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اعضاوندپیوخاصبیمارانفوتبالملیتیمسرمربیباگفت وگو

عنبرمانآسوبکشددوبارهنفسیزمینتامی خوردرقماین گونهپروردگارتدبیر.شدسپریدیگرسالیورسیدنوروز
روعیشبخشنویددرختانکردنشکوفهوبهارفصلآغازیابد،دوبارهحیاتیزندگیتامی گذردسال ها.کندافشانی
.کردیمتجربهراسختیسالکهشماییومنبرایاست،دوباره
انیادشکهدادیمدستازراعزیزانیچهایامایندروداشتراخودسختی هایکروناویروسشیوعدلیلبهکهسالی

.استبودههستیخالقبی نظیرطبعیتوآدمیانمااحواالتدرتحولزمینه سازهموارهنوروز.بودخواهدماباهمیشه
جهانیتاذاریمبگیادگاربهخودازرازیباییآئینهتعقلودرایتباکهزیباستچهواستاثربخشماگفتاروکرداررفتار،
.باشیمنظاره گررابهتر

اشدبپذیراراماصادقانهعبادتوخالصانهدعایمی خواهیمهستیخالقازوبرداشتهدعابهدستلحظاتوروزهاایندر
وبستههمتکمرانسانیواالیدرجاتبهرسیدنوایرانورزشاعتالیبرایهمکناردرودیگریکبارتابدهدفرصتیو

وهداشتگرامیراخاکرفتگانهمهیادایامایندر.باشیمخدمتگذارزمینایرانقهرمانانوورزشکارانبهخدمتراهدر
.شویممیجدیدقرنرهسپاروسپاریممیهاخاطرهبهراحاضرقرنسال،تحویلدعایذکربا

یَا مُقَلِّـبَ الْقُلُـوبِ وَ الْأَبْـصَارِ                                      یَا مُـدَبِّـرَ اللَّیْـلِ وَ النَّـهَارِ
الْحَـالِحَالَنَــا إِلَی أَحْسَـنِ الْأَحْـوَالِ                                  حَـوِّلْ مُحَــوِّلَ الْحَـوْلِ وَ یَا 
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:تگفاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیوندبیر
ملهجازاسترالیاجهانیهایرقابتبهکیفیکارواناعزام

اینماهمهتالشواستجدیدسالدرماهایبرنامه
.کنیمهارقابتاینروانهراقدرتمندیتیمکهاست
قاتمساببرگزاریبهتوجهبا:افزودموسویمحسنسید

شهرمیزبانیبه1402ماهفروردینکهاعضاپیوندجهانی
یسهرئهیاتاعضاینظرباشودمیبرگزاراسترالیاپرث
دشمقرروگرفتقرارکاردستوردرکیفیکارواناعزام
ابقمطوورزشکارانعملکردوفنیمسائلبررسیازپس

وانقهرمانازمتشکلتیمیجهانی،رکوردهایونتایجبا
اینبهانکاروبودنکیفیبرتأکیدباکشورمانورزشکاران

.شوداعزاممسابقات
:دکرتاکیدهمفوتبالجهانیجامهایرقابتمورددروی

شکیلتایرانفوتبالملیتیمگرفتهصورتحمایت هایبا
سرپشتنیزراخودآمادگیاردوهایمدتایندروشده

رقراارزیابیموردکارروندوعملکردکهاستگذاشته
تایجنبهبسیاریامیدوشودمیارزیابیمطلوبوگرفت

.داریمتیماین
مانزمیزبانکشورهنوزاینکهبهتوجهبا:گفتموسوی
کهبوداینرئیسههیاتنظرنکردهاعالمرادقیقی

کهزمانهرویابدادامههمچنانکارروندوتمرینات
اتجلسشدمشخصمسابقاتدقیقزمانوبرگزاریمحل

.بگیردصورتاعزامپیرامونکارشناسی
بالفوتجهانیجاممسابقاتدورهنخستین:شدیادآوروی
بههکشودبرگزارایتالیامیزبانیبه2020سالبودقرار

درقاتمساببرنامهطبقشد،لغوکروناویروسشیوعدلیل
لحظهاینتاکهشدواگذارفرانسهبه2022سال

مسابقاتلغویاقطعیبرگزاریخصوصدربازخوردی
یونفدراسنهایینظرمنتظرهمچنانونکرده ایمدریافت
.هستیمخصوصایندرجهانی

آوریاداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیوندبیر
اطالعبهفدراسیونعملکردازگزارشینشستایندر:شد

حثبموردنیزآتیبرنامه هایورسیدرئیسههیاتاعضای
.گرفتقرارنظرتبادلو

:خاصبیمارانورزشفدراسیوندبیر

 کنیممیاعزاماسترالیابهکیفیکاروان
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ندپیووخاصبیمارانورزشفدراسیونهایبرنامهبهوی
مسابقاتبرگزاری:گفتوکرداشاره1400سالدراعضا

