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معاون امور شهري و فضاي سبز منطقه
خبرداد

توسعه فضاي سبز در حاشيه
بزرگرا ه شهيد حكيم

پزشک محله
فضاي س��بز بزرگراههاي شهيد حكيم توسعه مييابد .معاون امور شهري و
فضاي س��بز منطقه گفت :طرح توسعه فضاي سبز با محوريت درختكاري در
سراسر سطح منطقه بهويژه در بزرگراههاي شمال غرب پايتخت انجام ميشود
و ه��م اكنون بزرگراه ش��هيد حكيم در عمليات اجرايي اين ط��رح قرار گرفتند».

چهارشنبه  6آذر  1392شماره 484
علمالهدي با اشاره به اينكه منطقه از نظر سرانه فضاي سبز از مناطق برخوردار
پايتخت محسوب ميشود ،افزود« :باز پيرايي و توسعه فضاي سبز براي استفاده
از امكان��ات و تواناييهاي محيط به نحو احس��ن اس��ت ت��ا بهترين خدمات به
شهروندان ارائه شود و فضاي بصري شهر با جلوههاي طبيعي زينت داده شود».

داليل افزايش مصرف سيگار در
ميان جوانان منطقه در گفتوگو
با دكتر نصير دهقان ،عضو انجمن
بينالملليتحقيقاتتنباكو

سيگار
پناه خوبی
نیست
ناهید اخوان شمس

اگ�ر خواننده پرو پاقرص روزنامهها هم نباش�يد
و حتي ش�مارههاي قبلي همش�هري محل�ه را كه
گزارشهاي مفصلي درباره افزايش گرايش س�يگار

در منطقه نوشته بود نخوانده باشيد حتم ًا تابه حال
خبرهاي مربوط به س�يگار را ازتريبونهاي مختلف
از مدرسه گرفته تا تلويزيون و خانم دكتر همسايه
و كارشناس�ان مراك�ز فرهنگي ش�نيدهايد؛ اينكه
«س�ن مصرف س�يگار به كمتر از  12س�ال رسيده
اس�ت» يا «س�االنه س�يگار هزاران ف�رد را به كام
مرگ ميكش�اند» و هزاران خبرريز و درشت ديگر
كه از مضرات و آس�يبهاي جسمي و رواني سيگار
ميگويد ،اما تا به حال چقدر از خودمان پرس�يديم
كه چرا چنين آس�يبي درجامعه ما درحال ش�يوع
است؟ با ما پاي صحبت دكتر«نصير دهقان» مدرس
دانشگاه ،عضو انجمن بينالمللي تحقيقات تنباكو و
عضو جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران كه
در محله صادقيه زندگي ميكند بنشينيد تا برايتان
از رابطه استرس و مصرف سيگار بگويد.

توصيههاي كاربردي

كارش��ناس بهداش��ت هممحلهاي به
افزايش مصرف س��يگار در ميان جوانان
و نوجوان��ان محل��ه هش��دار ميدهد و
ميگويد« :اهالي نس��بت به اين مسائل
آگاه باشند و جايگزينهاي مناسبتر و
س��المي را براي مقابله با تنش ناشي از
ترافيكه��اي روزانه ش��هري برگزينند؛
مث� ً
لا ميتوانن��د به موس��يقيهاي آرام
بخش يا س��يديهاي آموزش��ي مورد
عالقه خ��ود گ��وش دهن��د؛ همچنين
ميتوانن��د ب��ا اس��تفاده از تكنيكهاي
تن آرامي مناس��ب مانند تنفس عميق،
تنشهاي روزانه خود را كاهش دهند».
او معتق��د اس��ت بهتري��ن روشه��ا در
مقابل��ه ب��ا چالشهايي ك��ه در زندگي
با آنها مواجه ميش��ويم رودررو ش��دن
مس��تقيم و كنار آمدن با آنهاس��ت.

ساالنه  60هزار ايراني از عوارض مصرف سيگار ميميرد
نتيجهمطالعاتنشانميدهدكهوجودترافيكشهريوتنشهاي
ناشي از آن ميتواند تمايل و گرايش افراد را به مصرف سيگار حتي
تا 15درصد افزايش دهد .دكتر دهقان ميگويد« :اكنون مصرف
دخانيات كه عوارض جس��مي و رواني فراوان��ي دارد عمدهترين
عامل قابل پيش��گيري مرگ ومير در جهان است .طبق آمار اداره
دكترنصير دهقان
آموزش وزارت بهداشت ،ساالنه60هزار نفر در ايران در اثر استعمال
دخانيات جان خود را از دس��ت ميدهند ،اما اين موضوع توسط
سیگاریهاجديگرفتهنميشود».

