زندگی اغلب زنان است که در آن 
قاعدگی برای همیشه متوقف می شود و آنان دیگر قادر به بچه دار 

شدن نخواهند بود. یائسگی معموالً در حدود سن 45 تا 55 سالگی 
آغاز می شود.  به موازات افزایش سن، به تدریج تخمدان ها هورمون های 

تنظیم کننده قاعدگی )استروژن و پروژسترون( کمتری تولید می کنند و باگذشت 
زمان، بلوغ تخمک در تخمدان ها هم مختل شــده و از طرف دیگر افزایش هورمون 
پروژسترون پس از تخمک گذاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد )پروژسترون 

هورمونی است که بدن را برای بارداری آماده می سازد.( این تغییرات هورمونی منجر به 
کاهش توانایی باروری می گردد که با توقف عادت ماهیانه نمود پیدا می کند.

مکمل های مفید
 در دوران یائسگی

73N03
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02 بذر کتان: کاهش عرق کردن شبانه
کتان و روغن دانه کتان به برخی از خانم ها با عالئم متوسط یائسگی ممکن است کمک کند. این دانه ها 
منبع خوب لیگ نان هستند که این ماده منجر به تعادل هورمون های زنانه می شود. هرچند تمام مطالعات مزایای 

استفاده از این دانه روغنی را در بهبود عالئم گرگرفتگی نشان نداده اند.

03 کلسیم: پیشگیری از کاهش توده استخوانی
از دست دادن توده استخوانی یک مشکل جدی کاهش سطح هورمون بعد از یائسگی است؛ بنابراین 
دریافت کلسیم به اندازه کافی مهم است. زنان زیر 51 سال باید 1000 میلی گرم و زنان باالتر از 51 سال 1200 
میلی گرم کلسیم نیاز دارند. باید توجه داشت که بهتر است منبع کلسیم از مواد غذایی دریافت شود. اگر شما نیازمند 
دریافت مکمل کلسیم برای تأمین میزان نیاز روزانه خود هستید از مکمل هایی با دوز کمتر کلسیم )بیش از 500 

میلی گرم نباشد( همراه با مواد غذایی در طول روز مصرف کنید زیرا که جذب آن بهتر انجام می شود.

04 شبدر قرمز: محبوب، اما اثبات نشده
بسیاری از زنان که شبدر قرمز مصرف می کنند امیدوار هستند که استروژن طبیعی این گیاه می توانند 

عالئم یائسگی را کاهش دهد. هرچند تاکنون نتایج تحقیقات در این زمینه باهم متفاوت بوده است.
باوجود نگرانی های اولیه مطالعات اخیر افزایش احتمال ســرطان رحم را در زنانی که ۳ ماه شبدر قرمز مصرف 

می کردند نشان نداده است؛ اما بهتر است که همیشه با پزشک خودتان به خاطر نگرانی تان صحبت کنید.

D 05 ویتامین
وجود ویتامین D برای کلسیم به منظور سالمت اســتخوان ها مهم است. بدون ویتامین D بدن شما 
نمی تواند کلسیم جذب کند. بیشتر افراد بالغ روزانه به 600 واحد ویتامین D نیازمند هستند ولی افراد 71 سال 
به باال روزانه 800 واحد ویتامین D نیاز دارند. ویتامین D در خیلی از غذاها و مکمل ها وجود دارد اما منبع دیگر 
ویتامین D نور خورشید است. ممکن است شنیده باشید که بدن شما وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرید 
ویتامین D می سازد. این درست است اما حتی مقدار کم نور خورشید می تواند به پوست آسیب بزند؛ بنابراین بهتر 
است روی مصرف مواد غذایی حاوی این ویتامین تمرکز کنید و اگر از طریق رژیم غذایی خود به اندازه کافی ویتامین 

D دریافت نمی کنید از مکمل ها استفاده کنید.

0۶ سیب زمینی وحشی: جایگزینی برای هورمون
قرص و کرم ساخته شده از گونه های خاصی از سیب زمینی وحشی جایگزینی محبوب به جای هورمون 
درمانی برای یائسگی است. برخی از ترکیبات طبیعی در این سیب زمینی شیرین شبیه به استروژن و پروژسترون 

به نظر می رسد.

جنسینگ: حالت تقویت کننده 07
درتعداد کمی از مطالعات شواهدی وجود دارد که انواع مختلف جنسینگ ممکن است به بهبود کیفیت 

زندگی در دوران یائسگی کمک کند. جنسینگ باعث افزایش خلق وخو و بهبود خواب می شود.

08 مخمر سنت جان: کنترل کننده نوسانات خلقی
مخمر سنت جان یک درمان شناخته شده برای افسردگی خفیف است؛ اما ممکن است یک  اثر ویژه 
برای زنان در دوران یائسگی داشته باشد. شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهد به ویژه هنگامی که مخمر 
 جان سنت با کوهش ســیاه ترکیب شــود می تواند باعث بهبود خلق وخو کاهش نوســانات خلقی وابسته به 

یائسگی شود.

0۹
بذر کنجد

زنان در دوران پیش از یائسگی و یائسگی به خشکی واژن مبتال می شوند و رابطه زناشویی برایشان به عملی دردناک 
 بدل می شــود. برای درمان این مشکل می توان از روغن بذر کنجد اســتفاده کرد. کرم های استروژن مهبلی و
  قرص هــای اســتروژن واژینــال، دوز پایینی از اســتروژن را بــه داخل مهبل مــی برند و مانع از خشــکی

 واژن می شوند.

زنان در ایاالت 
متحده، بیش 
از هشت برابر  

زنان آسیایی در 
دوره یائسگی  

دچار گرگرفتگی 
می شوند 

10 دونگ کوئی: ملکه گیاهان دارویی
دونگ کوئی از هزاران ســال پیش در طب چینی 

به عنوان درمان برای سالمت زنان استفاده می شود. 

11 سویا، غذایی عجیب یا شگفت؟
زنان یائســه در ایاالت متحده، بیش از هشت برابر 
از زنان آسیایی دچار گرگرفتگی می شوند. آیا سویا در رژیم 
غذایی آسیایی ها مصارف متفاوتی دارد؟  مطالعاتی وجود 

دارد که نشان می دهد ســویا به میزان متوسط در کاهش 
گرگرفتگی مؤثر است. غذاهای حاوی سویا همچون آجیل 
سویا و توفو و مکمل های حاوی فیتو استروژن گاهی اوقات 
برای از بین بردن گرگرفتگی های مالیم استفاده می شود، 

اما نتایج تحقیقات قطعی نیست.

آگاهانه مکمل مصرف کنید
با یک پزشک یا داروساز قبل از مصرف هر مکملی صحبت 

کنید
به خاطر داشته باشید:

 همه مکمل ها دارای اثرات جانبی هستند.
 مکمل ها و گیاهان ممکن اســت با برخی داروهای شــما 
تداخل ایجاد کنند. درواقع آن ها می توانند باعث افزایش یا 
کاهش اثر داروها شوند که این تداخل می تواند مشکل ساز 

شود.
 برخی از گیاهان دارویی می تواند باعث آلرژی شوند.
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 مصــرف میــوه و ســبزیجات بایــد 5 وعــده در روز باشــد کــه رعایــت نمــی شــود. ۴0 درصد ســرطان هــا قابل پیشــگیری اســت. بــا فعالیــت بدنــی مناســب و رژیــم غذایی 
ســالم می توان خطر ابتال به ســرطان را کاهــش داد.نوع مــواد غذایی هم مهم اســت و کالری بــاال در ایجاد ســرطان نقش دارد به ویژه چربی های اشــباع شــده در ایجاد ســرطان نقش 
دارند و غذاهــای کبابی ســوخته و غذاهــای داغ و مایعات داغ نیــز در ایجاد ســرطان موثرند.شــیوه زندگی از نقــش عوامل محیطی مهمتر اســت مثال میــزان مصرف انرژی در کشــور 
مــا دو برابر جهانــی اســت و میــزان تولیــد گاز CO2 هفــت برابــر جهانی اســت و ما به لحــاظ مصرف ســوخت هــای فســیلی درصد باالتــری داریــم. یکــی از ابعاد پیشــگیری 
از ســرطان همکاری بیــن بخش های مختلف کشــور اعــم از تولیدی و اقتصادی و... اســت. ثبت ســرطان یکی از فرایند های پشــتیبان درمان ســرطان اســت که از 15 ســال گذشــته 
 انجام می شــده اســت.طی ۴ ســال گذشــته ما موضوع ثبت ســرطان را در سراســر کشــور یکپارچه کردیم و در مرحله ای دیگــر نیز ثبت ســرطان را جزئــی از فراینــد مراقبت درنظر

گرفته ایم که در 6 ماه آینده وارد این فرایند می شویم.

رئیس اداره پیشــگیری از سرطان 
وزارت بهداشت،دکتر علی قنبری 
مطلق: غذاهای کبابی ســوخته و 
غذاهای داغ و مایعات داغ در ایجاد 

سرطان موثرند.
در سال 2012 ســالیانه 14 میلیون مبتال به 
سرطان در جهان داشــتیم و در کشور ما 
بیش از 100 هزار سرطانی در سال به آمار 
سرطانی ها افزوده می شود در حالی که5 

سال پیش این آمار  85 هزار نفر بود.
 شیوه ناسالم و عوامل محیطی هم در ابتال به سرطان 
مهم است و از دیگر عوامل ابتال به سرطان، افزایش 
وزن و چاقی است. در ایران بیش از نیمی از جمعیت 

افزایش وزن دارند.

    سرطان در 
سفره خانواده ها

دکترعلی قنبری مطلق:
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      بهتر است که از گوشــت های کم چربی  مثل استیک، گوشت گردن قطعه قطعه شده اســتیک یا کتلت مرغ و گوشت گوساله استفاده شــود. همچنین مواد گیاهی به عنوان مثال پاپریکا 
)Paprika(، سیب زمینی و ذرت یا گوشت های مثل تون ماهی،  ماهی قزل آال و ماهی آزاد مصرف شود.

    اگر به دنبال مواد خوشمزه تر هستید و خود نیز شخصی خوش ذائقه اید، می توانید از سس معمولی یا سس های دیگر استفاده کرده و همراه کباب، ساالد تازه، سبزیجات و میوه تازه مصرف 
کنید یا حتی می توانید به عنوان دسر همراه غذا یک بشقاب موز کباب شده بخورید.

 باید از داغ کردن بسیار زیاد چربی اجتناب کرد زیرا گرمای زیاد چربی های غیراشباع )مفید( و همچنین ویتامین های C ،A و E را از بین می برد. در این صورت است که احتمال بروز سرطان 
در روده بزرگ افزایش پیدا می کند. سرخ کردن زیاد غذا می تواند مواد مضر زیادی ایجاد کند که ضرر آنها برای بدن انسان همانند مواد سمی موجود در زرده تخم مرغ فاسدشده و گندیده است.

آالینده هایی که هنگام پختن و تهیه غذا خواســته یا ناخواســته وارد 
مواد غذایی می شوند، مانند فضوالت و پسمانده )باقیمانده های( کودی 
مثل نیترات و مواد موجود در محیط زیست، سرب، کادمیوم، بنز پیرن 
حاصل از موتورهای بنزینــی و گازهای صنعتی یــا کارخانه ای بعضی 
افزودنی های غذایی )نمک های نیترات دار که نیتروزامین را می سازند(، 
باقیمانده های حاصل از سرخ شدن )سوختن( غذا مثل بنزیپیرین و سایر 

هیدروکربن های سرطان زا.
    آالینده ها )مواد ســمی( که از طریق گرمای زیاد حاصل می شوند مثل 
پراکسید در روغن )چربی( و موادســرطان زای موجود در آلبومین یا 

سفیده تخم مرغ فاسد. 
غذای کپک زده نخورید

غذاهای کپک زده می توانند حاوی مواد سرطان زا مثل آفالتوکسین باشند 
که این نوع ماده حتی در میوه های مغزدار مثل فندق، پسته و گردو حتی 

غالت هم ممکن است وجود داشته باشد.
از خوردن میوه پالسیده و گندیده اجتناب کنید که می تواند سرطان زا 
باشد. به عنوان مثال سیب که در آن لکه ای قهوه ای رنگ مشاهده می کنید، 
نخورید زیرا این لکه های قهوه ای رنگ نشان دهنده ماده  ای به نام پاتولین 

patuline است که خود سرطان زاست.
نکته بعدی این است که پاتولین از مواد خوراکی کپک زده که در مناطق 
روباز کمتر وجود دارند و همچنین در مناطق و فضاهای سرپوشــیده، 
می تواند به داخل غذا و سایر مواد نفوذ پیدا کند و به آنها آسیب برساند. 
همچنین نیترات که برای مواد گیاهی الزم است، معموال به شکل کود به 
گیاه داده می شود. این مســاله در ارتباط با سبزیجات و میوه جات حائز 

اهمیت است.

  متولی ثبت سرطان وزارت بهداشت اســت و از طریق دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور انجام می شود.آمار دقیق ثبت سرطان به برنامه ریزی 

مناسب برای پیشگیری و درمان سرطان ها بسیار کمک می کند. 

تاثیر نوع تغذیه در ایجاد سرطان
مطالعات علمی و تحقیقات آزمایشگاهی نشــان می دهد که نوع تغذیه و 

محتویات غذایی تاثیر بسزایی در ایجاد سرطان دارد، از جمله:
    چاقی و پرخوری

    مصرف بیش از حد بعضی از خوردنی ها همانند چربی، پروتئین و ویتامین ها، 
مواد معدنی، مواد رنگ دهنده و مواد بودهنده )خوشبوکننده های( گیاهی

    بعضی آالینده های غذایی و مواد ســمی همانند قارچ )آفالتوکســین( 
فاسدشدنی های قهوه ای رنگ )پاتولین( و چربی مانده.

   

طبق برنامه سازمان بهداشت جهانی، همه کشورها 
باید برنامه کنترل سرطان را از دو طریق دنبال کنند؛ 
اول، برنامه پیشگیری از سرطان که در طول زمان 
بتواند از سرطان جلوگیری کند و دوم غربالگری 

و تشخیص زودرس سرطان که در مراحل اولیه بتوانند سرطان را 
تشخیص دهند و درمان کنند که در این صورت درمان و عالج قطعی 
است و هزینه درمان نیز کمتر می شود و مثال بارز این بخش سرطان 
سینه و سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ است.