130حضوربااعضاپیوندبخشدرمیدانیودوکشوری
9ازکهداشتیمفارساستاندررااستان22ازورزشکار

.شدبرگزاربانوانوآقایانبخشدودرآذرماه12تا
یستنکشوریمسابقاتمیزبانقزویناستانهمچنین

باماهآذر19تا16ازمسابقاتاینکهبودمیزروی
نفراتآنطیوبرگزاراستان19ازورزشکار60شرکت

.شدندمعرفیومشخصبرتر
دررکشوقهرمانیهایرقابتپرونده:کردتاکیدموسوی

واش،اسکمسابقاتبرگزاریباوتهرانمیزبانیبهنهایت
تا23زاورزشکارانکهشدبستهدارتوپتانکبدمینتون،

بامسابقاتاین.پرداختندرقابتبههمباماهآذر26
نیزپایاندروبرگزاراستان26ازورزشکار156حضور

قهرمانیسکویبرمجموعدربرترهایاستانوهاتیم
.زدندتکیه
آوریاداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیوندبیر
درجوانانوورزشوزیرحضورشاهدسالهمیندر:شد

ایطشروعملکردنحوهدیدارایندرکهبودیمفدراسیون
یگردسوییاز.گرفتقراربررسیوبحثموردفدراسیون

پوششتحتهایانجمنرؤسایباجلسهدوبرگزاری
ردرافدراسیونآتیهایبرنامههماهنگیوبررسیجهت
یشتربتمرکزبابتوانیمجدیدسالدرتاداشتیمبرنامه

جهانیمسابقاتوروپیشرویدادهایبرایراخودمان
.کنیمآماده

وکرداشارهنیزدیگرهایبخشبانشستبهموسوی
ویونفدراسبینهمکاریوتعاملبرتاکیدهدفبا:گفت
ماعیاجتهایمسئولیتوبدنیتربیتسالمت،کلاداره

اتداشتیممربوطهمسووالنبارانشستینفتورزارت
ازحوزهایندرهمکاریوآموزشضمنبتوانیم

تنشسهمچنین.کنیماستفادهنیزموجودظرفیتهای
واخبارسطحارتقاءوآموزشهماهنگی،هدفبابرخط

هیأتعمومیروابطمسووالنسویازارسالیهایگزارش
زاربرگفدراسیونعمومیروابطمدیریتبااستانیهای
برنامهیکشاهدکشورتمامدرجاریسالدرتاشد

.باشیمرسانیاطالعحوزهدرهماهنگ
نیزرااعضاپیوندورزشیوپزشکیعلمی،همایشدومین

موضوعاتیکهداشتیمبرنامهدررا1400سالدومنیمهدر
ورزشی،هایفعالیتزماندرپزشکیمالحظاتجملهاز

ا،اعضپیوندورزشکاراندرورزشیتمریناتاصولوورزش
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اسیروانشنورزشی،هایفعالیتازقبلپزشکیمالحظات
.شدمطرحنشستایندرورزشیتغذیهوورزشی

آوریاداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیوندبیر
ازعضااپیوندفوتبالملیتیمبرایاردودوبرگزاری:شد

ازنآطیکهبودگذشت،کهسالیدرماهایبرنامهدیگر
اردوهایدرشرکتجهتعضوپیوندتوانمندورزشکاران

بهاولاردوی.آمدعملبهدعوتملیتیمسازیآماده
اهمدیوتهراندردوماردویوآباندرشهرقائممیزبانی

.شدبرگزارتیماینسرمربیچینیعلینظرتحت
یمتاردویازفوتبالفدراسیونرئیسبازدیدبهموسوی

کهصحبت هاییطبق:افزودوکرداشارهاعضاپیوندملی
ازجهانیجامراهدرملیتیماستقرارشدمطرح

تماماببتوانیمتاباشدبرخوردارفدراسیوناینحمایت های
اینمابرآوردوشویمحاضرمسابقاتدرقدرتوتوان
وسکومدالبهتوانیممیجهانیهایرقابتدرکهاست

.برسیم
:دشیادآوروکرداشارههماسترالیاجهانیمسابقاتبهاو

مدتبه1402فروردین26ازبایدایرانورزشیکاروان
تمندقدررقبایمصافبهاسترالیاپرثشهردرهفتهیک
مقامحضورآخریندرکهاینبهتوجهباوبرودخود

اینازدفاعضمنبایدآوردیم،دستبهراجهانسومی
.باشیمهمافتخارآفرینیفکربهعنوان
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جملهازاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیون
کارتوسعوگستردگیدلیلبهکهاستهاییفدراسیون

طبیعیوداردخودپوششتحترامتعددیهایرشته
.داردمعطوفخودبهنیزرابیشماریورزشکاراناست
واستفوتبالفدراسیوناینموفقهایرشتهازیکی
ازشکلمتفدراسیوناینفوتبالملیتیماستوقتیچند

