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آموزش ،مهم ترین اصل درمان دیابت

پیشگیری
و سالمت

با ریزش موهایم چه کنم؟
ëëمردی 38سـ ــالههسـ ــتمکهبتازگیدچارریزشمویسـ ــر
الو دکتر
شدهام.اینریزشموآنقدرشدیدشدهکهنگرانمبزودیدچار
ً
طاسیشوم.لطفامراراهنماییکنیدکهآیاباکمکشامپوهای
ضدریزشمومیتوانمازطاسیپیشگیریکنم؟
ریـــزش مو به دالیل بســـیاری اتفـــاق میافتد کـــه از میان
شـــایعترین آنها میتوان به ارث ،کم خونی ،کمبود برخی
ویتامینها ،کم کاری تیروئید ،عـــوارض بارداری و زایمان،
88757758
ابتال به برخی بیماریها و مصرف دستهای از داروها اشاره
کرد .در مواردی هم دیده شـــده که شوک ناشی از اتفاقات
ناگوار یا اســـترس و اضطراب هم به ریزش مو منجر شده
است.از اینرو بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید
تا با انجام آزمایش و بررســـیهای الزم ،دلیل ریزش موی
شمابدرستیمشخصشود.درموردنگرانیشماازطاسی
دکتر امیر هوشنگ احسانی
هم باید بگویم که طاســـی معموالً بهدنبـــال علل ارثی و
متخصص پوست و مو
و زیبایی
ابتال بهبیماریهای هورمونی اتفاق میافتد و با ریزش مو
از پیشـــانی آغاز میشود .این نوع ریزش مو نسبت بهسایر
مدلهای ریزش مو ســـختتر کنترل میشود و احتمال بازگشت ریزش پس از قطع
درمان هـــم وجود دارد.در مورد درمان هم بهتر اســـت بدانید که برخـــی از داروهای
هورمونی میتواند ریزشمو را کنترل کند اما این داروها شیمیایی هستند و نباید آنها را
برایمدتیطوالنیاستفادهکردچراکهممکناستعوارضیرابههمراهداشتهباشند.
اما در مورد شـــامپوها هم باید بگویم شامپوهای حاوی کمپلکس کافئین میتوانند
با رویکـــردی دفاعی در مقابل رونـــد تهاجمی و پیش رونده ریزش مو مؤثر باشـــند.
تحقیقاتنشاندادهکافئینموجوددراینشامپوهادرمراقبتازمووکنترلریزشآن
مفیدبودهاستوخوشبختانهعوارضجانبیهمندارد.

یک روانشــناس و مدرس مهارت های زندگی در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

چالش مسئولیت پذیری دانش آموزان در ایام نوروز
مــهارت
سـالمت
پرستو رفیعی

دوری بچههـــا از محیـــط مدرســـه،
درس و کتـــاب در تعطیـــات نوروز
دغدغه بســـیاری از والد ین اســـت.
بیشـــتر پدر و مادرها فکـــر میکنند
در تعطیـــات طوالنـــی نـــوروز
بچههـــا از درس فاصلـــه میگیرند،
آموختههایشـــان کمرنـــگ شـــده و
حتـــی برخـــی دروس را فرامـــوش
میکنند،امـــا همانطـــور کـــه بـــاد
خـــوردن پشـــت دانشآمـــوزان
کابوس پدر و مادرهاســـت بخوان،
نخوانهـــای والدیـــن هـــم مخـــل
آسایش و خوشـــگذرانی بسیاری از
کودکان و نوجوانان خواهد بود.
ویدا فالح روانشـــناس و مدرس
مهارتهای زندگی بـــرای رهایی از
این معضـــل بـــه «ایران»میگوید:
بیشـــتر والدین گمـــان میکنند دور
شـــدن بچهها از درس و مدرسه در
طـــول تعطیـــات باعث میشـــود
هنـــگام رفتن بـــه مدرســـه و به یاد
آوردن آموختههـــای قبلـــی دچـــار
مشکل شوند .از اینرو در تعطیالت
مدام از فرزندانشان میخواهند که
با کتاب و درس مشغول باشند ،اما
وادار کردن بچهها به درس خواندن
نتیجه خوبی نخواهد داشت و آنها
را بیشـــتر دلزده میکنـــد .به همین
دلیـــل بهتـــر اســـت والدیـــن برای
این ایام یـــک برنامهریزی صحیح
تدارک ببینند .این برنامهریزی باید
با حضور والدیـــن و فرزندان اتفاق
بیفتد.
بهگفته ویدا فالح ،بخشی از این

