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بایدها و نبایدهای تغذیه در ماه رمضان

چگونه اختالل در بلع را درمان کنیم؟

پولیپ های روده را جدی بگیرید

مبتالیان به پولیپ روده بویژه آنهایی که بهصورت متعدد
با این مشـــکل درگیر هســـتند ،بیش از سایرین در معرض
زنگ سالمت ابتـــا به ســـرطان روده بزرگ قـــرار دارنـــد .رئیس انجمن
رادیوتراپـــی آنکولوژی ایـــران با بیان این خبر به «ایران» میگوید :ســـرطان روده
بزرگ در سالهای اخیر شیوع باالیی داشته بهطوری که در  15سال گذشته تعداد
مبتالیان به آن روزبهروز افزایش یافته است .دکترمحمدرضا قوامنصیری ادامه
میدهد :تحقیقات انجام شـــده و گزارشهای اعالم شـــده نشان میدهد عالوه
بر مبتالیان به پولیپ روده ،آن دسته از زنانی که به سرطان سینه مبتال میشوند
نیز بیش از سایر زنان در معرض سرطان روده بزرگ قرار دارند .این متخصص
رادیوتراپی آنکولوژی با اشـــاره به نشانههای زودرس ســـرطان روده خاطرنشان
میکند :یبوست و اسهال در صورتی که بیش از یک ماه ادامه یابد ،میتواند یکی از
نشانههای این بیماری باشد از اینرو فرد باید از نظر ضایعات روده بزرگ بررسی
شود .دفع خون نیز میتواند یکی دیگر از نشانههای این بیماری باشد به همین
دلیل حتی اگر از نظر ظاهری ســـالم باشید باز هم باید بررسیهای الزم را انجام
دهید .دکتر قوام نصیری تأکید میکند :از آنجایی که سرطان روده بزرگ نسبت
به معده و مری پیشنشانههای بهتری دارد ،زودتر تشخیص داده میشود .وی
تأکید میکند :این سرطان نسبت به سایر سرطانها به شیمیدرمانی و رادیوتراپی
پاسخ بهتری میدهد ،البته درمان اصلی در این بیماری ،جراحی است.

با جسمی سالم روحمان را پرورش دهیم
مــهارت
سـالمت

پرستو رفیعی

روزنامه نگار

همه ســـاله حال و هـــوای معنـــوی ماه
مبـــارک رمضـــان باعـــث میشـــود که
بســـیاری از افراد جامعـــه حتی چند روز
قبل از شـــروع این ماه مبارک به پیشواز
رفته ،روزه بگیرند .امـــا روز ه داری آدابی
دارد کـــه رعایت آنها میتواند ســـامت
جســـم را در کنـــار ســـامت روح تأمین
کند .در حقیقت همه ما طبق دستورات
شـــرعی موظف به حفظ ســـامت بدن
خود هســـتیم بنابراین بایـــد وعدههای
غذایی خود را به گونهای تنظیم کنیم که
سالمت جســـممان مورد مخاطره قرار
نگیرد.
دکتـــر محمـــد هاشـــمی متخصص
تغذیه و بهداشـــت عمومی بـــا تأکید بر
اهمیـــت تنظیـــم وعدههـــای غذایـــی و
اســـتفاده از مواد غذایی مناســـب در ماه
رمضان بـــه «ایران» میگویـــد :نیازهای
جسمی ما ثابت اســـت و در ماه مبارک
رمضـــان تغییـــری نمیکنـــد از ایـــنرو
مـــا موظفیـــم این نیازهـــا را بـــا توجه به
محدودیتهای این ماه به بهترین شکل
از وعده افطار تا سحری تأمین کنیم .در
این راســـتا یک برنامه غذایی متعادل و
درعین حال متنوع در دوران ماه مبارک
رمضـــان باعث میشـــود تـــا روزهداران
بتوانند با ســـامتی ایـــن دوره را به پایان
برســـانند و دچـــار مشـــکالت جســـمی
نشوند.
دبیـــر انجمـــن پیشـــگیری از چاقـــی
ایران با اشـــاره به اهمیت وعده سحری
خاطرنشـــان میکنـــد :ســـحری وعـــده
مهمی اســـت که متأســـفانه بســـیاری از
روزهداران از آن غفلت میکنند.
درحقیقت خوردن سحری به میزان
مناســـب میتوانـــد بخـــش عمـــدهای
از انـــرژی مـــورد نیـــاز مـــا بـــرای انجـــام