نامجویایبازیکنانالبتهوکشورمانفوتبالیهایچهره
فقموروپیشهایرقابتدرامیدواریمکهشدهتشکیل
.باشند

نهالیانسبازیکنآنهاازیکیگفتیم،فوتبالیهایچهرهاز
لاستیوپرسپولیسچونبزرگیهایتیمدورچندان

بهاوابسفیرزندگینشریهازشمارهایندرکهاستآذین
.نشینیممیگووگفت

وعارفمحلهدر49سالدیماههفدهمدرمظاهریوحید
کامالخانوادهیکاوخانواده.آمددنیابهتهرانغیاثی

او.داشتتبحروتخصصورزشدرکهبودمذهبی
ودبمذهبیمبلغکهشدمبزرگمادریداماندر:می گوید

زندگیسرمایهاینبرکتوحضورازتازگیبهمتاسفانهاما
جزندارمچاره ایالهیقدروقضابرابردروشدممحروم

ودباشآرامشقریندراوروحامیدوارم.شکیباییوصبر
ارمادرایننبودبتوانیمتابدهدصبرهممابهخداوند
.کنیمتحمل

هستند؟حیاتقیددرچطور؟پدرو
محرومپدرنعمتازکهبودمماههسهمن.متاسفانهنه

سنگوپشتوانهمابرایمادرهاسالاینهمهدروشدم
ارنفردونقشوقتیواستخاصمادرهاذات.بودصبور

یستنمنروایتبهنیازیدیگرکنندمیبازیزندگیدر

قهرمانی جام در جام آسیا و فوت مادرم را هیچ وقت فراموش نمی کنم: مظاهری

اعضاال پیوند با بازیکن اسبق پرسپولیس و عضو تیم ملی فوتبگفت وگو 
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شده اندبزرگوکردهرشدفضاایندرکهآنهاییو
ازکهمنمانندافرادیشاید.چهیعنیمادرمی دانند

ربیشترامادرنقشوجایگاهبوده اندمحرومپدرنعمت
قدرمی کنمتوصیهعزیزانهمهبهوباشندکردهدرک

رینبهتبهآنهاحضورفرصتازوبدانندراخودداشته های
.ببرندبهرهممکنشکل

مجرد؟یاهستیمتاهلبگو،خودتازو
پسریکودخترفرزند2خدالطفبهوهستممتاهل

وآسیاAمربیگریمدرکهستم،ریاضیدیپلمفوق.دارم
.دارمهمراورزشیشناسیرواندربهداشتوتغذیه

رد،داهاییویژگیچهوحیدبپرسیمدوستانازاگر
گویند؟میچه
انوادهخبسیارخودمنظربهامابپرسیدآنهاازبایدرااین

جملهازمدیریتوهوشهستم،رنجزودامادوست
اطرافیانبادارمدوستواستمنذاتیخصوصیات

.کنمسپریراخوشیوخوبلحظات
فهدکند،میدنبالرااهدافیزندگیدرانسانیهر

چیست؟مظاهریوحید
خانواده امخوشبختیوراحتیدنبالبهزندگیدرمن

است،فرزندانمرساندنسرانجامبهمناولهدف.هستم
هدفواستمربیگریباالیمدارجبهرسیدندوممهدف
.استآیندهوزندگیدرآسایشوامنیتهمسوم

کامالچهره ایفوتبالجامعهبرایمظاهریوحید
ازتربیشهاغیرفوتبالیبرایامااستشدهشناخته
.بگوخودت

دیسعیاهللآیتباشگاهدررافوتبالمسالگی12ازمن
دتوحپتروشیمی،پایهتیم هایدرآنازبعدکردم،شروع

خدمتبرایهمسال2ورفتممیدانبهپرسپولیسو
.مکردبازیزمینینیرویومقاومتهایتیمدرسربازی

ذوبپاس،فوالد،پرسپولیس،تیم هایدرهمادامهدر
اسیسپفجرشهیدشموشک،،آهن،ماشین سازی،پلی آکریل

کهدبوپرسپولیسباکارماوجاماکردمبازیابومسلمو
.ریمبیاودستبهراآسیاجامدرجامقهرمانیشدیمموفق

شدی؟بیماریدرگیرکیازو
نایدر.هستمبیماریدرگیرکهشودمیسال27حدودا

92و87هایسالبهکهدادمانجامپیونددوبارهاسال
کناردرزیادیدوستانسال هااینهمهدرامامی گرددباز

گلیحیینکونام،جوادکاشانی،حبیبحاجمثلبودند،
شیرینی،سعیدباقری،کریممطهری،حمیدمحمدی،

.استیلیحمیدونائینیمرحومپروین،علی

ایمانبراعضاپیوندفوتبالملیتیمدرحضورتازو
.بگو

مربیخشنودیهادیتوسطکهبودپیشسال8حدود
اعضادپیونوخاصبیمارانورزشفدراسیونبولینگتیم

توسطهمپیشسال3از.شدمآشنافدراسیوناینبا
درقاللاستاسبقمربیوبازیکنچینیعلیخوبمدوست
ارمامیدوکههستماعضاپیوندفوتبالملیتیمخدمت