منبع عکسbrain learning :

دیابـــت یکی از بزرگترین معضالت بشـــر امروزی اســـت که
خامـــوش و بیصدا زمینه بروز بســـیاری از بیماریها از جمله
مشـــکالت قلبی و عروقی ،کلیوی ،بینایی و حتی بیماریهای
سیستمعصبیرافراهممیکند.دکترسعیدکلباسیدرگفتوگو
با «ایران» میگوید :آمار ابتال به این بیماری در کشور ما مرتب در
حال تغییر است ،بهطوری که آمار 4تا 6درصدی ابتالی بالغین
بـــه دیابت به  8/11درصد تبدیل شـــد ه اســـت .متأســـفانه این
روند رشد جدی اســـت و میتواند عوارض و مشکالت فراوانی
به همراه داشـــته باشـــد.این فوق تخصص غدد و متابولیسم
میافزاید :مهمتریـــن راهکار برونرفت از چالشهای بیماری
دیابت و پیشـــگیری از عوارض جبرانناپذیر آن ،آموزش است
از اینرو در بیشـــتر کشـــورهای جهان برای آموزش و آگاهی در
مورد این بیماری تعرفه در نظر گرفته شـــده اســـت.وی اظهار
میکند :متأســـفانه جدی نگرفتن آمـــوزش در روند درمان ،به
افزایش تعداد مبتالیان به دیابت در ایران منجر شـــده است.
نقش آموزش در خصوص رژیم غذایی ،ورزش ،میزان داروی
مصرفی در کنترل دیابت مهم و غیرقابل انکار است.
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بر نا مهر یـــز ی
جمــعـــــــــی و
بخشـــی دیگـــر
خصـــــو صـــــی
و مـــــربــــــــــوط
بـــه تــک تـــــک
اعضایخانواده
اســــــــــــت .در
بخش برنامه خصوصی که هر فرد
آنچه دوســـت دارد انجام میدهد
میتـــوان ســـاعاتی را بـــه مطالعـــه
اختصـــاص داد .ایـــن مطالعـــه
میتوانـــد هـــم کتابهـــای درســـی
باشد و هم غیردرســـی ،تا فرزندان
از دروس مدرســـه خیلـــی فاصلـــه
نگیرنـــد .کـــودکان بایـــد بیاموزنـــد
مطالعـــه مانند نظافت و مســـواک
زدن تعطیلی ندارد.
وی تأکیـــد میکند :البتـــه به یاد
داشـــته باشـــید که نباید فرزندانتان
ماننـــد ســـال تحصیلـــی ســـاعت

خاصـــی از خـــواب بیـــدار شـــوند و
یـــک برنامـــه از پیش تعیین شـــده
و الزامـــی با حجم زیـــادی از درس
داشـــته باشـــند؛خواندن روزی دو تا
ســـه درس در زمانی کوتاه میتواند
دانشآمـــوزان را اصطالحـــاً گـــرم
نگه دارد.
این مدرس مهارتهای زندگی
با اشـــاره بـــه اهمیت رفتـــار والدین
میگویـــد :بهتر اســـت پـــدر و مادر
خانواده هم ســـاعاتی را به مطالعه
اختصـــاص دهنـــد؛ هنگامـــی کـــه
بچهها میبینند الگوهایشان در هر
فرصتی گوشی به دست میگیرند،
ناخواسته به سمت استفاده و بازی
بـــا گوشـــی و دنیای مجـــازی جذب
میشوند.
بـــه گفتـــه ایـــن روانشـــناس،
مقطـــع تحصیلـــی دانشآموز هم
در ایـــن برنامهریـــزی مهم اســـت.
معموالً دانشآموزان دبیرســـتانی