حداقل به ديگران رحم كنيد!
براي همه ما اتفاق افتاده اس��ت كه در س��اعتهاي نزديك به غروب آفتاب در ترافيك
منطقه از جمله اطراف ميدانهاي كاج يا صادقيه گرفتار ش��ده باش��يم .بيش��تر افراد در
اي��ن زمان با خس��تگي ناش��ي از يك روز پرت�لاش از محل كار خود به س��مت منزل در
حركت هس��تند ،اما مس��ئله ترافيك به خودي خود ميتواند عامل تنش زا باش��د .دكتر
«نصير دهقان» در اينباره ميگويد« :هر انس��اني هرقدر هم آرام باش��د به داليل مختلف
از ترافي��ك و ش��لوغي خيابانها گرفته تا دغدغههاي مالي و مش��غلههايكاري متعدد در
معرض اس��ترسهاي روزانه قرار دارد .اس��ترس يك قس��مت از زندگي هر فرد را تشكيل
ميدهد؛ تفاوت در اين اس��ت كه س��يگاريها بهجاي مقابله با اضطراب و افكار ناخوشايند
به مصرف نيكوتين روي ميآورند تا از نظر رواني ،خود را از فضاي اس��ترسزا جدا كنند،
ولي همين وابس��تگي به نيكوتين ،موجب تشديد استرس در آنان ميشود ».او به مضرات
و آس��يبهاي ناشي از مصرف س��يگار اشاره ميكند و ميگويد« :همه افراد از ارتباط بين
س��يگار با انواع بيماريها مانند بيماريهاي قلبي عروقي ،بيماريهاي تنفسي ،گوارشي و
حتي ديابت باخبريم .اس��تعمال س��يگار در محيط بسته و كوچك خودرو ميتواند موجب
افزايش آسيبهاي ناشي از مصرف سيگار نيز شود به گونهاي كه باقيمانده دود و ذراتريز
س��رطانزايي كه پس از كش��يدن سيگار در خودرو به جاي ميماند نه تنها براي فرد بلكه
براي س��اير اعضاي خانواده بهخصوص اطفال ميتواند آسيبرس��ان و مخرب باش��د».

سيگار كشيدن راهكار مفيدي
براي درمان استرس نيست
خيلي از استرسها جزو جدانشدني
زندگ��ي ام��روزي ماس��ت ،ام��ا نبايد
براي حل مش��كل ب��ه راهكارهایي كه
زيانهايش بيشتر اس��ت روي بياوريم.
دكت��ر دهق��ان در اينب��اره ميگويد:
«موفقيت در ترك س��يگار ميتواند به
اين معني باشد كه فرد سيگاري توانايي
مقابله با استرسها را بدون سيگار دارد.
ب��ه زندگي خود نگاه��ي بيندازيد ،يك
راه اساس��ي ،تغيير ش��يوه زندگي براي
كاهش عوام��ل تنش زاس��ت .عواملي
هس��تند كه افراد كنترل اندكي بر آنها
دارند؛ اما بس��ياري از عوامل استرس زا
حاصل روش زندگي و انتخابهاي افراد
هس��تند .يكي از بهتري��ن روشها براي
مقابله با استرس ،صحبت كردن با فردي
اس��ت كه با او احساس راحتي ميكنيد.
اين افراد شامل دوستان ،اعضاي خانواده
يا حتي اعضاي گروههاي حمايتي هستند
كه داراي مش��كالت مش��ابه هس��تند و
ميتوانند به يكديگر كمك كنند .پذيرش
موقت اس��ترس نيز اهمي��ت دارد؛ افراد
سيگاري فكر ميكنند كه كشيدن سيگار
احوالشان را بهتر ميكند درحالي كه اين
واقعيت را فراموش ميكنند كه حالشان
خود به خود هم بهتر ميش��ود .افرادي
كه در برنامه ترك سيگارش��ان حمايت
ميش��وند بس��يار موفقتر از كس��اني
هس��تند كه ب��ه تنهاي��ي ميخواهند
سيگارشان را ترك كنند».

كلينيكهاي ترك سيگار
پزش��كان كلينيكهاي ترك سيگار
در مراكز تخصصي با هدف ريش��هيابي
و رس��يدن به راهكاري اساس��ي براي
ترك دائمي س��يگار موفق به دستيابي
به روش��ي مناس��ب براي ترك دائمي
س��يگار با نتايج ش��گفتانگيز شدهاند.
پزش��ك هممحل��هاي ميگوي��د« :در
كلينيكه��اي ترك س��يگار ،يك دوره
دارودرمان��ي ،رواندرماني ،رفتاردرماني
و مش��اوره تلفني هم��راه با توصيههاي
تغذيهاي ،موس��يقي درمان��ي و رايحه
درماني ويژه ترك س��يگار و همچنين
س��يديهاي آموزش��ي روانشناس��ي
صورت ميگيرد و به افراد آموزش داده
ميشود كه چگونه آماده پذيرش ترك
سيگار شوند .شناخت لغزشها در طول
مسير و ارائه راهحلهاي كاربردي براي
آن ،آموزش نكات تغذيهاي و ورزش��ي
براي كاهش تمايل به س��يگار ،كاهش
عالئم ت��رك س��يگار و پيش��گيري از
اضاف��ه وزن احتمالي ،آموزش مديريت
استرس بعد از ترك سيگار ،بهرهگيري
از تكنيكهاي تجس��م فك��ري و رفتار
درماني ش��ناختي از ديگر راهكارهايي
اس��ت كه در كلينيكهاي ترك سيگار
ب��ه كار گرفته ميش��ود تا اف��راد ديگر
سيگار نكشند».