یاعتالوموفقیتمی گیردصورتکهتالش هاییمجموعه
.بزندرقمرافدراسیوناین
.بگوبرایماناعضاپیوندفوتبالملیتیماز

ومختلفهایرشتهدراعضاپیوندوخاصبیمارانورزش
دشومیبرگزارباریکسالدوکهجهانیهایرقابتدر

فوتبالاماآوردهدستبهرامتعددیهایمقاموعناوین
گزاربرآنجهانیمسابقاتتاکنونواستجدیدایرشته
بقطواستمتفاوتشرایطفوتبالمورددرالبته،نشده
حتترشتهاینهایرقابتشدقرارجهانیفدراسیوننظر

نفدراسیواینجهانیمسابقاتازجداوجهانیجامعنوان
اینبهتوجهواهمیتبهکهشودبرگزارباریکدوسالهر

.گرددمیبازرشته
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واددتشکیلرافوتبالملیتیمفدراسیونزمانهماناز
طنقااقصیازگرفتصورتکهمتعددیهایفراخوانبا

فنیشرایطبررسیوتستجهتبسیاریبازیکنانایران
وخوبتیمیکاالنوشدنددعوتمختلفاردوهایبه

میآنچهبهتاداریمکارهنوزالبته.داریمیکدست
امجمسابقاتدرتواندمیتیماینولیبرسیمخواهیم
.درومیسکورویشکبدونوبودهافتخارآفرینجهانی

کجاست؟وزمانیچهمسابقاتو
تالیاایمیزبانیبهفوتبالجهانیجامدورهاولینبودقرار

هاترقاباینکروناویروسشیوعدلیلبهاماشودبرگزار
طرحممیزبانیبرایفرانسهازصحبتآنازبعد.شدلغو

زمانهنوزاماشودبرگزار2022بایدبرنامهطبقکهشده
یمهستمنتظرونشدهمعلومبرگزاریمحلشهرودقیق

کهطیشرایمتاسفانه.شودمیچگونهشرایطببینیمتا
دادهقرارالشعاعتحتراچیزهمهزدهرقمجهاندرکرونا

.شدخواهدچهببینیمبایدو
اربرگزاردوهامدتایندراست؟چطورتیموضعیت

خیر؟یاشودمی
هایبچهازخودشکهاستچینیعلیباتیمهدایتبله،

مهبرناطبقتیم،مدتایندر.رودمیشماربهپیوندی
اردوها.ایمکردهسپریهمراخوبیاردوهایوکردهکار
نبازیکناوشودمیبرگزارمتناوبوایدورهصورتبه

.هستندخوبیشرایطدرنیز
بدوخوبخاطراتشکبدونهاسالاینهمهدر

خاطرهیکبخواهیاگرای،کردهتجربهرازیادی
میانتخابراکدامکنی،بازگوبرایمانرابدوخوب
کنی؟

عنوانکسببهمربوطمنورزشیخاطرهبهترین
واآسیباشگاه هایجامدرجامدرپرسپولیسباقهرمانی

میازبکهنمایلیآقاحاجتوسطایرانملیتیمبهدعوت
فوتبهمربوطهممنزندگیخاطرهبدترینوگردد
.خوردرقم1400ماهبهمنکههستمادرم

ادیپیشنهچهایحرفهفوتبالیستیکعنوانبه
پیوندوخاصبیمارانورزشتوسعهورشدبرای
داری؟اعضا
برگزارادیزیمسابقاتبایداعضاپیوندفوتبالتوسعهبرای
.یردبگقراربازیکناناختیاردرهمبهتریامکاناتوشود
کشفبایدکهداریمبسیاریاستعدادهایشکبدون
یادندرهمبخشایندرتوانیممیماکهدانممیوشوند
.باشیمداشتهگفتنبرایبسیاریهایحرف

روز3میگیرددردسرشانتاکهشناسممیراافرادیمن

.ودشمیردبرایشانحقوقبامرخصیوخوابیدهبستردر
پیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیونورزشکاراناما

داروهایمصرفوسنگینوسختعمل هایوجودبااعضا
دمی رسانناردوبهراخودشانجورههمهپرخطرشیمیایی

اعضاپیونداردوهایدرمن.باشندتیمخدمتدرتا
ازمندنیهااینازبیشترخیلیهابچهاینکهشدممتوجه
وفقمتوانیممیکهندارمشکوهستندستایشوتوجه
.شویم