برنامهریزیهـــای خاصـــی دارنـــد
و والدیـــن در خانـــواده ســـالم،
دیگـــر فرزندشـــان را بـــرای درس
خوانـــدن تحت فشـــار نمیگذارند،
چـــون معتقدنـــد فرزندشـــان باید
مســـئولیت درس خواندنـــش را
به عهـــده بگیرد ،امـــا وظیفه پدر و
مـــادر در چنیـــن خانـــوادهای ایجاد
انگیزه و عالقه فرزندشان نسبت به
مســـئولیتپذیری و درس خواندن
اوست.
ویدا فالح خاطرنشـــان میکند:
تعطیـــات نســـبتاً طوالنـــی نـــوروز
فرصـــت خوبی اســـت کـــه اعضای
خانواده بیشتر در کنار هم باشند ،اما
آنها نباید مـــدام والدانه رفتار کنند.
جمالتی مانند «درس خوندی ،باز
گوشی دســـتته ،مگر درس خوندی
کـــه فیلم میبینی» فقـــط فرزندان
را نســـبت بـــه درس کم عالقهتـــر
میکنـــد و مســـئولیتپذیری آنها را

کاهش میدهـــد ،چون بتدریج این
باور در ذهن فرزند به وجود میآید
که مسئول تحصیل و موفقیتهای
تحصیلی او پدر و مادرش هســـتند
و آنهـــا بایـــد تـــاش کننـــد تـــا او به
موفقیت برسد.
ëëدر تعطیالت نوروز همدیگر را بیشتر
بشناسید
ویـــدا فـــاح در ادامـــه دربـــاره
اســـتفاده بهینه از تعطیـــات نوروز
گفت :ایام تعطیل فرصت مناسبی
توگـــو
بـــرای کنارهـــم بـــودن و گف 
کردن است .خانوادههایی که با هم
توگـــو میکنند همدیگـــر را بهتر
گف 
میشناســـند و درک بهتـــری از هم
توگو با عالیق
دارند چرا که طی گف 
و اهداف همدیگر آشنا میشوند.
صحبـــت در مـــورد مهمتریـــن
اتفاقات ســـال گذشـــته ،آنچه برای
تک تـــک افراد خانـــواده مهم بوده
و آنچـــه آنهـــا را آزار داده نـــه تنهـــا

باعـــث میشـــود اعضـــای خانواده
خواســـتههای درونـــی خـــود را بـــا
یکدیگر درمیان بگذارند بلکه رشد
فکـــری و کالمـــی آنها نیـــز افزایش
مییابد.
در مقابـــل اگـــر در خانـــوادهای
توگـــو صـــورت نگیـــرد ،بیشـــتر
گف 
اعضـــا نیازهـــای کالمـــی خـــود را با
دوستانشان از طریق فضای مجازی،
چت کردن یـــا راههای دیگر برطرف
میکننـــد .آنچه در پس ایـــن اتفاق
وجود دارد این اســـت که هـــر بار که
آنها با دوستانشان صحبت میکنند
اولویتهای دوستانشـــان برایشـــان
مهمتر میشـــود و از خانـــواده خود
فاصله بیشتری میگیرند.
ëëهدفگذاری را فراموش نکنید
این مدرس مهارتهـــای زندگی
تأکیـــد میکنـــد :تعطیـــات ابتدای
ســـال فرصـــت خوبی اســـت کـــه با
گفتوگو برای زندگـــی هدفگذاری
شود .فکر کردن به هدفهای جدید
فردی ،تغییرات رفتاری ،بیان نقطه
ضعفهـــا و اینکه چگونـــه میتوان
نقطـــه ضعف هـــارا به نقطـــه قوت
تبدیـــل کرد میتوانـــد گامی مهم در
دســـتیابی به موفقیت باشد .اگر پدر
خانـــواده با بیـــان اهدافـــش از نقطه
ضعفهایش بگوید بـــه فرزندانش
میآموزد کـــه انتقاد پذیر اســـت و با
وجود اینکه از نظر سنی بزرگتر از سایر
اعضا اســـت خود را کامـــل نمیداند
و قـــدرت و قابلیـــت شـــنیدن نقطه
ضعفهـــای خـــود را دارد .این رفتار
پـــدر جذابیت او را افزایش داده و او را
به الگویی مناسب تبدیل میکند.
وی در خاتمـــه تأکیـــد میکنـــد:
همه موارد یاد شـــده باید با احترام
و بـــه دور از خنده ،مســـخره کردن،
کنایه و توهین صورت بگیرد.