 
دکتر محمدعلی محققی رئیس مرکز تحقیقات سرطان 
انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز گفت: 
در ســال 2012 چهار نوع سرطان که قابل پیشگیری 
هستند تشــخیص داده شد: ســرطان ریه، سینه، 

پروستات، معده.
وی ادامه داد: آمار سال 2030 حاکی است که بین 8 تا 
10 میلیون از موارد ابتال به سرطان ها قابل پیشگیری 
 هســتند و به همان نســبت مرگ و میر هم کاهش

 می یابد.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه 
علوم پزشکی تهران افزود: بزرگترین عامل منتهی به 
سرطان، سیگار و دخانیات است و نیمی از موارد مرگ 

و میر و سرطان هم مربوط به الکل است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته این موارد بیشتر است 
عادت های ناســالم در تغذیه مثل مصرف کم میوه و 
سبزیجات و مصرف زیاد نمک و عفونت های ویروسی 

در کشورهای کمتر توسعه یافته رایج است.

توصیه های کاربردی 
وقتی شما در محیط باز روی حرارت )آتش افروخته( چیزی را کباب می کنید فقط از زغال فشرده) بریکت( استفاده کنید.    
هیچ گاه گوشت را روی شعله آتش یا دود آتش کباب نکنید بلکه آن را روی آتش که چوب روشن و سوخته شده باشد، کباب کنید. یعنی این     

آتش باید حدود 30 تا 60 دقیقه خوب روشن و سوخته شود تا آماده برای کباب کردن گوشت شود.
    بهتر است که گوشت کبابی را روی تورهای مخصوص آلومینیومی یا فویل های آلومینیومی قرار دهید تا مانع از ریزش روغن روی آتش شود.

  از خوردن مواد سوخته شده روی سطح گوشت که ممکن است گهگاه هم خوشمزه باشد، جدا پرهیز کنید.
    از کباب کردن سوسیس، گوشت های کنسروشده، همبرگر و ژامبون )گوشت دودی( خودداری کنید زیرا نیتروزامین از طریق گرمای زیاد درست شده و 

این ماده سرطان زا است.
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دکتر باقر الریجانی ،رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکی تهران: طبق مطالعات صورت گرفته در این پژوهشگاه ساالنه 
حدود 400 هزار سال عمر مفید جامعه ایرانی در اثر ابتال به بیماری دیابت از بین 
می رود.مبتالیان به دیابت که قندخون کنترل نشده دارند، چهار برابر بیشتر از افراد 
عادی به مشکالت قلبی عروقی مبتال و تقریبا 70 درصد دیابتی ها با مشکالت 

عروقی روبه رو می شوند.

15 درصد این افراد به زخم پای دیابتی دچار می شوند که در 
15 درصد آنها منجر به قطع پا می شود، سکته های مغزی 
در آنها بیشتر است و 25 درصد نارسایی های کلیه در کشور 

به علت ابتال به دیابت ایجاد می شود.
 چهار و نیم درصد زنان ایرانی بــاردار دچار دیابت بارداری 
می شوند که بیماری تعدادی از آنها برای اولین بار در بارداری 
مشخص می شود؛ کنترل دیابت بارداری باید بسیار دقیق 

باشد تا عوارضی برای مادر و جنین ایجاد نکند.
درحال حاضر ۴22 میلیون نفر دیابتی در دنیا هستند و در 
منطقه خاورمیانه 20 میلیون نفر به دیابت مبتال هســتند 
که 15 درصد موارد ابتال به دیابت در این منطقه مربوط به 

ایران است.
  طبق برآوردهای صورت گرفته در سال 20۴0 میالدی ۳1۳ 
میلیون زن در دنیا به دیابت مبتال می شوند. اینها آمار افراد 

مبتال به دیابت شناخته شده است و افراد در آستانه ابتال به 
دیابت )پره دیابتی ها( جمعیتی بیشتر از دیابتی ها دارند.

11و نیم درصــد جمعیت مــردان ایرانــی و 12،9 درصد 
زنان ایرانی مبتــال به دیابت هســتند، شــیوع دیابت در 
افراد باالی 25 ســال بیش از 10 درصد است و 50 درصد 
 افراد باالی 55 ســال بــه دیابت یا اختــالل تحمل گلوکز

 مبتال هستند.

 دکترباقرالریجانی:

دیابت، بیماری خاموش ایرانی ها
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نبود کنتــرل قندخون در بیــن 27 درصد 
دیابتی ها

نداشــتن کنترل صحیح قندخون، ســبب بروز عوارض دیابت و 
تشدید آن می شود. 27 درصد دیابتی های کشور کنترل قندخون 
خوبی ندارند.در کشور ما امکان دسترسی به داروهای دیابت برای 
همه بیماران تقریبا فراهم اســت اما ۳0 درصد دیابتی ها از دارو 
به طور مناسب اســتفاده نمی کنند و همین مساله سبب شدت 

عوارض در آنها می شود.
 به طور کلی 26 قلــم دارو برای درمان دیابت در کشــور مصرف 
می شود که 70 درصد این داروها در داخل کشور تولید می شوند و 

هیچ تفاوتی بین داروهای تولید داخل و خارجی نیست.
 پوشش بیمه ای انسولین تولید داخل نسبتا خوب است و برخی 
از انواع آن 90 درصد و برخی دیگر تا 70 درصد پوشش بیمه ای 

دارند.
میزان شیوع دیابت در استان های کشور   

 دیابت در اســتان های سیســتان و بلوچســتان و چهارمحال 
بختیاری کمتر و در استان های مازندران، تهران، اصفهان و یزد 
شیوع بیشتری دارد و در استان هرمزگان برخالف گذشته شیوع 
دیابت روبه افزایش قابل توجهی است.رئیس پژوهشگاه علوم غدد 
و متابولیسم با بیان اینکه 15 درصد هزینه های نظام های سالمتی 
در دنیا صرف درمان دیابت و عوارض آن می شود، بر لزوم افزایش 
آگاهی مردم نســبت به بیماری دیابت و عوارض آن و همچنین 
نقش رســانه ها در این زمینه در راستای پیشگیری از بروز موارد 

جدید دیابت تاکید کرد.
نشانه های   دیابت نوع 1 

عالئم دیابت نوع 1 معموال بدون هشدار هستند و ممکن است این 
بیماری به طور ناگهانی خود را با از دســت دادن ناخواسته وزن، 

تشنگی دائمی و تکرر ادرار خود را نشان دهد.
این عالئم یعنی ســلول های تولید کننده انسولین در پانکراس 
توســط سیســتم ایمنی بدن نشــانه رفته اند و در حال نابودی 
هســتند. دیابت نوع 1 نوعی بیماری خود ایمنی اســت که مانع 

تولید انسولین توسط پانکراس می شود.
هیچ راهی برای جلوگیری از ابتال به دیابت نــوع 1 وجود ندارد 
و جدی گرفتن عالئم هشــداردهنده این بیماری که می توانند 
تهدید کننده حیات باشند، برای پیشگیری از وخامت آن، بسیار 
ضروری به نظر می رسد. هرچند دیابت نوع 1 معموال در کودکی 
و نوجوانی رخ می دهد، اما امکان ابتالی بزرگســاالن نیز به این 

بیماری وجود دارد.

رایج ترین عالئم هشــداردهنده ابتال به این 
بیماری از این قرارند:

تکرر ادرار: زمانی که قند خون به 180 میلی  گرم و یا بیشــتر 
برســد به صورت پر ادراری تظاهر می  کند. دفع قند )گلوکز( در 

ادرار باعث از دست دادن مقدار زیادی آب و امالح می  شود.
افزایش تشنگی: همانطور که بدن شما در نتیجه افزایش ادرار، 
دچار کم آبی می شود، میل بیشــتری به نوشیدن آب و مایعات 
پیدا می کنید. این روند یک چرخه معیوب ایجاد می کند به این 
معنی که پرنوشی خود منجر به تکرر ادرار خواهد شد. با این حال 
از دست دادن آب بدن همراه با عالئمی از قبیل سرگیجه، تهوع، 
سردرد، خستگی و ... است. از دست دادن آب بدن حتی می تواند 

منجر به افزایش سطح قند خون شود.
کاهش وزن نامعلوم: دیابت نوع 1 می تواند یکی از عوامل اصلی 
کاهش وزن غیر منتظره و ناگهانی باشــد. سلول های گرسنه که 
نمی توانند از انرژی قند اســتفاده کنند، شروع به جستجو برای 
پیدا کردن مابع جایگزین انرژی خواهند کرد. بدن در این حالت 
 از چربی و عضالت برای استفاده از انرژی بهره می برد و این روند 
می تواند منجر به کاهش وزن سریع شود؛ حتی اگر به طور طبیعی 

غذا بخورید.
خستگی: احساس خســتگی یکی از اصلی ترین عالئم ابتال به 
دیابت نوع 1 است که اغلب توسط بیمار نادیده گرفته شده و یا به 
بی خوابی و یا تحمل استرس ارتباط داده می شود. این در حالی 
است که تنها پس از درمان با انســولین احساس خستگی رو به 
بهبود می رود. خستگی همچنین می تواند ناشی از کم آبی بدن و 

یا از دست رفتن ناگهانی وزن باشد.
 احساس گرسنگی: احســاس گرســنگی نیز بدین دلیل رخ 
می دهد که بدن قادر بــه مصرف تمامی کالری خود نیســت و 
بسیاری از آنها بدون استفاده از طریق ادرار از بدن دفع می شوند.

دردهای شــکمی: درد شــکمی یکی از نشــانه های ابتال به 
کتواسیدوز دیابتی است. کتواسیدوز دیابتی در مبتالیان به دیابت 
نوع 1 شایع تر است و زمانی بروز می کند که کتون های موجود 
در خون به پایین تر از سطح امن خود می رسدند. سایر نشانه های 
کتواسیدوز دیابتی عبارتند از درد قفسه سینه، تهوع و استفراغ، 
 تنفس ســریع، ضعف، خواب آلودگی و سردرگمی. این وضعیت 
می تواند در عرض 2۴ ساعت به سطح بحرانی برسد و گاه اولین 
نشانه ابتال به دیابت نوع 1 است. دریافت انسولین از اصلی ترین 

درمان های این عارضه است.

تاری دید: تغییرات غیر طبیعی در میزان قند خون ناشي 
از دیابت می تواند بر عدسی داخل چشم اثر بگذارد، به ویژه 
هنگامی که دیابت کنترل نشده است. این حالت می تواند 
منجر به تاري دید گاهگاهی در طول روز، بســته به میزان 
قند خون شود. خوشبختانه با کنترل قند خون این تغییرات 

چشمی قابل برگشت هستند.

مواد خوراکی مفید برای افراد دیابتی
افراد مبتال به دیابت باید برای کنترل بیماری شــان رژیم 
غذایی مناســبی داشته باشــند.طبق اعالم انجمن دیابت 
آمریکا، مواد خوراکی زیر دارای فواید متعددی برای افراد 

مبتال به دیابت است:
• لوبیا

• سبزیجات برگ سبز تیره

• مرکبات
• سیب زمینی های شیرین

• توت ها
• گوجه فرنگی

• ماهی ای که دارای اسیدهای چرب امگا ۳ است
• مغزیجات آجیلی

• شیر و ماست کم چرب

 چاقی عامل اصلی ابتال به دیابت
در دنیا بیش از 12۴ میلیون کودک و 670 میلیون نفر از بالغین چاق هســتند. 8،6 درصد دختران ایرانی و 10 درصد پسران ایرانی چاق 

هستند.
۳۳ درصد زنان و 20 درصد مردان ایرانی چاق هستند و به طور کلی یک چهارم جمعیت کشور از چاقی رنج می برد.

اگر همین مسیر چاقی را در کشور طی کنیم، در سال 2050 در مردان 27،6 درصد و در زنان ۳9،7 درصد جمعیت چاق خواهند بود.

فشار خون و چربی خون عوامل تشدیدکننده عوارض دیابت
چربی خون و فشار خون از عوامل تشدیدکننده عوارض دیابت هســتند؛ ۳0 درصد ایرانی ها فشار خون باال و یک چهارم ایرانی ها چربی 
خون باال دارند.طبق مطالعات اخیر اگر مالک فعالیت فیزیکی را یک ساعت فعالیت در روز درنظربگیریم، 57 درصد جمعیت کشور فعالیت 

فیزیکی کمی دارند و همین مساله سبب افزایش چاقی و موارد ابتال به فشارخون و چربی خون باال است.

افراد بازنشسته 
حتما باید مطالعه 
فراوانی داشته 
باشند. صفحات 

اجتماعی و استفاده 
از اینترنت و حل 
جدول و پیگیری 
اخبار و سریال ها 
در پیشگیری از 

آلزایمر بسیار کمک 
کننده است.
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مراحل کار
ویزیت توســط روانپزشک جهت تشخیص 

اختالل و تدوین طرح درمانی.
انجام آزمون های روانشناسی و روانشناختی 

)در صورت لزوم( توسط روانشناس بالینی.
درخواست آزمایشات رایج )در صورت لزوم(

اجرای برنامه درمان با دستگاه
tdcs چیست ؟

انتقــال جریــان DC بســیار ضعیف که 
توسط بیمار حس نمی شــود از راه پوست 
ســر برای تغییر فعالیت نورون های مغزی 
اســت.در تنظیــم خودبه خــودی فعالیت 
 Modulating( نــورون هــای مغــزی
 )spontaneous neuronal firing
اثر خود را می گذارد.با تحریک مثبت قشــر 

مغز افزایشی در نوروترانسمیترهای محرک 
مغزی مانند گابا )GABA( اتفاق می افتد و 
مهمترین کاربرد آن در درمان افسردگی است؛ 
در حالی که با تحریک منفی و مهاری میزان 
نوروترانسمیترهای تحریکی مانند گلوتامات 
مغزی کاهش می یابند.به کارگیری جریان با 
شدت خیلی کم در مدت 20 دقیقه می تواند 
منجر به تحریک یا مهار قشر حسی حرکتی 
مغز بشــود و این اثر و تغییر می تواند تا چند 
ساعت باقی بماند.در صورت تکرار جلسات، 
tDCS میتواند نتایج و اثرات ماندگار بجای 
بگذارد.یک روش کامال غیرتهاجمی است و 
بصورت سرپایی و در مطب یا کلینیک انجام 
می شود.نیاز به بی حســی و یا آماده سازی 
ویژه قبل از اقدام ندارد.این روش کامال بدون 

عارضه است .
این روش برای چه اختالالتی کاربرد دارد ؟

* سردرد میگرنی
* وزوز گوش

Depression افسردگی *
Anxiety اضطراب *

OCD وسواس *
* چاقی ناشی از پرخوری سایکوژنیک

* ترک الکل و مواد مخدر
* اختالل در صحبــت کردن )آفــازی( در 

بیماران دچار سکته مغزی
*بیش فعالی و اختالل تمرکز کودکان: معموال 
این روش بصورت ترکیبی با نوروفیدبک برای 

درمان بیش فعالی استفاده می شود.