فعالیتهای روزمره را تأمین کند.
دکتـــر هاشـــمی توصیـــه میکنـــد:
انتخـــاب نوع مواد غذایـــی که در وعده
ســـحری مورد اســـتفاده قـــرار میگیرد
نیز از اهمیت ویژهای برخوردار اســـت.
ساالد و انواع سبزی تازه بهعنوان منابع
غنی از فیبر درحفظ تعادل میزان آب
بدن در طول روز مؤثر هستند به همین
دلیل در کنارغذاهای ســـبک که حاوی
قنـــد و چربـــی کمـــی هســـتند بهترین
گزینـــه برای وعده ســـحری محســـوب
میشوند.
وی در ادامه به بـــاور غلطی در مورد
نوشیدن آب زیاد در وعده سحری اشاره
میکند و میگوید :برخالف تصور برخی
از روز ه داران ،نوشیدن آب زیاد در وعده
ســـحری نه تنها به رفع تشنگی در طول
روز کمک نمیکند بلکـــه با رقیق کردن
شـــیره معده ،فرد
را دچار عالئم سوء
هاضمهمیکند.
اشتباه دیگری
کـــه متأســـفانه
در بســـیاری از
دکتر محمد هاشمی
روز ه داران دیـــده
میشود مصرف غذاهای چرب و شیرین
مانند هلیم یا کله پاچه در وعده سحری
است .این افراد گمان میکنند غذاهایی
از این دســـت میتوانند انرژی مورد نیاز
بـــدن آنها را در طـــول روز تأمین کنند در
حالـــی که نتیجـــه کامالً برعکس اســـت
و آنها با عوارض ناخوشـــایند ســـندروم
دامپینگ مواجه خواهند شد.
دکتر هاشمی ســـندروم دامپینگ را
چنین تعریـــف میکند :هنگامی که قند
زیـــادی وارد بدن میشـــود ،بـــدن برای
مقابله با آن ،انســـولین بیشتری ترشح
میکنـــد که ایـــن واکنش به افت ســـریع
قند خون و بروز عالئمی مانند بیحالی،
خواب آلودگی و گرسنگی بیشتر در طول
روز منجر میشود.