؟بینیمیرقباوایرانیورزشکارانبینفرقیو
ینباساسیفرقهست،همهنوزوبودههاتفاوتاینبله

شود،میخالصهچیزدودرخارجیوایرانیورزشکاران
ماورزشکلدراینکهآنهابهتوجهبعدوامکاناتاول

.نیستخاصبخشیکبهمعطوفوداردوجود
شنیدیم؟شماکسالتمورددرچیزهایی

یلدلبهشدم،مواجهبسیاریمشکالتباکرونادوراندر
مصرفومعایناتبودشدهایجادجامعهدرکهشرایطی

کالتمشوکروناازچراکهگرفتمدستکممتاسفانهرادارو
امهکلیدلیلهممینبهوترسیدممیآنهایمصیبتو

راهمفپیوندشرایطتاکنممیدیالیزدارمفعال.زدپس
.شود

کنید؟میچکاراالنو
هانیججامبازیهایبهاعزامیپیشکسوتانتیمسرمربی

یمبتوانامیدواریموهابچهاینخدمتدروهستمتایلند
.کنیمتکرارراگذشتهافتخارات

چهرهداردوعالقههاتیمکدامبهمظاهریوحید
؟اتعالقهموردورزشی

تندهسمنعالقهموردهایتیمپرسپولیسومادریدرئال
هرهچبهترین.کنممیدنبالراوالیبالفوتبال،بعدازو

هایچهرهدرواستداییعلیمننظرازایرانورزشی
.پسندممیرارونالدوکریسنیزخارجی
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عنوانبهاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیون
کشبدونوشودمیشناختهکشوردرورزشاینمتولی

نقشفدراسیوناینبازویعنوانبهاستانیهیات های
ایندر.دارندورزشایناعتالیوموفقیتدرموثری
جنوبیهایاستانازیکیبهزندگیسفیرنشریهازشماره

ارانبیمورزشهیاترئیسصحبت هایپایومی زنیمسر
.نشینیممیبوشهراعضایپیوندوخاص

یاعتالبرایکهاستمدیرانیجملهازحاجیانیغالمرضا
ونکردهدریغکوششیهیچازخاصبیمارانورزش
برایرامطلوبیشرایطتااستآندنبالبههمواره

.سازدفراهمهیاتاینورزشکاران
وخاصبیمارانورزشهیاترئیساینوشمااین

.بوشهراستاناعضایپیوند
دنیابهخرمشهردروهستم1350ماهشهریورمتولدمن

کشتیرانیوبنادرسازماندروبودشاغلپدرم.آمدم
گاهزادبوشهربهتحمیلیجنگشروعباامامی کردخدمت
.کردیممهاجرتپدری

وشدمنائلجانبازیافتخاربهمقدسدفاعدوراندر
ناموسوخاکازدفاعبرایکهافرادیازخیلیمانند

راافتخاراینهمماکردندهدیهراجانشانکشورم
وتمهسپزشک.باشیمداشتهامرایندرسهمیتاداشتیم

زنیهمسرمومتأهلم.بوشهراستاناحمرهاللعاملمدیر
خدالطفبه.استبیمارستانآزمایشگاهارشدکارشناس

ویپزشکپنجمسالدانشجویکهدارمپسرفرزندیک
.استآموزدانشحاضرحالدرکهدارمدختریک

آوردید؟رویورزشبهکیازو
یورزشرشته هایانواعوداشتمعالقهورزشبهکودکیاز
ورزشبرایفرصتوقتهیچولیکردمتجربههمرا

ازبلیقمسئولیت هایدلیلبهالبته.نکردمپیداحرفه ای
بیمارستانریاستواستانخونانتقالریاستجمله

بهمبتالعزیزانالخصوصعلیبیمارانبازیادیارتباط
کاندیدتاشدموجبموضوعهمینوداشتمتاالسمی

هماستاناعضایپیوندوخاصبیمارانورزشهیات
.بشوم

درصد ورزشکاران هیات بوشهر 50: حاجیانی
کنندمی ورزش جدی به صورت 
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وورزشکارانخدمتدردورهدوامروزبهتا1393سالاز
اینبیماریشرایطهرچندبودم،استانخاصبیماران
ابافراداینازبعضیولیکندمیسختراکارعزیزان

هنگامدرحتیدارندورزشبهکهمندیعالقهبهتوجه
ادامهخودشانتالشبهونکردهرهاراتمریننیزدرمان

.استستودنیواقعاکهدهندمی

خاطراتازبدهیداجازهکشیدجااینبهصحبتکهحاال
درورزشکارانبامنخوبخاطرات.بگویمهمورزشی

کهچراخوردمیرقمآنهاپیروزیزماندرومسابقات
هودمشعزیزاناینبیندرزندگیبهامیدوغروراحساس

دارد،وجودورزشدرهمتلخلحظاتمتاسفانهاما.است
ت هارقابادامهازوهستندبیماریبستردرآنهاکهزمانی

ناراحتخیلیشنوممیراآنهافوتخبریاماندمیباز
.شوممی

جملهازمامدال آورورزشکارانازنفردوفوتمتاسفانه
درمحمدیشادروانوشنارشتهدرمحمودییادزنده