جدیدترین درمان موثرمیگرن 
دکتر مطهره میردامادی:  تحریک الکتریکی مغز یا TDCS یک روش درمانی جدید و موثر در درمان سردرد های میگرنی می باشد.در این روش با استفاده از یک 

جریان الکتریکی ضعیف )حداکثر تا 2 میلی آمپر( نواحی خاصی از مغز را تحریک می کنند که این کار می تواند اثرات درمانی بر جای بگذارد.
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یک خانواده گرم،یک 
خانه صمیمی

رینوپالستی پیشرفته

استايل
فصل چهارم

Style



یک خانواده گرم؛ یک خانه صمیمی
در این شماره می خواهیم با کمک طراحی های ساده یک خانه فوق العاده برایتان بسازیم.طراحان حرفه ای با نکات حرفه ای به ما یاد می دهند که چگونه در 

مدت زمان کوتاهی خانه هایمان را به یک مکان زیبا و هنری و درعین حال گرم و صمیمی برای همه افراد خانواده تبدیل کنیم.

نقشه دیواری سفرهای خانوادگی
یک نقشه جهان که روی یکی از دیوارهای اتاق نشیمن نقاشی شده است، زمانی که از آن به عنوان نقشه سفرهایی که با اعضای خانواده رفته اید استفاده کنید، تبدیل به یک ویژگی 

تعاملی اتاق می شود .
برای اینکه بتوانید نقاط موردنظر را عالمت بزنید، می توانید زیر نقشه از یک الیه رنگ آهن ربایی استفاده کنید؛ تا بتوانید از عالمت های آهن ربایی روی آن به کار ببرید. یا می توانید 

از بورد چوب پنبه ای استفاده کنید و پرچم های نشان را داخل آن فروکنید.

تخته سیاه دیواری
 بچه ها عاشق این تخته ســیاه روی دیوار اتاق نشیمن هستند. 
می توانید با قرار دادن تخته سیاه روی دیوار اتاق نشیمن، هم برای 
آن ها فرصت نقاشی ایجاد کنید و هم خودتان جمالت الهام بخش 
و زیبا را روزانه بنویســید و به دکوراسیون صمیمی فضای خانه 

کمک کنید.

فرش های رنگارنگ
با انداختن فرش یا موکتی رنگارنگ، شــادی و طراوت را 
به مبلمان و دیوارهای یکنواخت بارنگ های خنثی اضافه 
کنید. طرح های رنگارنگ، شلوغ و برجسته، باعث می شوند 

لکه ها و آشغال های ریز روی فرش کمتر دیده شوند.

میز بازی
برای به وجود آوردن یک دکوراسیون صمیمی، بد نیست 
یک میز باریک مخصوص بازی در اتاق نشیمن قرار دهید 
و کنارش چهارپایه یا نیمکت قرار دهیــد. زمانی هم که 
بازی نمی کنیــد، می توانید به دیوار بچســبانید؛ تا جای 

کمتری بگیرد.
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آلبوم دیواری خانوادگی
لحظات دوست داشــتنی و خاطره انگیز خود و اعضای خانواده را با اســتفاده از انتخاب قاب هایی مناسب و 
هماهنگ روی دیوار اتاق نشیمن نصب کنید. سعی کنید چهارچوبی مشــخص و معین روی دیوار در نظر 
بگیرید و همواره هماهنگ با آن ســایز، رنگ و شــکل قاب ها تعیین کنید. به این ترتیب همیشه با اتفاقات 

خانوادگی به روز خواهید بود و یک دکوراسیون صمیمی برای اعضای خانواده به وجود می آورید.

مبلمان بانمک
ازآنجایی که معموالً اتاق نشــیمن از بقیه بخش هــای منزل که مخصوص پذیرایی از میهمان و غیره هســتند، جداســت، 
شــما می توانید در طراحی و چیدمان مبلمان، کمی از کلیشــه ها و قوانین فاصله بگیرید و ســعی کنید فضــا را بانمک تر و 
دوست داشتنی تر کنید؛ با کمک میزهای طاس، کوســن های رنگارنگ، درب چوبی قدیمی و صندلی حصیری فضای اتاق را 

برای اعضای خانواده دنج کرده و یک دکوراسیون صمیمی به وجود آورید.

میز پازل
احتماالً از این میزهای تا شو یا کشــویی جدیداً زیاد دیده اید. این 
میزها برای خانه های کوچک عالی هستند و البته بسیار پرکاربرد؛ 
اما یکی از کاربردهایش که احتماالً تابه حال به آن فکر نکرده اید، 
می تواند پازل باشــد. اگر خودتان یا یکی از اعضــای خانواده اهل 
پازل های چند صد قطعه ای هستید، این میز بهترین جا برای انجام 
دادن آن است. وقتی می خواهید آن را تکمیل کنید، میز را بیرون 

می کشید و وقتی نمی خواهید میز را داخل می برید.
موروثی های نونوار

لوازم قدیمی خانوادگی مانند یک مبل یا کاناپه را که سال های دراز 

کنار اعضای خانواده بوده و روزهای تلخ و شــیرین را کنار خانواده 
تجربه کرده اســت، هرگز دور نیندازید، می توانید با عوض کردن 
پارچه رومبلی، نمایی نو به آن ها بدهید؛ اما همچنان حضورشان 

را حفظ کنید.
کارهای هنری زیبا

یکی از بهترین راه ها برای زنده کردن فضای اتاق نشیمن، استفاده از 
آثار هنری است. اگر از یک اثر هنری اصیل و زیباروی دیوار استفاده 
می کنید، باید بقیه دکورهای دیواری را کوچک انتخاب کنید؛ تا 
جلوی نمای اثر هنری را نگیرند. ســعی کنید دیوار زیر آن را نیز 

سفیدرنگ کنید.

قاب کردن آینه به شکل پنجره
با قاب کردن آینه به شــکل پنجره هم فضای اتاق بزرگ تر نشان 
داده می شود و هم اتاق روشن تر می شــود به خصوص اگر نزدیک 

به پنجره باشد.
گل و گیاه

گل ها و گیاهان به دکور کســل کننده خانه هــا تازگی و طراوت 
می دهند به خصوص هوای مطلوبی برای فضای خانه فراهم می کند. 
گل ها را می توانید هم در گوشه و کنار قسمت های مختلف خانه 

بچینید و هم به صورت یکجا کنار هم.

استفاده از کتاب ها در دکوراسیون
کتاب ها را در قفسه های کتابخانه پنهان نکنید. عطف رنگارنگ کتاب ها تأثیر زیادی در زیبایی منزل دارد. به همین دلیل آن ها را می توانید 

در هر جای منزل استفاده کنید حتی در البه الی نوارهای شوفاژ.
صندلی های متفاوت

چیدن صندلی های هم شکل دور میز ناهارخوری روشی قدیمی در دکوراسیون داخلی است. امروزه طراحان پیشنهاد می کنند صندلی های 
متفاوتی که از یک طرح مشابه هستند به کار ببرید. صندلی ها زیاد هم نباید متفاوت باشند. به عنوان مثال یک طرح اما در رنگ های مختلف.

تقسیم کننده اتاق ها
با تقسیم کننده ها می توانید چندین فضای آرام برای خود ایجاد کنید. این تقسیم کننده ها حتماً نباید با دیوار و آجر درست شوند حتی 

می توانید از قفسه های چوبی هم استفاده کنید.
استفاده از فضای پنجره ها

فضای جلوی پنجره بهترین مکان آرام بخش در خانه هاست. کاناپه یا مبلی را در این قسمت قرار دهید و کتاب موردعالقه تان را در این 
قسمت مطالعه کنید

مبلمآن های ساده و قدیمی را خودتان تغییر دهید
فقط باکمی رنگ و اضافه کردن چندتکه چوب  می توانید 
ساده ترین مبلمان را به زیباترین و هنری ترین وسیله در 

خانه خود تبدیل کنید.

مبلمان شفاف
این ترفند بــرای آپارتمان های کوچــک و نقلی کاربرد 
دارد. چون مبلمان شــفاف باعث می شود فضا بازتر نشان 

داده شده و نور و تازگی بیشتری به فضای خانه می دهد.

رنگ کردن یکی از دیوارها
الزم نیســت برای این که اتاق رنگی و جالــب دربیاید همه 
دیوارهای اتاق را رنگ کنید. همین که یکی از دیوارها را رنگ 

کنید کافی است. یا این که با پنل های چوبی تزئین کنید.

4۹
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رینوپالستی پیشرفته
دکتر حسین ابدالی

فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی

عضو انجمن جراحان پالستیک آمریکا
فلوشیپ جراحی جمجمه و صورت از آمریکا 

عمل جراحی زیبایی بینی یا رینوپالستی یکی از شایع ترین اعمال جراحی زیبایی در دنیا و 
ایران است و اهمیت این عمل به این دلیل است که عالوه بر زیبایی باید عملکرد فیزیولوژیک 

بینی نیز حفظ شود .
 بینی به عنوان عضو مرکزی صورت که در زیبایی چهره نقش مهمی دارد، تأثیر زیادی بر دو 
عملکرد مهم تنفس و حس بویایی دارد که حفظ این دو وظیفه منحصربه فرد بعد از عمل 

زیبایی بینی کمتر از زیبا ترکردن صورت نیست.
جراحی یک هنر اســت و این حالت در جراحی پالستیک بیشــتر نمود پیدا  می کند و 
شــاید بتوان گفت یکی از  پیچیده ترین و مشکل ترین و حســاس ترین اعمال جراحی 
عمل رینوپالستی است؛ به همین دلیل این عمل بایستی توســط پزشکی انجام شود 
که تخصص و تجربه کافی را داشته باشد . قبل از اقدام به پذیرش برای جراحی بایستی 
بررسی کاملی از وضعیت بیمار از نظر کلی و همچنین وضعیت تنفسی و ظاهری انجام 
شود و الزم اســت فوتوگرافی ظاهر بینی در حالت های مختلف گرفته شود و بر اساس 
طراحی قبل از عمل تغییرات ایجادشده بعد از عمل برای بیمار به طور کامل توضیح داده 
شود تا بتوان میزان تغییرات ظاهری پیش بینی شده در طراحی قبل از عمل را با توقعات 
فرد از عمل جراحی به هم نزدیک کرد. رینوپالستی به دو روش باز و بسته انجام می شود 
 که انتخاب نوع آن بر اســاس وضعیت ظاهری و عملکردی بینی و نظر جراح پالستیک 
است. این عمل باید تحت بی هوشی عمومی و در بیمارستان یا کلینیک مجهز انجام شود 
و به طور متوسط بیماران دوازده تا 2۴ ساعت بستری می شوند. ساختمان بینی از پوست، 
 استخوان و غضروف ساخته شده است و ما در حین عمل بیشترین کار را روی غضروف و

 استخوان ها انجام می دهیم و پس از بازسازی اسکلت استخوانی و غضروفی پوست روی 
آن قرار می گیرد و فرم اسکلت زیرین را به خود می گیرد؛ لذا وضعیت پوست بیمار در نتایج 
بعد از عمل بسیار مهم است. به طور کلی  درافرادی که دارای پوستی بسیار نازک یا ضخیم 
هستند نتایج ایده آل بعد از عمل به دست نمی آید. این عمل زیبایی را می توان همراه با عمل 
اصالح انحراف تیغه وسط بینی انجام داد که در درمان انسداد بینی و سینوزیت موثر است.  
 بهترین سن عمل رینوپالستی در دختران، باالی هفده سال و درآ قایان، باالی هجده سال
 است، یعنی زمانی که رشد استخوان صورت کامل شده باشد. انتخاب صحیح بیمار و بررسی 
کافی و دقیق قبل از عمل و ارائه توضیحات کافی به بیمار و اطرافیان و دقت کافی در حین 
عمل و همچنین رعایت نکات و مراقبت های بعد از عمل می تواند باعث رسیدن به نتیجه  

مطلوب شود و بیمار و جراح از نتیجۀ عمل راضی باشند .
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یک تعطیالت آرام

 گفت و گو با منصوره 
مقتدایی،روانشناس

عقاید یک دلقک

زندگی، زندگی
فصل پنجم

Life



حتما شنیده اید که چقدر صرف کردن زمانی برای خودتان دارای 
اهمیت است و ما همه به زمانی برای خودمان احتیاج داریم که 
کمی ریلکس کرده و ذهنمان را آزادکنیم. اما سوال اینجاست که 
در این بازه های زمانی که به خودمان اختصاص می دهیم و در وقت 
آزاد باید چه کاری کنیم؟ اگر چیزی به ذهن تان نمی رســد ما در اینجا 
10 ایده برای شما داریم که به شــما کمک می کنند از زمان هایی که به 

خودتان اختصاص داده اید لذت برده و نهایت استفاده را ببرید.
 این 10 کار را باید در وقت آزادتان انجام دهید

 یک تعطیالت آرام

قدم بزنید 01
رفتن بــه هــوای تــازه وکمــی لــذت بــردن از طبیعــت یکــی از بهترین 
راه هایــی اســت کــه می توانیــد بــا آن اســترس را از خودتــان دور کــرده و خلق و 
خویتــان را بهترکنیــد. ایــن کار همچنیــن به شــما زمانــی می دهد کــه ذهن تان 
را پاک کــرده و بــا دیــدی بهتــر بــه مســائل بنگریــد. راه دوری هم الزم نیســت 
 برویــد، کمی قــدم زدن در پارک محله تــان هم می توانــد تاثیر کافی را بر روی شــما

 بگذارد.

02 یک وعده غذای خوب بخورید
چه کسی گفته که حتما باید مناسبتی باشد که یک وعده غذای خوب در رستوران 
صرف کنید؟ خودتان را به یک رســتوران خوب دعــوت کنید.می توانید در همان جای 
همیشگی غذا بخورید یا اینکه جای جدیدی را امتحان کنید ولذت غذای جدیدش را ببرید.
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کمی از خشم تان را آزاد کنید 05
اگر کسی اخیرا عصبانی تان کرده یا اعصاب تان را خرد کرده است، می توانید به 

باشگاه بروید و تمام این خشم را با ورزش کردن خالی کنید.

یک حمام داغ و طوالنی بگیرید 0۶
یکی از بهترین راه ها برای ریلکس کردن این است که یک دوش آبگرم طوالنی 
بگیرید. حتی می توانید کمی موسیقی مالیم هم برای خودتان پلی کنید که بیشتر ذهنتان 

آزاد شود.