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

ëëخواهرم پساز ســـکته مغزی دچار اختالل در بلع شد.
الـــو دکـــتر پزشـــک توصیه کرده که برای درمان ابتدا بـــه یک گفتار
 8 8 7 5 7 7 5 8درمانگر مراجعه کنیم .لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا این
مشکل رفع میشـــود و اگر قابل رفع است باید به پزشک
گوارش مراجعه کنیم یا گفتاردرمانگر؟
بههرگونه مشـــکل در انتقال مواد غذایی جامد یا مایع از
دهان تا معده ،اختالل بلع گفته میشود .اشکاالت بلع
دکتر امیر آرامی بـــه دالیل مختلف و در همه ســـنین بـــروز میکند .برای
دبیراجرایی همایش
گفتار درمانی ایران مثال دســـتهای از اختـــاالت مادرزادی باعث میشـــود
نـــوزاد از همان بـــدو تولد در مکیدن و قورت دادن شـــیر
دچار مشـــکل شـــود .گاهی هم مشـــکالت عصبـــی عضالنی ،ناشـــی از برخی
بیماریهـــای زمینهای یا تروما و ســـکته مغزی ،توانایی بلـــع صحیح را از فرد
مبتال میگیـــرد .در واقع بیشـــتر افرادی که دچـــار تروما یا ســـکتههای مغزی
میشـــوند ممکن است نوعی از آسیبهای سیســـتم عصبی ،مغز ،عضالت،
اعصاب اطراف حنجره و حلق و حتی صورت را که شامل عصبهای ،9 ،7 ،5
 11 ،10و  12میشـــوند و در عمل بلع مؤثر هستند را تجربه کنند .مشکالت بلع
شامل مشکالت در مکیدن ،جویدن ،آماده کردن لقمه ،انتقال به انتهای حلق
و آمـــاده کردن برای قورت دادن و همچنین مشـــکل درقورت دادن اســـت که
رفع این مشـــکالت به عهده گفتار درمانگر است و رفع مشکالت پس از قورت
دادن نیـــز به متخصص گوارش مربوط میشـــود .قدم اول درمان این اســـت
که گفتاردرمانگر با ماســـاژها و تحریکات حســـی عضالت و اعصاب را تقویت
میکند تا عملکردی بهتر داشـــته باشـــند .در صورتیکه این روش پاســـخ نداد
سعی میکنند با تدابیر جبرانی ،انجام تمرینات وضعیتی و همچنین حرکاتی
که در ناحیه گردن انجام میشود ،ضعف عملکرد عضله را جبران کنند.
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دبیر انجمن پیشگیری از چاقی ایران
معتقد است ،خوردن غذاهای چرب نیز
با ایجاد اختالل در فرآیند هضم و جذب
غذا فـــرد را با عالئمی شـــبیه به عالئم
ســـوء هاضمـــه مواجـــه میکند کـــه این
عالئم نه تنها ادامه روز ه داری را مشکل
میسازد بلکه سالمت فرد را نیز به خطر
میاندازد.
ëëخوردن آب و شیرینی زیاد هنگام افطار
ممنوع
بسیاری از روز ه داران بعد از ساعات
طوالنـــی روز ه داری هنگام افطار تمایل
زیادی به نوشـــیدن آب و شـــیرینیهای
مخصـــوص این ایـــام نشـــان میدهند
درحالی که متخصصان توصیه میکنند
نباید هنگام افطار آب زیادی نوشـــید و
باید مصرف مواد قنـــدی مانند زولبیا و

بامیه را به حداقل رساند .دکتر هاشمی
این موضـــوع را چنین توضیح میدهد:
بعـــد از ســـاعات طوالنـــی روزه داری،
میزان قنـــد خـــون روزهداران به حداقل
میرسد و همچنین میزان آب بدن آنها
نیز بشدت کاهش مییابد همین موارد
باعـــث میشـــود روز ه داران ولع زیادی
برای نوشـــیدن آب یا خوردن شـــیرینی
داشته باشـــند اما زیاده روی در خوردن
آب ومواد شیرین میتواند به بروز پدیده
دامپینگ و بیحالی ناشـــی از آن منجر
شود.
بـــه گفته ایـــن متخصـــص ،خوردن
مایعـــات گـــرم و غذاهای ســـبک مانند
ســـوپ یا نـــان و پنیـــر و خرما ،دســـتگاه
گوارش را برای خوردن وعده اصلی غذا
آماده میکند.

هنگامی که قند زیادی وارد بدن میشود،
بدن برای مقابله با آن ،انسولین بیشتری
ترشح میکند که این واکنش به افت
سریع قند خون و بروز عالئمی مانند
بیحالی ،خواب آلودگی و گرسنگی بیشتر
در طول روز منجر میشود
ëëشامراازافطارجداکنید
بهتر است وعده شام را از افطار جدا
کنید ،دکتر هاشمی با بیان این موضوع
میگویـــد :رعایت این نکتـــه در تنظیم
فعالیتهای گوارشی روز ه دار و سالمتی
او بسیار مؤثر است .استفاده از لبنیات در
کنار غذاهای ســـبک که با توجه به هرم

غذایی انتخاب میشود در وعده شام به
آرامش و خواب راحت کمک میکند.
وی درخاتمـــه تأکیـــد میکنـــد :بعد
از شـــام تا هنـــگام ســـحر ،آب ،میوهها و
سبزی های تازه را به اندازه استفاده کنید
تا بتوانید نیازهای بـــدن را به طور کامل
مرتفعکنید.