سالدرماکهبوداتفاقاتیترینتلخازیکیشطرنجرشته
روح،وجسمسالمتبرایورزش.کردیمتجربه1400
جهتاعضاپیوندعزیزانوخاصبیمارانبرایومفید
ودامیبهنیازعزیزاناین.استنیازیکدرمانروندادامه

شاهداردوهاورویدادهابرگزاریحیندرودارندروحیه
وشدهمندبهرههمتجربیاتازورزشکاراناینهستیم
.کنندمیبرقراریکدیگرباراخوبیارتباط

کردید؟چهکرونادوراندراوصافاینبا

وبودیمورزشیفعالیت هایرکودشاهدکرونادوراندر
ما.نیمکبیشترهمرافعالیت هاشرایط،بهبودباامیدواریم

وپیوندیوتاالسمیعزیزانشاملورزشکار100حدود
بهآنهادرصد50کهداریمپوششتحترابیماری هاسایر

همسابقوکردهتمرینمختلفرشته هایدرجدیصورت
.می دهند

ودهشتشویقمسووالنسویازکهدارندتوقعورزشکاران
عنوانبهجامعهدربایدآنهاازشوند، دیدهنوعیبه

رادافجملهازهاییواژهکهاستاشتباهوشودیادقهرمان
.کنیماستفادهآنهابرایراناتوان
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،استانوکشورسطحدرکرونابندیرنگ بهتوجهبا
عالیتهافکروناایاممی کنیم، دردنبالراورزشیفعالیت های

.شدختمانفرادیرشته هایبهبیشترومحدود
درورزشکارانفعال ترحضورشاهدکرونارفعباامیدواریم
یل هاپتانسوجودباوباشیمگوناگونومختلفعرصه های

دلسوزمسووالنحضوروسویکازموجودظرفیت هایو
سوییازاستانجوانانوورزشکلادارهوفدراسیوندر

وانیمبتوباشیمورزشیزیرساخت هایبهبودشاهددیگر،
تامکنیتشویقراآنهاوکنیمحفظوجذبراعالقه مندان

.باشندداشتهموثرحضوریمسابقاتوتمریناتدر
نبیماراورزششرایطوبوشهراستانوضعیتازو

.بگوییدبرایمانهمخاص
ینوجوانایامورزش،شروعبرایسنبهترینمننظربه

رشدکهزمانیسالگی12ازبعدجدیصورتبهواست
اختارسبهلطمه ایتامی گیردشکلکافیاندازهبهبدن
.نشودواردبدن

وهبودموفق ترتاالسمیبیمارانورزشدربوشهراستان
دارایشناومیزرویتنیس،دارت،شطرنجرشته هایدر

دانشگاهواستانجوانانوورزشکلاداره.استمقام
دارندماباخوبیهایهمکاریاحمرهاللوپزشکیعلوم

فتردازغیرکهاستاینمامشکالتازیکیمتاسفانهاما
ازشرایطاینهمهباامانداریمرادیگریفضایهیات،

وورزشیهیات هایسایرامکاناتواداریفضاهای
اتاق هایازهمچنین.می کنیماستفادهنظامینیروهای
ومی شویمبهره منددیالیزوتاالسمیبخشورزشی
کهددارماباخوبیبسیارهمکاری پزشکی علومدانشگاه

.مکنتشکروتقدیرکرده،یادعزیزاناینهمهازداردجا
مرحومازمی کنمیادیهستیم،1401نوروزآستانهدر

اخالق ترینخوشوبهترینازکهورزشکاریمحمودی،
یادنیکیبهاوازجاهمهوهمیشه.بودماورزشکاران

آنهاکهزمانیوبیمارانبهکمکمننظربه.می شود
اپیدرافرصتاینوآوردهدستبهراخودشانسالمتی
،گردندبازورزشیفعالیت هایبهدوبارهکهمی کنند
ستازمانیلحظهبدترینسوآنازواستلحظهبهترین

.افتدمیعزیزاناینبرایناخوشایندیاتفاقکه
:پایانیکالمو

همهبهراجدیدسالخودنوبهبهنوسالآستانهدر
باهمراهسالیامیدوارمومی کنمعرضتبریکعزیزان

زا.باشدماهمهبرایامنیتوسالمتیآرامش،موفقیت،
الخصوصعلیبیماریازهمهنوسالدرمی خواهمخدا

هویژبههمهبرایوباشنداماندرکرونامنحوسویروس
وروزهااعضاپیوندوخاصبیمارانورزشکارانبرای

.دارممسئلتراخوبیلحظات
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پیوند اعضا رویای قهرمانی را تعبیر کردندبیماران 

جهانینبرد با ناامیدی تا سکوهای 

آنالینهمشهری-بلندیزهرا
وسرهیکباربهکهمی کردندزندگیعادیخیلیداشتند

انراهشسرعضوپیوندجزچاره ایوشدپیدابیماریکله
درکههستندآدم هاییدستآنجزوآنهاامانگذاشت

دگیزندرجدیدتجربیاتکسبازتنهانهروزهاییچنین
ابورزشبهمضاعفتالشیبابلکهنکشیدنددست

وخاصبیماری هایورزشفدراسیوندرجدیرویکردی
یبین المللمدال آورانجزوحاالوآوردندرویاعضاپیوند