07 یک کتاب خوب بخوانید
خواندن کتاب کار بسیار ریلکس کننده ای است و حواس تان را از دغدغه ها و 
مشکالت پرت می کند. پس راحت دراز بکشید و یک کتاب خوب برای خواندن انتخاب 

کنید.

08 دستورالعمل های جدید را امتحان کنید
یکی دیگر از کارهای جالبی که می توانید انجام دهید آشپزی است. اگر چند ساعت برای 
خودتان وقت دارید، می توانید از آن برای بهتر کردن آشپزی تان استفاده کنید. حتی کتاب 
آشپزی هم الزم نیست و فقط کافی است نگاهی در اینترنت بیندازید تا ببینید که با موادی 

که در خانه دارید چه غذای جدیدی می توانید درست کنید.

 اگر می خواهید 
واقعا شاد باشید، 
دست از تالش 

برای همیشه شاد 
بودن بردارید، اما 
خوشبین باقی 

بمانید و با خودتان 
روراست باشید. .

بپذیرید که در مسیر زندگی تان باال و پایین هایی خواهید 
داشــت، و با وقار و متانت باور کنید که شــادی، حرکت 
مواجی از مثبت و منفی است.به جای اینکه روی لحظات 
ناراحت کننده تمرکز کنید، به حافظه تــان رجوع کنید، 
به زمانی که چیزی را داشتید یا نداشــتید. حتما در این 
یادآوری ها متوجه موفقیت هــا و چیزهای خوبی خواهید 

شد که زمانی نداشتید اما االن دارید. یادتان باشد قدردان 
و سپاسگزار بودن، کلید رضایت است، اما ما عادت کرده ایم 
فقط زمان هایی که شاد و راضی هستیم سپاسگزار باشیم.

شادی واقعی، به دنبال اندوه می آید
زندگی با لحظات شادی، شگفتی و حیرت پُر خواهد شد، 
اشک های شادی و فریادهای از ســرِ  خوشی و ماجراهای 

خنده دار جزئی از زندگی هستند اما روزهای بارانی، طوفانی 
و وحشت انگیز هم خواهند بود که به نظر می رسد تمامی 
ندارند.باید بدانید که همه  این موقعیت ها بخشی از افت  و 
خیزهای زیبای زندگی هستند. از لحظات شادی تان لذت 
ببرید و از لحظات اندوهتان با قدرت عبور کنید. بدانید که 

در این تجربیات تنها نیستیدو از رنج تان نترسید.

0۹ مدیتیشن کنید
اگر تا به حال هیچوقت مدیتیشن را 
امتحان نکرده اید شاید بنظرتان کمی عجیب 
بیایید اما هــر روزه بســیاری از مردم برای 
ریلکس کردن ذهن و بدن شان به مدیتیشن 
روی می آورنــد. می توانیــد در کالس های 
مدیتیشن شرکت کنید یا اینکه از اینترنت 
و کتاب هــای خودآموز کمــک بگیرید. بر 
تنفس تان تمرکز کنید و سعی کنید ذهنتان 
را از تمام افکار مزاحم پاک کنید. بد نیست 
امتحان کنید، شــاید هیچوقت انجام آن را 

ترک نکردید!
10 دفترخاطرات تان را بنویسید

داشتن دفترخاطرات می تواند یک 
راه بسیار موثر و درمانی باشد. این کار به شما 
کمک می کند که ذهن تان را ســازماندهی 
کنید و احساسات تان را بهتر درک کنید. این 
کار همچنین راهی برای ثبت خاطرات تان 
است و شاید بد نباشد بعدها خاطرات تان را 

مرور کنید.

چگونه شاد باشیم و شاد بمانیم؟
شادی چیزی است که همه  ما آن را احساس 
می کنیم اما مطمئنا یک حس موقتی است. 
فرض کنید شما خیلی بستنی دوست دارید 
و هر وقت بستنی می خورید احساس شادی 

می کنید، اما اگر همیشــه فریزر شما پُر از 
بستنی باشد و کســی به شما بستنی هدیه 
بدهد، این هدیه لزوما شادترتان نخواهد کرد. 
اما اگر فریزرتان خراب شود و تمام بستنی های 
شما آب شود و شــما مجبور باشید مثال دو 
هفته بدون بستنی سپری کنید، بسیار به وجد 
خواهید آمد اگر ناگهان کسی پیدا بشود و به 
شما یک کارتن بستنی هدیه بدهد. اگر شما 
همیشه شاد بودید و هیچ نگرانی نداشتید، 
تجربه  یک چیز خوشــایند شــما را شادتر 
نمی کرد، یا از شادی تان کم هم نمی کرد. اگر 
همیشه در یک سطح از رضایت و خوشحالی 
باشید، مالل آور و کســل کننده خواهد بود.

اگر فکر می کنید کسانی هستند که همیشه 
شــاد و راضی اند، پس نادرست ترین درک را 
از شادی دارید نکته  خنده دار اینجاست که 
بیشتر افراد کســانی را می بینند که به نظر 
می رسد زندگی شان کامل و همه چیز تمام 
اســت و فکر می کنند آنها تمام مدت شــاد 
هستند. اما واقعیت این اســت که ما گاهی 
فراموش می کنیم در زندگی واقعی، برخالف 
داســتان های رویایی، پرنسس هایی وجود 
ندارند که پرنسسی را پیدا کنند و از آن  به بعد 
همیشه در شادی و خوشی زندگی کنند! افراد 
جاهل و جادوگرهای بدجنســی هم همان 
اطراف هستند که خوشی و شادی آنها را به 

اندوه تبدیل کنند!
در دنیای واقعی، همیشه چیزی کم است یا 

چیزی مطلوب نیست.
هیچکس زندگی کاملی ندارد. حتما بارها و 
بارها شــنیده اید که می گویند از روی ظاهر 
زندگی دیگران، آنها را قضاوت نکنید زیرا شما 
نمی دانید پشت درهای بسته ی خانه  آنها چه 
می گذرد. اما اغلب این را فراموش می کنیم. 
معنای دقیق شادی یعنی، در موقعیت راضی 
بودن قرار گرفتن. دقت کنید: »موقعیت«، نه 
یک حالت همیشگی و پایدار، بلکه یک تجربه  
گذرا. وقتی ما احساس اندوه می کنیم، تنها 
روی یک منحنی مواج تمرکز داریم و معموال 
این حس، توسط دوستان خیرخواهی که به ما 
می گویند، شاید خیری در آن باشد یا به زودی 
برایت خاطره خواهد شــد، تقویت می شود؛ 
این نیز بگذرد! آنها درست می گویند و ما هم 
می دانیم که حق با آنهاست، اما در آن لحظه، 
به سختی می توانیم ببینیم یا تصور کنیم که 

حس بدمان را پشت سر گذاشته ایم.

زندگی ادامه دارد 
تا به حال عزیزی را از دست داده اید؟ یادتان 
هست چه احساسی داشتید؟ انگار دنیا به آخر 
رسیده بود و دیگر هرگز چیزی خوب نمی شد. 
اینطور نیست؟ اما هفته ها، ماهها و در نهایت 

سالها گذشتند و اتفاقات خوب و بد دیگری 
هم روی داد، به زندگی ادامــه دادیم و ... اما 
در آن لحظه  اندوهناک نمی توانستیم آینده 
را ببینیم، هر چه بود تاریکــی بود و تباهی. 
چیزی که از آن غافلیم این است که وجود 
اندوه و غم و نامالیمات، برای شــاد بودن 
ضرورت دارد. این وجود تاریکی است که 

نور را ارزشمند می کند.

دست از تالش برای شاد بودن بردارید، 
فقط شاد باشید

بله درســت اســت، همه  ما باید تا جایی 
که امکان دارد طالب شــادی باشیم، اما 
احمقانه اســت که وانمود کنیم هر روز و 
هر لحظه از همه چیز راضی هستیم. حتما 
برایتان پیش آمده که بــرای پند دادن به 
یک دوست، از تجربه  ناخوشایند مشابهی 
که خودتان داشته اید برایش تعریف کرده 

باشید. 
اگر اندوه آن زمان  ِ  شــما نبود، امروز هم 
حسی برای همدردی نداشتید. اگر زندگی 
کامل بود، شــما قادر به همدلی نبودید.

اگر می خواهید واقعا شاد باشید، دست از 
تالش برای همیشه شاد بودن بردارید، اما 
خوشبین باقی بمانید و با خودتان روراست 

باشید. 

03 یک جای جدید را کشف کنید
این یکی دیگر از کارهایی اســت که 
می توانید در اوقاتی که به خودتان اختصاص 
داده اید، انجام دهید. شــاید وقت مسافرت 
کردن نداشته باشید اما می توانید همینطور 
سوار ماشین تان شــده، به دل جاده بزنید و 
جای جدیدی را پیدا کنیــد. این کار قدری 
ماجراجویــی به همــراه دارد. می توانید از 
مغازه های جدید دیدن کــرده و ناهارتان را 

جای جدیدی میل کنید.

04 به خرید بروید
وقتی کمی بــرای خودتــان وقت 
دارید بهترین زمان است که به خرید بروید. 
می توانید به هر تعداد مغازه ای که می خواهید 
سر بزنید، هر تعداد لباس را که می خواهید پرو 
کنید و هیچکس هم نخواهد بود که هولتان 
کند و هی بگوید که خسته شدم بریم! حتی 
اصال الزم نیست چیزی بخرید! می توانید فقط 
دوری بزنید و هرچیزی که خواستید را نشان 

کرده و بعدا به سراغ خریدنش بروید.
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 انسان ها متفاوت از یکدیگر آفریده شده اند و این اصلی است بدیهی که تقریبًا همه ما از آن باخبریم. همه ما می دانیم زمانی که از جمعیت جهان صحبت 
می کنیم، منظورمان تنها در آمار و ارقام خالصه نمی شود که هفت میلیارد جمعیت، برابر است با هفت میلیارد سبک ویژه زندگی، هفت میلیارد انسان با 
همین رقم نیاز متفاوت و گاهی خاص که تجاربی ویژه را از محیط برای آن ها به همراه می آورد؛ درواقع، در تمامی جوامع، اقلیتی از افراد حضور دارند که به 
خاطر وجود معلولیتی جسمی یا ذهنی، برای ادامه زندگی در پی برآورده کردن نیازهای مخصوص به خود هستند؛ دسته ای از این افراد، کسا نی اند که به سبب 

عوامل محیطی یا ژنتیکی با مشکالت ناشی از فلج مغزی دست وپنجه نرم می کنند و به تبع این مشکالت، شکلی دیگر از زندگی را، تجربه می کنند.
سبک زندگی، نیازهای خاص و کیفیت روابط اجتماعی در افراد مبتالبه فلج مغزی، از موضوعاتی اســت که می خواهیم در این یادداشت به همراهی منصوره 

معصومه یزدانی پور

 افراد دچار فلج مغزی؛
 مطالبه گران ویژه جامعه

گفت وگو با منصوره مقتدایی، روانشناس کودکان با نیازهای خاص
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درصورتی که افراد دچار فلج مغزی با فردی سالم یا شــبیه به خود ازدواج کنند، آیا ممکن است 
خطری متوجه فرزندی باشد که حاصل این ازدواج است؟

به نکته  خوبی اشاره کردید؛ آنچه باید در رابطه با آسیب پذیری فرزند این افراد موردتوجه قرارداد، 
علت بروز معلولیت است. ما می دانیم که بیش از 75درصد فلج های مغزی علتی محیطی دارد و ژن 
در بروز آن دخیل نیست؛ بنابراین فرزند این افراد سالم به دنیا می آید و مشکلی متوجه او نمی شود، مگر 

اینکه علت معلولیت والد، ژنتیک باشد.

به نظر شما، پس از ازدواج، چه مشکالتی ممکن است در مسیر زندگی این افراد قرار بگیرد؟
افراد دچار فلج مغزی از این نظر تفاوت چندانی با دیگران ندارد، اگر ازدواج بر مبنای انتخابی درست صورت بگیرد و در آن تفاهم و درک متقابل وجود داشته باشد، بی شک، موفق خواهد بود 

اما اگر اساس خانواده بر ترحم، اجبار و یا صرفاً احساسات باشد، میزان آسیب پذیری باال می رود.
و در پایان، اگر نکته ای مورد غفلت قرارگرفته، بفرمایید.

 مسائل بسیاری در رابطه با افراد معلول ازجمله افراد دچار فلج مغزی وجود دارد که نه تنها در این یادداشــت که در جامعه هم نادیده گرفته شده، امیدواریم به زودی، شرایطی مهیا شود که 
مطالبات این افراد چون سایر شهروندان تحقق پیدا کند و جامعه مان، ازنظر عرفی و فرهنگی، بیشتر از گذشته، پذیرای نیازهای خاص این افراد باشد.

مقتدایی، استاد دانشگاه و روانشناس کودکان با نیازهای خاص، مورد تحلیل و تأملی عمیق تر قرار دهیم.
از نیازهای افراد دچار فلج مغزی برایمان بگویید. این گروه از افراد، از این نظر، چه تفاوت ها و شباهت هایی با دیگران دارند؟

یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید در رابطه با افراد دچار فلج مغزی موردتوجه قرار دهیم، شباهت این افراد با سایرین در نیازهای اولیه شان یعنی خوراک، پوشاک و دیگر 
نیازهای مادی و تفاوت آن ها در نیازهایی چون آموزش ویژه، توان بخشی و مسائلی از این قبیل است که تنها مختص خودشان هست.

اولین نیاز ویژه ای که این افراد دارند، توان بخشی اعضای سالم بدن اســت که از طریق کاردرمانی و فیزیوتراپی انجام می شود تا از ضعیف شدنشان جلوگیری به عمل بیاید؛ 
چراکه ما خوب می دانیم اگر به خاطر فلج بودن یک پا، از پای دیگر هم استفاده نشود، به مرورزمان آن یکی  هم از کار خواهد افتاد.

دومین نیــاز خاصی که این 
افراد دارند، ارتباط بیش ازاندازه با 
محیط اســت که متأسفانه چون 
نمی توانند حرکت کنند و خودشان 
به کاوش بپردازنــد، اغلب آن ها 
ازنظر محیطــی و فرهنگی عقب 
می مانند تا جایی که ممکن است 
مثاًل فرد بیست وپنج ســاله ای با 
مشــکل فلج مغزی، با فرد عادی 
هم سن وســالش، تفاوت فاحشی 
ازنظر بلوغ اجتماعی داشته باشد؛ 

علت چیست؟ 
علت این است که این افراد درزمانی که 
نیاز دارند وارد فضای اجتماعی شوند، 
گوشه  خانه می مانند. معموالً، در ایران، 
افراد تا قبل از ورود به مدرسه در خانه 
می ماننــد و ارتباط محــدودی با چند 
نفر آشــنا دارند که ریشــه  این شرایط 
را می شــود در مســائل فرهنگی، نبود 
امکانات اجتماعی مناســب برای این 

دسته از شــهروندان، نپذیرفته شدن 
کودک از ســوی والدین به خاطر انکار 
معلولیت فرزند و یا پنهان نگه داشتن او 

از اطرافیان جست و جو کرد. 
در کنار تمام این نیازهــا، نیاز عاطفی 
هم برای افراد دچــار فلج مغزی مطرح 
است و حتی شــدت آن بیشتر از حدی 
اســت که یک فرد عادی نیاز دارد؛ این 
افراد نه تنها به خاطــر نقصی که دارند، 
نمی توانند به طور مستقیم نیاز عاطفی 
خود را طلب کننده ممکن اســت مورد 
طرد جامعه و اطرافیان هم قرار گیرند؛ 
هرکسی دوســت دارد با فردی ارتباط 
برقرار کند که بتواند در ســرگرمی ها و 
تجاربش شریک شــود، حال آنکه افراد 
معلول ازجمله افراد فلج مغزی مخصوصاً 
اگر با شــدت باالیی از معلولیت درگیر 
باشند، نمی توانند چنین خواسته هایی را 
برآورده کنند؛ درنتیجه مورد بی توجهی 
جامعه قرار می گیرند و نیاز به محبت در 

آن ها تشدید می شود.
نیاز جنسی نیز در این افراد به شرطی که 
معلولیت از نوع دیستروفی پیش رونده 
نباشد، مانند سایرین، در دوران نوجوانی 
و بلوغ پدیدار می شود وپس از آن میل به 

ازدواج نیز پدید می آید.
چه عواملی بعد از دوران بلوغ 
نشان می دهد که جوان دچار فلج 
مغزی، آمادگی الزم را برای ازدواج 
دارد؟ آیا می توان ســنی را برای 

نشان دادن این نیاز مشخص کرد؟
همان طور کــه بحــث ازدواج در افراد 
عادی، سن و سال نمی شناسد، ازدواج 
در افراد با مشکالت ناشی از فلج مغزی 
هم از سن پیروی نمی کند؛ چراکه از آن 
مهم تر، موضوع بلوغ عقالنی و اجتماعی 
است که نشان می دهد یک نفر می تواند 
به سازش الزم در زندگی زناشویی دست 
پیدا کند یا به حل مشکالتی که در مسیر 

آن پیش می آید، بپردازد.

از ســؤاالتی که معموالً در 
رابطه با ازدواج افــراد دچار فلج 
مغزی مطرح می شود، این است که 
چه کسانی برای ازدواج با این افراد 
مناســب ترند؟ آیــا ایــن گروه 
می توانند با افراد سالم هم ازدواج 

کنند؟ شما چه نظری دارید؟
در جواب این سؤال که چه کسانی برای 
ازدواج با آن ها مناســب تر اســت، باید 
بگویم که هیچ قاعــده ای وجود ندارد و 
کاماًل به خواست افراد، میزان معلولیت 
آن ها و مسائل عرفی و فرهنگی وابسته 
است؛ این افراد می توانند باکسانی شبیه 
به خود و یا افرادی سالم ازدواج کنند و 
هیچ مانعی هم بر سر راه آن وجود ندارد 
اما اگر تصمیم گرفتند بــا افراد معلول 
ازدواج کنند، الزم است که برای برطرف 
کردن بخشــی از نیازهــای روزمره ، از 
پرســتار کمک بگیرند و یا در نزدیکی 

خانواده خود سکونت کنند.
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پیشنهاد این شماره:

عقاید یک دلقک
نویسنده: هانریش بل/  مترجم: محمداسماعیل زاده

مرجان حسینی: در این شماره قصد دارم یکی از خواندنی ترین و تاثیر گذارترین کتاب های قرن بیستم را به شما معرفی می کنم.یکی از مهمترین دالیل محبوبیت کتاب مضمون 
عاشقانه ، نام جذاب و فضای نوستالژیک و عاطفی آن است . موضوع کتاب در ارتباط با دلقکی به نام هانس شینر می باشد که از پنج سال قبل تاکنون در مجامع مذهبی حضور می یابد 
و با سخنان طنز آمیز خود تماشاگران را سرگرم می کند. او فرزند کارخانه دار معروفی است که به ثروت پدر خود بی اعتنایی کرده و زندگی ساده ای را برای خودش بر می گزیند . کتاب 
عقاید یک دلقک که در مخالفت با اوضاع سیاسی و کلیسای محافظه کار آن زمان نوشته شده کتابی  تلخ و غم انگیز است و بیشتر از همه نظری انتقادی به کلیسای  کاتولیک دارد. هاینریش 
بل بر این اعتقاد است که کلیسا در سده گذشته به مردم کشور آلمان خیانت کرده چرا که با سکوت خود در مقابل اقدامات غیر انسانی هیتلردر اصل از وی حمایت کرده است . داستان این 
کتاب در زمان انتشارش با انتقادهای بسیاری مواجه بود ولی با گذشت زمان اهمیت تاریخی پیدا کرد . در ابتدای کتاب به زندگی کنونی شخصیت اول آن یعنی هانس شینر اشاره کوتاهی 
می کند و سپس با برگشت زمان گذشته ، دالیلی که باعث شده شخصیت اصلی در شرایط کنونی اش قرار بگیرد را توصیف می کند و همچنین ویژگی های شخصیتی و بعضی اطالعات در زمینه اطرافیان 
ارائه می شود. در ادامه کتاب با برگشت به زمان حال ادامه زندگی و اتفاقاتی که برای هانس شینر رخ می دهد، وصف می شود . ممکن است شما مخاطبان عزیز با مطالعه بخش اول کتاب شخصیت قهرمان 
داستان به نظر تان فردی ساده بیاید چرا که این شخصیت، شخصی است که تالش نمی کند دروغ بگوید و موردی برای پنهان کاری ندارد و هر چه را که در فکر اوست به زبان جاری می کند و همان را 
انجام می دهد . وی شخصیتی مادی گرا ، صریح وبی پروا دارد و همچنین بسیاری از اعتقاداتش مخالف نظریات اطرافیانش است .حمله کلیسا و به خصوص شاخه کاتولیک توسط هانس شینر هر چند 
بی ارتباط با ازدواج اوبا یک فرد معتقد به کاتولیک نیست و این محرک بسیار تاثیر گذاری برای شخصیتی همانند هانس شینر است اما با توجه به این که بسیاری از انسان ها در آن دروه زمانی پیرو شاخه 
کاتولیک یا پروتستان بوده اند این مخالفت و حمله می تواند جبهه ای در مقابل این همه وابستگی مطلق باشد. شخصیت اصلی داستان ) هانس شینر ( که خود فردی عادی از طبقه متوسط با وجود خانواده   
ثروتمند است، تاکید زیادی بر تضاد رفتار و نگرش افراد دارد، چرا که بیشتر نزدیکانش و تقربیاً تمام مردم با توجه به شرایط زمانی تالش می کنند خود را جزو گروهی کرده و مهر آن گروه را بر پیشانی 
خود بگذارند تا همه بدانند و از این شرایط بهره مند شوند در حالی که این رویکرد با ویژگی هانس شینر نامتجانس است.  وی خشمگین است که سردمداران مسیحیت و ارزشها با تصور و این هدف که با 
تمامی امکانات تالش کرده بودند ماری را از آلودگی و گناه نجات دهند به خود اجازه می دهند که به حریم وی تجاوز کرده و حتی بهترین ارزش زندگیش یعنی   " ماری " را از او بگیرند و به همسری یکی 
از خودشان برگزینند ، در صورتی که هانس وماری از نظر تفاهم و وجوه  مشترک بسیار به هم نزدیک بوده و به شدت عالقمند اما ماری با نظرات ، طرز فکر   دستورات دینی و مطالب جدیدی که به او القا 
می کنند به ناچار تحمل فکر هانس را نداشته است  و همین ترتیب عقیده دینی عامل جدایی هانس و ماری می شود .هانس شیند حتی بی طرفی خود را نسبت به عقاید دینی به صورت شخصی  اینگونه 

ابراز می کند که هنگامی که ماری از نظر عقیدتی دچار لغزش شده بود او را به نوعی منصفانه ولی بی طرفانه قوت قلب دادم . 
هانس شینر در قسمتی از کتاب بصورت خیالی با ماری صحبت می کند  از عالیق وی ، کارهایی که معموالً انجام  می داده و همچنین از دستان سرد او که گرمش کرده هم حرف می زند و به نوعی با 
خواننده درد و دل می کند . در قسمت های پایانی کتاب وقتی هانس شینر بطور غیر منتظره ای می گوید خدای من ، کاش حداقل مرا از شنیدن صدای گرم یک زن محروم نمی کردی که همین جمله 
مخاطب را متحیر می کند چرا که قراردادن خداوند  و درخواست از او توسط هانس برای خواننده عجیب و غیر منتظره است و همین می تواند نشان دهد که خدا پرستی فطری جزو الینفک زندگی هر 
شخصی است و سر انجام همه مسایل در زندگی به همین اعتقاد ختم می شود.   این کتاب ۳5۳ صفحه ای به نویسندگی هاینریش بل توسط محمد اسماعیل زاده ترجمه و توسط نشر چشمه و نشر 

جامی منتشر شده است .

5۶

زندگی، زندگی
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لقمه های فاهیتا

سوپ پیاز فرانسوی

مرغ رست شده  با سس انار

آشپزی سالم
فصل ششم

 
  

 Healthy
Cooking



لقمه های فاهیتا یک غذای ساده و 
خوشمزه است که می توانید برای 
عصرانه درســت کنید و در کنار 
اعضای خانواده یا دوستان از طعم 
عالی آن لذت ببرید. این لقمه ها برای 
مهمانی هم گزینه مناسبی است زیرا 
بسیار آسان و سریع آماده می شوند.

مواد الزم
680 گرم گوشت مرغ بااستخوان

 نصف پیمانه خردل قهوه ای اسپایســی  
ادویه فاهیتا

6 عدد نان تورتیال
یک پیمانه فلفل دلمه ای زرد/ قرمز / سبز

پیازچه خردشده
گشنیز تازه خردشده

سالسا
 

طرز تهیه
1. تابه بزرگــی را روی حــرارت مالیم 
گرم کنید. مرغ را که به تکه های کوچک 
برش داده ایــد، درون آن بریزید و تفت 
دهید. ســپس روی دستمال قرار دهید 
تا روغنشان گرفته شــود. آن ها را درون 

قابلمه بریزید.
2. در یک کاســه کوچک، خردل، آب و 
ادویه فاهیتا را با یکدیگر مخلوط کنید. آن 

را روی مرغ بریزید و هم بزنید.
۳. پس از پخت، مرغ ها را از قابلمه خارج 
کنید. با چنگال گوشت مرغ را ریش ریش 

کنید و استخوان ها را نیز جدا کنید.
۴. برای سرو، مرغ ها را در میان تورتیالها 
قرار دهیــد. روی آن ها خالل های فلفل 
دلمه بگذارید. در صورت تمایل می توانید 
پیاز هم اضافه کنید. سپس تورتیال را رول 
کنید. با اســتفاده از چاقو، آن ها را به 5 
قسمت برش دهید. برای تزئین می توانید 
از خالل دندان، گشنیز تازه و سالسا هم 

استفاده کنید.

لقمه های فاهیتا
مخصوص مهمانی ها
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درست کردن این ســوپ بعد از 
یک روز کاری پرماجرا بسیار ساده 
است. طعم این سوپ آن قدر خوب 
است، که شــمارا به یاد غذاهای 

رستوران می اندازد.
مواد الزم:
 آب 5 لیوان
 پیاز 2 عدد

 کره 2 قاشق غذاخوری
 سیر. خردشده 2 عدد

 سس ورچستر سایر 1 عدد
 پنیر سوئیسی 1 لیوان

 نان تست ۴ برش
 طرز تهیه:

1. پیاز و کــره را درون ماهی تابه قرار 
داده و با حرارت متوسط پیازها را سرخ 
می کنیم تا ترد شــوند. ســیر را اضافه 
می کنیم و به مدت 1 تا 2 دقیقه حرارت 
می دهیم )مراقب باشید سیرها نسوزند(.

2. آب)ترجیحاً آب گوشــت( و ســس 
"ورچسترشایر" را اضافه بکنید.

۳. بگذارید به مدت یک دقیقه بجوشد. 
کاسه هایی که برای پذیرایی الزم دارید را 
آماده کنید. به اندازه یک دهم پیمانه، پنیر 
در ته هر کاسه بریزید، کاسه ها را با سوپ 

پرکنید و کنار بگذارید.
۴. نان تست را بر روی آن ها بگذارید و 
سپس یک دهم پیمانه پنیر سوئیسی بر 
روی آن بریزید. گریل فر را روشن کرده و 
آن ها را تا پنیر آب شود در فر قرار دهید. 
سوپ را سریعاً سرو کنید. مراقب باشید، 

کاسه ها داغ هستند.

سوپ پیاز 
فرانسوی

5۹
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مواد الزم:
    5 فنجان گل بروکلی

    یک قاشق غذاخوری پوسته رویی لیمو
    یک قاشق غذاخوری آب لیمو

    یک دوم قاشق چای خوری نمک
    680 گرم میگو پاک کرده و بدون پوست

    اسپری پخت یا مقداری روغن
    2 قاشق غذاخوری روغن زیتون اکسترا 

ویرجین
    یک چهارم قاشــق چای خوری فلفل 

قرمز خردشده
روش پخت:

فر را تا دمای ۴25 درجه فارنهایت )218 
درجه سانتی گراد( گرم کنید.

بروکلــی را در آب جوش بــه مدت یک 
دقیقــه بجوشــانید. آب اضافی که بین 
گل های بروکلی است را بگیرید و سپس 
داخل آب سرد قرارشان دهید. پس ازاین 

مرحله دوباره آب ها را بگیرید.
یک و یک دوم قاشق چای خوری پوسته 
لیمو رنده شده، آب لیمو، یک چهارم قاشق 
چای خوری نمک و یک چهارم قاشــق 
چای خوری فلفل ســیاه را در یک کاسه 
متوســط ترکیب کنید.میگوها را اضافه 
کنید: خوب هم بزنیدشــان تا میگوها 
کاماًل به مواد آغشته بشــوند. بروکلی و 
میگو را در یک سینی پخت که مقداری 
چربــش کرده اید بچینید. بــه مدت 8 
دقیقه در دمــای ۴25 درجه فارنهایت 
)218 درجه سانتی گراد( یا تا زمانی که 
میگوها مغزپخت شوند بپزید.روغن، یک 
و یک دوم قاشق چای خوری باقی مانده 
از پوســت لیموی رنده شده، یک چهارم 
قاشق چای خوری نمک، یک چهارم قاشق 
چای خوری فلفل سیاه و فلفل قرمز خرد 
شده را در یک کاسه بزرگ باهم ترکیب 
کنید. بروکلی هــا را اضافه کنید، خوب 
تکان دهید تا ترکیب شوند.سپس در کنار 

میگوها تزیین و صرف کنید.