.شده اندفدراسیوناین
ناامیدیامیدآفرینی در 

تجربهبرایفقطشایدوبسترازرهاییبرایبارنخستین
،بیماریکسالت بارلحظاتازبعدنشاطوتحرکذره ای

.ندشداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیونعضو
چنینباکهنمی کردندهمراتصورششایدوقت هاآن

چنینبین المللیوملیرقابت هایدرروزیشرایطی
.بدرخشندخوش

فدراسیونایندرحاالکهمیانساالنیوجوانمرد،وزن
وندمی ششناختهرتبهصاحبوفعالورزشکارانیبه عنوان

.دارندمتفاوتیزندگیداستانهریککه
بیمارانورزشفدراسیونساله41عضو«صانعیامین»مثالً

بدونپیشسال12کهبودفوتبالیستیاعضا،پیوندوخاص
وویژناآسیرقابتهایازیکیدربیماری،نشانهکوچکترین

تعدد،مآزمایشاتوسینهقفسهدرسنگینیاحساسازپس
. کندمیغافلگیرشحسابینادرسرطاننوعیکتشخیص

اتحیمدتحتیوکردندجوابشپزشکیکادرکهحالیدر
ناامیداماکردنداعالمروز30ازکمتررااوزندگیو

سال10طیاستخوانمغزپیوندبار3وجودباونمی شود
اریافتخبهرااوکهرسیدهموفقیت هاییبهورزش،دراخیر
.استکردهتبدیلکشوربرای
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انیپزشکناخوشایندتشخیص هایمیاندر»:می گویداو
 هایحرفبهنمی مانم،زندهماهیکازبیشمی گفتندکه

انی هایشیمی درمانجامجزانتخابیبودمعتقدکهپزشکی
استخوانومغزپیوندومطلقاستراحتسال2سنگین،

.خریدمجانبهراسختی هاتماموکردماعتمادندارم،
اآشناعضاپیوندفدراسیونبا95سال،پیوندبار2ازبعد

کهاسکواشرشتهدردرمانکناردرگرفتمتصمیموشدم
رامتمریناتنداشت،فعالیتفدراسیوندرآنازقبلتا

.کنمشروع
لساونقرهمدالاسپانیا،جهانیمسابقاتدر2017سال

دستهبراانگلستاننیوکاسلمسابقاتبرنزمدال2019
رشتهدرنیوکاسلجهانیرقابت هایدرالبتهآوردم،
«.رسیدمتیمیچهارمعنوانبههمبولینگمیکس
شخودکهپیوندیورزشکارناامیدکنندهروزهایازسالها
هیچامامی گذرد،است،کشورورزشیخبرنگارانجزو
پیشبودشدهترسیمذهنشدرکهتلخیآنبهچیز

ی امزندگگفتندمنبهروزآنکهافرادیازخیلی»:نرفت
خدالطفبههنوزمنامارفته اند،دنیاازاستپایانبهرو

.می کشمنفس

منامادارد،ادامههمچنانشیمی درمانیکهاستدرست
2صاحب،دارمدوستسختی هایشتمامبارازندگی
ناسیکارشوعمومیروابطمدیریتلیسانسهستم،فرزند
دارم،ورزشیهایسازماندرراهبردیمدیریتارشد

باهکمعتقدموهستماعضاپیوندفوتبالتیمدروازه بان
غنیمتفرداآفتابدیدننامالیماتوسختی هاتمام
«.است

خسته می شویم، ناامید نه
حین89سالدروداردسال32«فتح اللهیسجاد»

دپیونعملوشدکبدشافتادنکارازمتوجهسربازی
عملانجامواتفاقاینازقبل»:میگویداو.دادانجام

تاعملازبعدامامی کردمبازیفوتبالتفریحیپیوند،
ازاتفاقیخیلی.نداشتمتحرکیهیچسال8یا7حدود
شدمناآشاعضاپیوندفدراسیونبادوستانازیکیطریق

زه،نیپرتابودوومیدانیرشتهدررافعالیتم97سالازو
«.کردمآغازوزنهودیسک
سرحالیظاهراست،شهرریآبان13محلهشدهبزرگ
مگر»:می گوید.می کندشوخیبچه هابامدامودارد

عمررآختاما.باشینداشتهمشکلپیوندازبعدمی شود
عوارضیقرص هااینازهریکوبخوریمدارووقرصباید

ضورحواعضاپیوندفدراسیونباآشناییاماداردهمراهبه
هممشابهشرایطهمهکهداشتنیدوستجمعایندر

ایخستگی هومشکالتاینامکانحدتاشدباعثدارند
یسختی هاکناردرخوشبختانه.بیافتدتعویقبهما

یداپراهانگلستانجهانیمسابقاتبه2019سالبیماری،
درحتیوکنمخودمآنازرابرنزمدال2توانستموکردم