میگو سرخ شده 
با کلم بروکلی 

۶0
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معرفی  اپلیکیشن 
سالمتی

برادرم خسرو

باغ کتاب تهران

تعطيالت
فصل هفتم

 Holidays



 غذای سالم
Healthy Food

در این شماره می خواهیم یک اپلیکیشن هیجان انگیز به نام گوگل فیت را به شما معرفی کنم.کار با گوگل فیت بسیار ساده اســت. پس از نصب اپلیکیشن، باید با شرایط استفاده از آن 
موافقت کرده و به گوگل، اجازه دسترسی به اطالعات و موقعیت جغرافیایی خود را بدهید. با این کار، از این به بعد قادرید روند فعالیت ورزشی روزانه و موقعیت جغرافیای محل ورزش را 

در اپلیکیشن مشاهده کنید. به طور مثال، گوگل فیت می تواند به شما نشان بدهد که امروز ساعت 7 صبح چند قدم برای رسیدن به محل کار برداشته اید.
برای استفاده از گوگل فیت در محیط وب، کافی است به وبسایت گوگل فیت مراجعه، حساب کاربری گوگل خود را باز کرده و با شرایط استفاده از آن موافقت کنید. سپس می توانید دقیقا 

همان امکانات اپلیکیشن موبایل را در محیط وب داشته و حتی اگر موبایلتان در دسترس نباشد، از طریق وب به ثبت فعالیت های خود بپردازید.

 Google Fit   اپليکيشن
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»زیباتر« 
اگر به کارهای سینا دادخواه عالقه دارید و رمان خوان جدی هستید کتاب »زیباتر«   را  بخوانید. رمان »زیباتر«  نوشته سینا دادخواه از سوی نشر زاوش منتشر شده است. این کتاب درواقع دومین اثر 

داستانی نویسنده محبوب»یوسف آباد خیابان سی وسوم« به شمار می آید. ریتم کتاب تند است و به تندی پاییز می آید.
رمان دوم دادخواه »زیباتر« که در 195 صفحه منتشر شده، دارای سه فصل با نام های سوارکار، تیرانداز و شناگر است. »زیباتر« داستان آشناشدن پسر جوانی با یک خانواده و رابطه هایی است که از 
خالل این آشنایی ایجاد می شود. درواقع، رمان فضایی خانوادگی و راوی سوم شخص دارد؛ درضمن با رمان قبلی این نویسنده متفاوت است و حجم بیشتری هم نسبت به رمان »یوسف آباد خیابان 

سی و سوم« دارد.
در ابتدای این کتاب می خوانیم: »مشروطی به درک. با گیِر سه پیچ کتایون چه می کرد؟ مامان تهدید کرده اگر این ترم گند بزند پول توجیبی اش را قطع می کند. به گالری راهش نمی دهد. اِل می کند، 
بِل می کند. حیف آن همه دلقک بازی سرکالس. فکر می کرد دل خانم دکتر را برده. خیالش از نمرۀ دیفرانسیل راحت بود؛ ولی هشت را که جلِو اسمش دیده بود مثل کرۀ آفتاب رفته بود. کالفه و دمغ 
نشسته بود رو پایه های دانشکده و بال خرمگسی هفت رنگ را می َکند... رفته بود دستش را بشوید که جلو دستشویی الناز جانانی را دیده بود. قربان خدا و فرشته  ناگهانی نجات. مگر می شد منشی ارشد 

گروه ریاضی آدرس خانوم دکتر را نداشته باشد؟ از جانانی آتِو حسابی داشت... «
سینا دادخواه در این کتاب داستاني مي گوید و روایتي شرح مي دهد از دغدغه ها و آرزوها و امیدهاي جوانان و پیران با مزه پراني ها و حاضرجوابي هاي دیالوگي شخصیت ها. قصه  بزرگ شدن آدم هاي 

شهري در ورطۀ حوادث تلخ و شیرین. قصه اي خوب از بدي ها و زشتي ها تا به زیبایي نهفته در اعماق گنج هاي پنهان دروني آدم ها... 

نمايش خانگی
Movie

کارگردان:احسان بیگلری
بازیگران:شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی

دیالوگی از فیلم: »من وقتی آدما حواسشون نیست، فیلم می گیرم ازشون. چون اون موقع خوِد خودشونن«
»بــرادرم خســرو« در مــورد یــک بیمــار دوقطبــی بــا بــازی شــهاب حســینی اســت کــه بــرای مدتــی مهمــان بــرادرش مــی شــود و تقابــل ایــن دونفــر 
پــرده از گذشــته ای بــر مــی دارد کــه ریشــه هــای روانــی اختــالالت امروزحــال آن هــا را برایمــان افشــا مــی کنــد. »بــرادرم خســرو« از آن فیلــم هایــی 
 نیســت کــه بــه قصــد تفریــح و دورهمــی تماشــایش کــرد. فیلــم نیــاز بــه وســواس و دقــت دارد و همــه چیــز در چنیــن فیلــم هایــی در جزئیــات اتفــاق 
می افتد. بازی فوق العاده شهاب حسینی که رسما باور می کنید یک بیمار دوقطبی است از نکات برجسته کار است. به هر حال فیلمی که بخش عمده  آن در دو یا سه اتاق می گذرد باید 

پیرنگ درستی داشته باشد که حوصله سر بر نباشد در مورد »برادرم خسرو« خوشبختانه این اتفاق افتاده، شاید تماشاچی عاشق ریتم و هیجان را راضی نکند، اما به فکر فرو می برد. 

  برادرم خسرو

۶3
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كتاب
Book

اگر در جستجوی یک مکان هیجان انگیز برای گردش کودکان هستید، شک نکنید و باغ کتاب تهران را به عنوان مقصد انتخاب کنید.پردیس بزرگ علمی کودک و نوجوان با وسعت 12 
هزار متر مربع به عنوان یک شهربازی علمی با دو بخش کودک و نوجوان در باغ کتاب تهران واقع شده اســت. بچه ها به ازای هر بلیت که در حال حاضر 20 هزار تومان است، یک کارت 
دریافت می کنند. از همان لحظه ورود دری بزرگ که تنها با کارتی که در دست کودک است، باز می شود، او را شــگفت زده می کند. این شهر بازی علمی بخش های متنوعی دارد که از 
داخل بدن انسان گرفته تا ماشین های برقی، معماری، فضانوردی و ... را دربر می گیرد. قطعا 2 ساعتی که فرزندتان در این شهر بازی شگفت انگیز سپری می کند، نه تنها سرگرم کننده 
بلکه آموزنده خواهد بود. باغ کتاب در شمال اراضی عباس آباد و حاشیه بزرگراه حقانی قرار دارد. باغ کتاب تهران از 10 صبح تا 10 شب باز است و عالقه مندان می توانند با استفاده از خط 

1 مترو به ایستگاه متروی حقانی بیایند و از آنجا با خودروهایی که در نظر گرفته شده به باغ کتاب تهران منتقل شوند.

باغ علم كودک/ باغ كتاب تهران
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سفر
Trip

آوا منتظر

رستوران های گياهی پاستا چارميز
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ا
7
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ه
10

11

12

و
13

14

15

ز
16

17

18

ش
19

20

21

 این سرگرمی زیبا دارای 21 سؤال با جواب های هفت حرفی است که
 تمام جواب ها را به صورت کارت های پراکنده قرار داده ایم . هر پاسخ
 هفت حرفی به 3 کارت تقسیم شده است که شما باید کارت ها را با
 توجه به پرسش مربوطه یافته و در ردیف مربوطه قرار دهید تا به رمز
 اصلی ما که سخن حکیمانه ای از بزرگان است دست یابید . همچنین
در پایان دو کارت باقی می ماند که نام این حکیم به دست می آید .

خاطر آسوده   -  3 شفاف  نیمه  جسمی   -  2 جویی  سلطه   -  1 
ساخته شده نمونه   -  5 پارک شده  اتومبیل های  نگهبان   -  4 
 6 - ادب آموخته 7 - سرگردان 8 - نوعی پارچه 9 - پایتخت
 هلند 10 - دموکرات 11 - شادی و خوشی 12 - رّمالی 13 -
بینی اطراف  التهاب   - موقتی 15  اوستا 14 - حبس  از   بخشی 
 16 - صفحه نمایش 17 - مایه رشد آدمی 18 - دلیل آوردن

19 - نوگرایی 20 - پدر کورش 21 - پایبندی در دوستی

شخصیت مورد نظر
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بر اســاس دیــدگاه تبادل 
اجتماعــی، مــا روابطی را 
 انتخــاب می کنیــم و نگه 
می داریم که بیشترین منفعت 
و کمترین هزینه را دربرداشته باشند. 
اصطالح رابطه منصفانه رابطه ای 
است که در آن کسر "دستاوردها" 
بر "ســرمایه گذاری ها"، برای هر 
دو نفر نسبتا مساوی باشد. عالوه بر آن صورت 
کســر عددی نزدیک به مخرج باشد. به عنوان 
مثال اگر فردی در یک رابطه صمیمانه 5 واحد 
سرمایه گذاری عاطفی )نظیر عشق ورزیدن، 
زمان صرف کردن، ارتباط جســمانی، درست 
کردن غذا و ...( کند، انتظار می رود برای دریافت 
احساس رضایت از آن رابطه دستاوردی بین ۳ 
تا 5 داشته باشد. پس اگر کســر ارتباطی این 
شخص تبدیل به   یا  شــد به نظر میرسد او در 
حال زیان عاطفی است به نحوی که با گذشت 
زمان رضایتش از رابطه کاسته شده و ناخودآگاه 
میزان سرمایه گذاری خود را در رابطه کاهش 

می دهد تا بر اساس اصل تعادل صورت و مخرج 
کسر به هم نزدیک شــوند.  از طرف دیگر اگر 
کسر وی باشــد باید با کسر کسی که در رابطه 
اســت تا حدی برابری کند یعنی کمی بیشتر 
یا کمتر از او باشــد تا ثبات رابطه حفظ شود. 
برای من با کســری  رابطه آنقدر رضایت ندارد 
وقتی کسر شریک ارتباطی ام )همسر( باشد، 
او از هر چه کشــته محصول برمی دارد اما من 
 یا با خشکسالی روبرو شــده ام یا آفت به جان 

سرمایه ام زده است!
 دســتاوردهای ما در روابط بــه انتظاراتی باز
می گردند که دوســت داریــم در رابطه با فرد 
دیگری آن انتظارات برآورده شوند. این انتظارات 
معیارهایی را ایجاد می کنند که داشتنشــان 
فرد را به رابطه دلخوش می کنــد و با ارزیابی 
آن معیارها )سود- زیان( می تواند بگوید حال 
رابطه خوب است یا نه. در حوزه روان شناسی 
به این انتظارات یا معیارهای درونی که حاصل 
دانش و تجارب گذشــته فرد هستند "میزان 
مطابقت" می گویند. و در کســر معرفی شده  

باال دستاوردها خود به میزان مطابقت  وابسته 
اند. یعنی هر چقدر میزان انتظار فرد در رابطه 
با آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد شــباهت 
و قرابت داشته باشــد و در ترازوی سود و زیان، 
کفه  سود سنگینتر باشــد و از اتفاق این همان 
چیزی است که به داشــتنش عادت دارد، آن 
شخص احساس رضایت بیشــتر و در نتیجه 
مشــارکت باالتری در رابطه خواهد داشت.و 
اگر دســتاوردها کمتر از معیارهــای ادراک 
 شده و پذیرفته شده باشــند، نارضایتی سربر
 می زند. وقتی افراد خود را در روابط غیرمنصفانه 
مــی بینند، تالش مــی کنند تــا از طریق دو 
راهکار عمده، عدالت و انصــاف را احیا کنند. 
این دو راهبرد یا کاهش ســرمایه گذاری و یا 
افزایش برداشــت از رابطه اســت. اینجاست 
کــه باید با دقــت بیشــتری به روابــط خود 
بنگرید؛ شــما جزو کدام دســته هستید؟ آیا 
به افزایش صورت کسر مشــغول می شوید یا 
تن به کاهش مخرج کســر مــی دهید!فردی 
 را تصــور کنیــد کــه از طریــق مقایســه 

رابطه اش با دیگراِن درگیر روابط نابرابر، میزان 
نارضایتی را کاهش می دهد و با تحریف واقعیت 
دل به رضایتی موقتی می سپارد. در همین زمان 
گوشه ای دیگر شخصی با مشغول کردن بیش 
از حد خود به کار و امور بیرون از خانه از سرمایه 
گذاری در رابطه می کاهد تا رنج دستاورد اندک 
را کمتر کند. شاید کسی هم باشد که با پذیرش 
تمامی مسئولیت های رابطه تن به نقش قهرمان 
فداکار داده و حل شدن در نوشداروی صمیمیت 
را به شناور ماندن روی آن ترجیح دهد.هر کدام 
از این راهکارها نقاط ضعف و قوت خود را دارند 
اما مهمترین اصل در یک رابطه  به اندازه کافی 
خوب، انجام کاری است که موثر باشد نه چونان 
گردونه های چرخــان رابطه را به ســرگیجه 
بکشاند. ساده ترین ســوال این است "آیا موثر 
بود؟" و ساده ترین پاسخ ها، آری یا خیر هستند. 
بگذاریم آگاهی بر روابط مــا حکومت کند نه 

خیاالت.
ارتباط از طریق:
@Khayyer_Z

حال کسر رضایت در رابطه های شما خوب است؟
زهرا خّیر | دکتری تخصصی روان شناسی

  اکثر رفتارها و فعالیت های آدمی یا برای کســب پاداش و لذت یا جهت اجتناب از تنبیه، رنج و هزینه است . این امر به ویژه در بستر روابط ما با دیگران خودنمایی 
می کند. برخی از روابط در زندگی ما زودگذر هستند اما برخی دیگر شاید تا ابد ادامه پیدا کنند، چرا؟
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کودکان دارای تعداد 20 دندان شیری در دهان و ۳2 جوانه دندان دایمی به صورت نهفته در اســتخوان فک می باشند.در اغلب موارد اولین مراجعه کودک به مطب 
رادیولوژی، زمانی است که از درد دندان رنج می برد.تهیه رادیوگرافی پانورامیک )رادیوگرافی کامل فکی( اغلب باید حتی در صورت نبودن درد دندان به عنوان یک 

تصویر غربالگری جهت بررسی دندان ها و به ویژه تعداد آنها انجام شود.
سنین بین ۴-۳ سالگی زمان مناسبی جهت تهیه اولین رادیوگرافی کامل فکی در کودکان می باشد. پوشاندن روپوش سربی و انتخاب حداقل میزان تابش اشعه ایکس 
در کودکان الزامیست. رادیوگرافی تمام فک در بررسی وجود و میزان گسترش پوسیدگی، بررسی وجود و تعداد جوانه دندان های دایمی در فکین و نیز تشخیص احتمال وجود 

ضایعات و تومور های استخوانی حائز اهمیت است. 
در بررسی تعداد جوانه های دندان های دایمی چنانچه جوانه ای در فک نباشد، می تواند در طرح درمان دندانپزشک موثر باشد. گاهی در صورت نبود جوانه دندان دایمی 
در زیر دندان شیری به ویژه در نواحی خلفی فکین، سعی بر آن است که دندان شیری تا حد ممکن برای بیمار حفظ شود.تظاهرات بالینی بسیاری از کیست ها و تومورهای 
فکی در کودکان می تواند عالیم شبیه به درد دندان ایجاد کند که در صورت عدم تهیه تصاویر رادیوگرافی، ممکن است بیمار را به سمت مصرف داروهای مسکن سوق دهد.تشخیص 

به موقع می تواند در ارجاع سریع بیمار و دریافت درمان مناسب بسیار مفید باشد.

        رادیوگرافی در کودکان
دکتر فرانک جاللیان 

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت |  دارای بورد تخصصی |  عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
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دکتر محمدرفیع منزلت
دلیل طاسی بیشتر مردان مبتال به ریزش مو، آندروژنتیک ارثی است که با عنوان »طاسی الگوی مردانه« شناخته می شود. هورمون 

دی هیدروتستوسترون، در مردانی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند برای بروز طاسی ضروری است.
بیماری تیروئید، کمبود آهن، تب باال، جراحی با بیهوشی عمومی، رژیم های غذایی شدید، زایمان و برخی داروها، علل کم تر شایع 

ریزش مو هستند که گاه با درمان اختصاصی، برگشت پذیرند.

برخی ازبیماری های پوست سر، 
ازجمله لوپــوس، لیکن پالن و 
طاسی منطقه  »آلوپسی آره آتا« 
می تواننــد منجر بــه ریزش مو 

به طور موقت یا دائم شوند.
به نظر می رســد اســترس یکی 
دیگــر از عوامل موثــر ریزش 
مو اســت که می توانــد موجب 
تســریع ســیر ریــزش موی 
ژنتیکی شــود؛ ولی بااین حال 
بدون وجود ژن و هورمون های 
دخیــل، اســترس بــه تنهایی 
 نمی توانــد موجب ریــزش مو

 شود.

درمان های جراحی:
پیوند مو بــه روش گرفت 
مولتــی  و  فولیکــوالر 
فولیکوالر: دراین روش، پوست 
مودار از محــل دهنده در ناحیه 

پشت یا طرفین پوست برداشته 
می شود؛ سپس با اســتفاده از 
میکروســکوپ بــه گرفت های 
حاوی 1 تا ۴مو یــا گرفت های 
مولتــی فولیکوالر ۳ تــا6 تایی 
تقســیم می شود؛ ســپس این 
گرفت ها به نواحــی بدون مو یا 
نواحی نازک پیوند زده می شود؛ 
به گونه ای کــه به فولیکول هایی 
که در آن ناحیه وجــود دارند، 
آسیب زده نشــود. با استفاده از 
گرفت هــای فولیکوالر کوچک، 
این امــکان برقرار می شــود تا 

ظاهری طبیعی ایجاد شود.
امروزه جراحی پیوند مو به این 
روش، به خوبی تحمل می شود. 
طی 2۴ ساعت، پوسته هایی در 
ســطح هر گرفت ایجاد می شود 
که طی ۴تــا 1۴ روز می ریزند. 
موهای کاشته شــده طی 10 تا 

16 هفته شروع به رشد می کنند 
که بیشتر آن ها در طول زندگی 
فرد به رشد خود ادامه می دهند.

بعد از کاشت مو چه اتفاقی 
می افتد؟

استفاده از اسپری آب و خوابیدن 
در حالت نیمه نشســته تا دو یا 
ســه روز بعــد از کاشــت مو، 
به بیمــاران توصیه می شــود. 
دلمه های کوچکی ممکن است 
دور هر گرافت تشــکیل شــود. 
این دلمه ها، طی پنج تا چهارده 
روز بعد از جراحــی می ریزند؛ 
دلمه هــای موهــای کوچک تر 
زودتر )چهــار تا پنــج روزه( و 
دلمه های موهــای بزرگ تر، در 
مدت زمــان طوالنی تری جدا 
می شوند. ممکن اســت اوایل، 
موهای کاشته شده که از سطح 

پوست سر بیرون آمده اند ریزش 
پیدا کنند؛ در صورتی که ریشه 
مــو باقی مانــده و بــرای ده تا 
چهارده هفته، بــه حالت خفته 
باقی می ماند و سپس موها دوباره 
شروع به رشد می کنند. احساس 
کرخی که ممکن است در ناحیه 
دهنده و گیرنده کاشت مو ایجاد 
شود، طی دو تا هشت ماه بعد از 

جراحی از بین می رود.

از چه زمانــی باید درمان را 
شروع کرد؟

درمان هــای دارویــی می تواند 
باعث کنــدی روند ریزش مو در 
آینده یا جلوگیری از ریزش مو 

شود.
بیمارانی کــه بــرای اولین بار 
تحت جراحی کاشــت مو قرار 
می گیرنــد، به طورکامل طاس 

نیستند؛ به طوری که می توانند 
از موهای موجــود برای کمک 
به اســتتار نواحی کم مو کمک 
کنند؛ بااین حال، به دلیل اینکه 
ریزش مــو رونــدی تدریجی و 
پیش رونده است، شروع درمان 
جراحــی در یک بیمار بســیار 
 جوان اغلــب غیرعاقالنه به نظر

 می رسد.
درمان هــای پزشــکی از قبیل 
فیناســتراید و مینوکسیدیل، 
برای مــردان مبتال به ریزش مو 
توصیه می شــود. این درمان ها 
می توانــد بــرای حفــظ موها 
کمک کننده باشد یا تا حدودی 
روند نازک شــدن مو در ناحیه 
مرکزی و باالی سر را کندتر کند؛ 
همچنین درمان هــای دارویی 
را می توان بــرای حفظ موهای 
کاشته شــده به دنبــال پیوند و 
جهــت افزایش نتایــج طوالنی 
مدت کاشــت مو، مورد استفاده 

قرار داد.

چگونه یک جراح ترمیم موی 
واجدشرایط را پیداکنم؟

انجمن بین المللی جراحی پیوند 
مو یا »ISHRS« بزرگ ترین 
جامعــه در نوع خود اســت که 
فعالیتش را به پیشــرفت دانش 
و تکنیک های مربــوط به عمل 
جراحی ترمیم مو اختصاص داده 

است.
این انجمن می تواند شما را با نام 
و آدرس یک جراح  ترمیم مو در 

نزدیکی تان آشناکند.

وب سایت رســمی انجمن 
بین المللی جراحی ترمیم مو

WWW.ISHRS.org 
پست الکترونیکی:

info@ishrs.org

کاشت موی طبیعی
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بيلبورد
فصل هشتم

Billboard





مرکز شنوایی و سمعک ماهان
بزرگ ترین مرکز فروش سمعک در استان اصفهان

ارائه سمعک های دیجیتال، هوشمند و فراهوشمند
نمایندگی سمعک زیمنس آلمان در استان اصفهان 
و برترین برندهای جهانی
ساخت سمعک های داخل گوشی نامرئی با 
دو تا پنج سال گارانتی و خدمات پس از 
فروش
تعویض سمعک های قدیمی با 
سمعک های به روز با شرایط 
پرداخت عالی
تعمیر انواع سمعک
یک ماه استفاده رایگان و 
ویزیت در منزل برای افراد 
کم توان جسمی

آدرس: خیابان هشت بهشت غربی، روبه روی بانک مهر ایران، ساختمان فدک، واحد 105
تلفن مشاوره و نوبت دهی: 32683368-9)031(

تلفن همراه: 09132078047
www.mahansamak.com نوبت دهی آنالین در سایت

0۹33۶012۶44     و      0۹10۶۶42۶44 
شماره نوبت دهی:



مرکز پخش انواع اونیفرم نیروهای مسلح ،اورکت ،کاپشن ،شلوار ولباس فرم انتظامات
بورس انواع پارچه ،آرم ،درجه ،کاله ،بادگیر،گرم کن ،پلیور ،لباس پرواز،دستکش، کاله خلبانی .

انواع زنجیر وپالک لیزری )التین ،فارسی،چهره (واتیکت های سنجاقی ،حکاکی ،لیزری، چاپی ،کامپیوتری ،دست نویس ، خلبانی وغیره ...
مرکز پخش انواع لوازم کوهنوردی شامل : کیسه خواب ،کوله پشتی ،چراغ قوه شارژی وزوم دار ، قمقمه ، بیلچه تاشو ،عصای کوهنوردی ،قطب نما ،جوراب ، دستکش، 
شال ، کاله وبوت های  کاترپیالر،تیمبرلند،هنسی ، اسکای ،پاراشوت ،دلتا فرس ،ویبرام )ایرانی ،چینی ، کره ای ، آمریکایی( چرم ،طرح چرم ، برزنت )مردانه ، زنانه ، 

بچه گانه ( در رنگ ها ومدل های مختلف .
تهیه وتوزیع انواع ملزومات ایمنی شامل :کاپشن شلوار کار گاهی ،مهندسی ،بیلرسوت ،روپوش ،دستکش چرم ،برزنت ،کاله  ، ماسک، گوشی ،کفش های ایمنی ، چراغ 

گردان  آژیردار، جلیقه  شبرنگی ،مانع های مخروطی ، کمر بند ایمنی وغیره ... 
 چاپ وگلدوزی  انواع آرم وسر دوشی وچاپ ودوخت انواع پرچم )رومیزی-تشریفاتی( جهت  شرکت ها وارگان ها در ابعاد مختلف به صورت گلدوزی ، تیکه دوزی ،

ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختلف )پرچم کلیه کشور های جهان موجود است ( .انواع پایه پرچم )رومیزی –پنجه شیری – خورشیدی (
انواع نشان فلزی )بج( ومدال آویز پلی استر شده  پذیرفته  می شود. 

 تولید انواع  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وشــلوار  کا رگاهی  ودوخت انواع لباس  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختلف  با رنگ وطرح  ومدل 
دلخواه شما  به صورت سفارشی  دوخت  یا سری دوزی  با ضمانت  حداقل  شش ماهه 

انواع ماکت  های هلیکوپتر  وهواپیمای شکاری  ومسافربری  در ابعاد مختلف 
 تولیدودوخت  انواع جلد اسلحه شکاری ، کمری ، بی سیم ، دستبند ، باتوم ، اسپری ، حمایل وغیره 

 انواع فانسقه ، کمربند ، واکسیل و شمشیر  تشریفات  موجود است .
 انواع لباس همیار  پلیس  بچه گانه  ولباس های پلیس محله  موجود است .

هر نوع مدل از شما ودوخت بهتر از مدل خودتان ، ازما
انواع کاله تبلیغاتی  با آرم گلدوزی  یا چاپی  پذیرفته می شود.

تعمیر انواع لباس نظامی ،شخصی ، اورکت ، پالتو ، مانتو ،کاپشن های چرم وغیره 
اولین وتنها فروشگاه وتولیدی فرم نظامی ،انتظامات و کارگاهی  در اصفهان  

هدف ما خدمت صادقانه  وجلب  رضایت  شماست 
اقالم فوق  به صورت کلی وجزیی در سطح  استان  اصفهان  عرضه می گردد 

آدرس :اصفهان ،خیابان طالقانی ، نبش چهارراه  شمس آبادی  فروشگاه بادی گارد       منوچهر عطایی 09131151444 -  32330645 - 32345230 - 32345110

فروشگاه وتولیدی    بادی گارد        )عطائی(

دکتر مریم فروغی
پوست، مو و زيبايی

Dr. Maryam
 Foroghi

تزریق ژل و بوتاکس
جوانسازی و لیفت پوست با 
جدیدترین تکنیک های
 روز دنیا
رفع تاتو، کک ومک ، 
جای جوش، جای سالک و 
جای بخیه 
الغری موضعی
درمان ریزش مو، 
تحریک رشد مجدد مو
کاشت مو

مرداویج، جنب پارک مرداویج، 
مجتمع قائم ، طبقه دوم، واحد5 
تلفن: 36687665

دكتر مريم طباطباييان
بورد تخصصی جراحی عمومی

جراحی پستان از انگلستان
جراحی سرطان پستان و بازسازی

لیپوساکشن، جراحی زیبایی شکم و پستان

آدرس: اصفهان، میدان آزادی)دروازه شیراز(، جنب بانک 
اقتصاد نوین، ساختمان آزادی، طبقه سوم

تلفن: 031-36613063

http://www.tabatabaeian.com

drtabatabaeian

DrTabatabaeian

نوبت دهی به صورت تلفنی و حضوری امکان پذیر می باشد



سندروم تخمدان پلی کیستیک
آنچه بیمار باید بداند

تعریف:
ســندروم تخمدان پلی کیستیک، مجموعه 
شرایطی اســت که در اثر عدم تخمک گذاری 
مزمــن) طوالنی مــدت( ایجاد می شــود و 
 به صــورت اختــالل در تنظیــم قاعدگی و 
ســیکل هــای بــدون تخمک گــذاری 
هــای  دوره  افتــادن  عقــب  یــا  و 
 قاعدگــی ، کاهــش بــاروری ، افزایــش 
هورمــون هــای مردانــه و رشــد موهای 
 زاید و ایجــاد آکنه و اضافه وزن مشــخص
 می شــود همچنین تاثیری که در بدن دارد 
می توانــد منجر به برخی عــوارض طوالنی 
مدت شده و در سالمت آینده فرد اثر بگذارد.

تظاهرات بالینی:
سیکل های قاعدگی نامنظم یا نداشتن قاعدگی 

در طی چندین ماه متوالی
کاهش باروری 

موهای زائد در مناطق مختلف بدن مانند چانه، 
شقیقه، اطراف سینه ها و کشاله ران

کاهش موی سر، افزایش وزن ، سختی در کاهش 
وزن ، پوست چرب، آکنه و جوش های چرکی

افسردگی
اختالالت قندخون

اختالالت چربی خون
شــدت و ضعف این عالیم در مبتالیان به این 

بیماری متفاوت است.
تشخیص: 

به علت عالیــم بالینی متفاوت، تشــخیص 
این بیماری کمی دشــوار است، تشخیص این 
سندروم براساس شــرح حال بالینی و معاینه 

فیزیکی توسط پزشــک انجام می شود. اما به 
طور کلی بر اساس معیارهای زیر این بیماری 

تشخیص داده می شود:
قاعدگی نامنظم با عدم قاعدگی 

-رویش موهای زاید در مناطق حســاس به 
هورمون مردانه

-)محل رویش در آقایان، کشــاله های ران، 
اطراف و بین سینه ها(

-افزایش سطح هورمون تستسترون بیش از 
حد معمول در خانمها در آزمایش ها

تخمدان های بزرگ پر از کیســت های ریز در 
سونوگرافی)اگرچه در زنان مبتال به عدم تخمک 
گذاری مزمن وجود دارد ولی تشخیص سندروم 
تخمدان پلی کیستیک را اثبات نمی کند و برای 

تشخیص شرط الزم نیست.( 
درمان:

درمان،براساس شکایات و عالیم بیمار انجام 
 می گیرد. در صورت اختالل ســیکل قاعدگی
 می توان با تجویز انواعی از قرص های پیشگیری 
از بارداری و یا قرص های پروژسترونی چرخه 
منظم قاعدگی ایجاد کرد. با این کار از افزایش 
 خطر ابتال به ســرطان دیواره رحم جلوگیری 
می شود. کاهش وزن حتی به میزان اندک)5-2 
درصد وزن( می تواند بهبود قابل مالحظه ای در 
عملکرد متابولیک و تولیدمثلی فرد ایجاد کند.

در نهایت: 
باید بدانیم که سندروم تخمدان پلی کیستیک 
علت شــناخته شــده خاصی ندارد و اگرچه 
 با اســتفاده از دارو و تغییرات شیوه زندگی
 می توانیم بیماری را کنتــرل کنیم و لی پس 

از قطع نمودن داروها مجــددا عالیم بیماری 
بازگشت می نماید.

پس بیماران دچار این سندروم بایستی مرتبا 
ورزش و استفاده از رژیم غذایی خاص)جهت 
جلوگیری از چاقی( و ایجاد قاعدگی منظم با 
دارو داشته باشند و در صورت تمایل به بارداری 
از روش های مختلف کمک بارداری اســتفاده 

کنند.
ســواالت پر تکرار بیماران دچار ســندروم 

تخمدان پلی کیستیک:
1- آیا امکان دارد با یک داروی خاص بیماری من 

کامال بهبود یابد؟
متاسفانه بیماری شما فقط با استفاده از دارو 
تحت کنترل قرار می گیــرد و با قطع مصرف 

داروها مجددا عالیم برگشت می کنند.
2- من تمایل به باروری ندارم و با قاعده نشدن 
خودم کنار آمده و اتفاقا احساس راحت تری 
دارم، می توانم بــدون دارو و بدون قاعدگی 

راحت تر زندگی کنم؟
خیر .عدم قاعدگی سبب افزایش بیش از حد 
هورمون اســتروژن و افزایش ضخامت جدار 
رحم)اندومتر( می شود که پس از مدتی احتمال 
ایجاد سرطان رحم افزایش می یابد. پس حتما 
بایستی بوسیله قرص های پیشگیری از بارداری 
یا مصرف پروژسترون به مدت 10-15 روز در ماه 

سیکل مراتب قاعدگی داشته باشید.
3- جهت ایجــاد قاعدگی منظــم مصرف 
قرص های جلوگیری بهتر اســت یا مصرف 

پروژسترون؟
بسته به این که شــما تمایل به باروری داشته 
باشید یا خیر و بسته به تحمل بدنتان می توانید 
از این داروها اســتفاده نمایید. اگر تمایل به 
بارداری دارید جهت مرتب شدن قاعدگی باید با 
تجویز پزشک از داروهای پروژسترونی استفاده 

نمایید ولی اگر تمایل به بارداری ندارید مصرف 
قرص های جلوگیری از بارداری نه تنها قاعدگی 
مرتبی برای شــما ایجاد نمی کند بلکه سبب 

کاهش موهای زاید نیز می شود.
4- من تمایل به بارداری دارم اما موهای زاید مرا 

اذیت می کند، چه بکنم؟
مصرف داروهای ضد موهای زاید هنگامی که 
قصد باروری وجود دارد ممنوع است زیرا باعث 
 اختالل در تکامل جنین مذکر می شود. شما

 می توانید قبل از باردار شدن موهای زاید خود 
را با لیزر، بعد از استفاده از داروهای خوراکی از 

بین ببرید.
5- من با این که رژیم غذایی را رعایت می کنم 

باز هم اضافه وزن دارم چه بکنم؟
متاســفانه کاهش وزن در بیماران ســندرم 

تخمدان پلی کیستیک بسیار 
دشوار است ولی عالوه بر 

رژیم غذایی به کمک 
فعالیت   افزایــش 
می توانیــد به وزن 
مناسب تری دست 

پیدا کنید.

آدرس: اصفهان، چهارباغ باال، ابتدای شريعتی، ساختمان فراز، طبقه ششم، واحد ۶02
تلفن: 3۶274۹28            همراه: 0۹130755288 

دکتر  کیهاهن  اساسی
 متخصص زنان و زايمان 

و نازايی



مركز جامع  طب فيزيکی 
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1. برای انجام کاشــت مو مراکزی را 
انتخاب کنید که هر دو روش را به خوبی 
انجام دهند، مراکزی که فقط یک روش 
را انجام می دهند؛ چون انتخاب دیگری 
ندارند، شما را تشویق به انجام روشی 
که خود انجام می دهند، می کنند که 

باعث گمراهی شما می شود.
2. مراکزی را انتخاب کنید که پزشک 

تبحر و تجربه کافی در زمینه پیوند مو 
داشته باشد.

3. در روش برداشــت نواری استفاده 
از میکروســکوپ جهت انجام کلیه 
مراحل بهترین گزینه اســت. قبل از 
انجام کاشت مو از میکروسکوپی بودن 

کلیه مراحل مطمئن شوید.
4. در روش برداشــت تک تــک 

مهم ترین مسئله سایز پانچی است 
که برداشــت انجام می شود. در کلیه 
مراکز حرفه ای دنیا سایز پانچ از یک 
میلی متر بیشتر نیســت. استفاده از 
سایز پانچ های بزرگ تر همانند آنچه 
در بعضــی مراکز شــیراز یا جنوب 
کشور دیده می شــود باعث تخریب 
بانک موی بیمار برای همیشه و ایجاد 
 نمای عروسکی و عدم پوشش کافی

 می شود.
در چه مواردی روش نواری مناسب تر 

است؟
1. در افرادی که ســن پایینی دارند 
)معموالً زیر 30 سال( استفاده از روش 
نواری باعث حفظ بانک موی بیمار و نیز 
کاهش ریزش مجدد موهای کاشــت 

شده می شود؛
2. در افرادی که موهای ظریف و نازک 
دارند معموالً بــه روش نواری جواب 

بهتری می دهند؛
3. در افرادی که می خواهند موهایشان 

کوتاه نشود؛
4. در افرادی که کشــش پوستی باال 

دارند. افرادی که کشــش پوســتی 
مناسب دارند تعداد گرافتی که قابل 
برداشت است درروش نواری نسبت به 

روش تک تک بیشتر است.
چه افــرادی جهت روش برداشــت 

تک تک مناسب تر هستند؟
1. افراد با سن باالی 40 سال؛

2. افرادی که عادت به کوتاه کردن موی 
خود دارند؛

3. اشخاصی که از انجام جراحی و برش 
ترس دارند؛

4. در افرادی که وسعت منطقه کاشت 
نسبت به بانک مو وسیع نباشد؛

5. افرادی که بیش از دو جلسه جهت 
انجام کاشت مو نیاز نداشته باشند.

سخن آخر
در انتخاب مرکز موردنظر و پزشــک 
مناســب خود دقت الزم را به عمل 
آورده و حتمــاً از کارهــای قبلــی 
پزشک خود مطلع شــوید. معموالً 
مراکزی که روش هــای مختلف را به 
 خوبی ارائه می دهنــد قابل اعتمادتر 

هستند.

آدرس مطب دكتر رجالی:ابتدای آمادگاه، مجتمع گلديس، واحد 22۶ تلفن:3۶28۹471
آدرس كلينيک آفتاب:خيابان هشت بهشت، بين حمزه و پيروزی 

تلفن:3 - 32۶40072

www.rejaliclinic.com

دکتر سید فراهد رجالی
مديريت كلينيک تخصصی 
پيوند مو، الغری و ليزر آفتاب

مختصری از فعالیت ها ی دکتر رجالی در زمینه پیوند مو:
دکتر سید فرهاد رجالی متولد 1۳52 در شهر اصفهان است. وی پس از اتمام تحصیالت متوسطه در 
دبیرستان ادب وارد دانشکده پزشکی شد و در سال 1۳75 دکترای پزشکی را با رتبه عالی به اتمام 

رساند.
با ورود تکنیک های پیوند مو به کشور جزو اولین پزشکانی بود که از سال 1۳8۳ پیوند مو را با گذراندن 

دوره های متعدد در آمریکا و اروپا و آسیا آغاز کرد.
در سال 2010 میالدی موفق به اخذ بورد بین المللی پیوند موی طبیعی از آمریکا که معتبرترین مدرک 

در سطح جهان جهت کاشت مو است، شد. وی عضو فعال انجمن جراحان پیوند موی آمریکاست.

جهت انجام کاشت مو به روش نواری  یا تک تک توجه به نکات 
زیر مهم است:





غبغب، یعنی حالت برجستگی یا آویزانی زیر چانه که علت ایجاد آن در افراد مختلف، متفاوت 
است. بعضی ها که به طور ژنتیکی چاق هستند یا سر و صورت چاقی دارند ممکن است حتی در همان 
اوایل کودکی هم غبغب داشته باشند. بعضی دیگر که در سنین کودکی دچار این مشکل نبوده اند، اگر در 
دوران بزرگسالی چاق شوند، زیر ناحیه چانه آنها چربی جمع شده و یک غبغب برجسته و چاق ایجاد می شود. 
بعضی ها نیز به علت بیماری ممکن است دچار اشکال در توزیع چربی در نواحی مختلف بدن شوند. بعضی ها هم به 
دلیل گردن کوتاه و چانه عقب، درجاتی از تجمع چربی در زیر چانه دارند و به نظر می آید که دارای غبغبی برجسته باشند.

 ممکن است این حالت همراه با شلی پوست زیر چانه و گردن باشد. بعضی از افراد به علت افزایش سن دچار شلی پوست عضالت 
صورت و عضالت زیر گردن می شوند و پوست و عضالت زیر گردن شان آویزان می شود که این هم به اصطالح ایجاد غبغب می کند.

آیا می توان غبغب را از بین برد؟
اگر فرد دارای غبغب ، دچار مشکل فک، به خصوص فک تحتانی، نباشد؛ می توان با روش سرپایي و از طریق یک سوراخ دو سه میلیمتری 
چربی غبغب را خارج کرد. در صورتی که شخص دچار مشکالت فک تحتانی باشد و  چانه عقب و یا فک تحتانی آن کوچک باشد، باید قبل 
از اصالح غبغب، مشکالت فک و چانه را اصالح کرد که با اصالح آن موارد، اگر غبغب بزرگ نباشد، به شکل و حالت طبیعی خود برمی گردد. 

افرادی که فقط مختصری غبغب دارند و دچار شلی زیاد پوست نیستند و نسبتاً جوان هستند مي تواند از روش درمان دارویي که توسط مزوتراپی 
وارد زیر پوست مي شود طی سه تا پنج جلسه به فاصله های دو یا سه هفته ای استفاده کنند.

عمل جراحی برای رفع غبغب؛ در بیماران با سنین باالتر که شلی شدید پوست غبغب و گردن دارند ؛  عمل کشش یا لیفت 
گردن  نیز مورد نیاز است.

مزایای روش درمانی  برای از بین بردن غبغب:
مشخص شدن زاویه گردن و جوانتر شدن ظاهر 

از بین رفتن غبغب
کاهش پوست اضافی گردن

افراد مناسب برای جراحی لیفتینگ پوست گردن)درمان رفع غبغب( :
افرادی که تجمع چربی در قسمت جلوی گردن )غبغب( دارند.

افرادی که عضالتشان در قسمت زیر چانه سست و شل است.
افرادی که چین پوستی آویزان در قسمت جلوی گردن )فقط در قسمت زیر چانه( 

دارند.
نتایج مورد نظر:

جوان تر به نظر رسیدن گردن با خط های بهتر و زیباتر و زاویه دار شدن صورت و رفع 
شلی و افتادگی پوست غبغب و گردن  

توصیف فرایند جراحی:
این عمل زیبایی به صورت سرپایی و بدون بیهوشي انجام مي شود.

عمل با ایجاد یک تا سه سوراخ دو تا سه میلیمتری در زیر فک آغاز می شود.
مطابق با شرایط هر فرد، چربی به صورت جذبی )ساکشن( خارج مي شود.

در صورت شلی کم پوست از لیزر زیر پوست استفاده مي شود.
در صورت شلی و آویزان بودن پوســت ازطریق  یک برش عرضی زیر چانه ، 

پوست و عضالت گردن کشیده و سفت مي شود .
دوران بهبودی و نقاهت:

بیماران با یک گردن بند ارتجاعی )گن( به خانه بازمی گردند.
ناراحتی های اولیه به راحتی با استفاده از داروهای خوراکی برطرف می شود.

تورم وکبودی به وجود آمده پس از حدود دو هفته از بین می رود.
نتیجه نهایی عمل پس از یک یا دو ماه مشخص می شود.

دکتـر مریـم ملکـی 
لیــزر  و  زیبایــی  و  مــو  پوســت،پیوند  متخصــص 
دارای رتبه سوم کشوری در بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی
دارای ثبت اختراع دستگاه ســنجش عمر گرافت در پیوند مو

 نشانی:اصفهان، چهارباغ باال، جنب مجتمع پارک،
طبقه فوقانی بانک سپه 

36662065            36662224             همراه :09308558300
تماس از طریق پیامک و تلگرام

www.doctormaleki.com

hoorLaser_center@drmalekiclinic

رزرو نوبت از طريق سايت

 اطالعات و عکس های قبل و بعد را در سايت و اينستاگرام دنبال كنيد