شهیدورزشگاهدرمحدودیت هاحفظباکروناروزهای
تاسقرارهمنیزهپرتاببرایومی کنمتمرینشیرودی
«.کنمدنبالآفتابمجموعهدرراتمریناتم
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دیگر آخر خطی نیستیم
داشتنوورزشسال هاازبعدکهاستسختباورش
.شودمشکلچاردکبدتوشویبیمارسالمزندگیسبک

پیشسال30فدراسیون،ساله54عضو«کریمیسیما»
سالچندازبعداو.شدروبه روبیماری اشبااینگونه
کبدباودادانجامپیوندعمل91سالداروییدرمان
مانعهااینهمهامامی دهدادامهزندگی اشبهاهدایی

.استنشدهورزشی اشفعالیت هایانجام
الوالیبحرفه ایوبودمورزشعاشقکودکیاز»:می گوید

ونبودیورزشکاراگرمی گفتپزشکم.می کردمبازی
اینازبدترشایداوضاعنداشتیصحیحیزندگیسبک

یامکنورزشمی توانمنمی دانستمپیوندازبعد.می شد
.داشتوجودشکممبهتوپاصابتامکانچونخیر،

نتونبدمیباراورزشی امدوبارهفعالیتپزشکمشورتبا
ازا،اعضپیوندفدراسیونباآشناییازبعدوکردمشروع
اتدادمادامهبولینگوپتانکرشتهدرراورزش،94سال

درنگبولیبرنزمدالوپتانکجهانیمدالکسببهموفق
بیمارانهیاترئیسنایبحاضرحالدر.شدم2019سال

نتمریبرایبارچندهفتهدروهستمتهراناستانخاص
راهیکفدراسیونیچنینوجود.می رومتختیباشگاهبه

ازورزشباما.استخاصوپیوندیبیمارانبراینجات
خطآخرازفراترراخودمانحاالوآمدیمبیرونانزوا

الیطمدالچندبدمینتونرشتهدرتاکنوناو«.می بینیم
.استکردهکسبهمکشوری

مدال خوشرنگ با کلیه اهدایی9کسب 
کهاستجمعاینفوتبالیست هایجزوهم«رهبرانعام»

همتوجسرگیجه هایشعلتجست وجویدرپیشسال16
.استدادهدستازراکلیه هایشدرصد70می شود

وپیداکلیه ایزحمتبهشدندیالیزسالچندازپس
زارهاییبرایراه حلیدنبالبه»:می شودپیوند92سال

95السکهبودمناخوشمحالوبیماریازناشیافسردگی
چونوشدمآشناخاصبیمارانواعضاپیوندفدراسیونبا

اشتمداستعداددوومیدانیدرومی کردمبازیفوتبالقبالً
.کردمشروعراتمریناتمتهرانهیاتهمکاریبا

مسابقاتدروبرنزیکونقرهمدال4اسپانیامسابقاتدر
ازپس.آوردمدستبهنقره4همانگلستاننیوکاسل
همیمتاینعضواعضاپیوندفوتبال ملیتیمتشکیل
«.دارمفعالیتهمحوزهایندروشده ام

حرفه ایورزشکارانحتیافرادازبسیاریکهوجودیبا
ازوبازمی گردندورزشبهسختیبهپیوندعملازبعد

وندپیبیمارانتشویقدرهمپزشکانبرخیدیگرسوی
بجلبرایاودارند،تردیدجدیشکلیبهورزشبهاعضا

نجاما،بیایدبردستشازهرکاریمعالجشپزشکرضایت
ونشاطبرعالوهکردنورزشباما»:می گوید.می دهد

هککسانیبازدنگپوشدنجمعهمدورازسرزندگی،
«.می گیریمروحیهدارندمابایکسانیدغدغه های
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ورزشکار سازمان یافته عضو فدراسیونهزار 9
کهاستکشورورزشیفدراسیون هایازیکیمافدراسیون

فدراسیوناین.می شودادارهورزش وجوانانوزارتنظرزیر
شد،تشکیلورزشیانجمن2ادغامباپیشسال14حدود

هاآنخانواده وبیمارانحتیوپزشکان،جامعهسالهاتااما
یاخاصبیماری هایبهابتالوجودباکهنمی پذیرفتند

ورزشجدیسطوحدرمی توانندعضوپیوندعملانجام
تعریففدراسیوندبیر«موسویمحسنسید».کنند

ورزشمخالفپزشکانازخیلیمسیر،آغازدر:می کند
زاریبرگوفرهنگیبرنامه هایاجرایباامابودندافراداین

متقاعدراخانواده هاکردیمتالشمختلفجشنواره های
أثیرتبیماراننشاطافزایشوروحیهایجاددرورزشکنیم
نهزمیایندر.می کندتسریعراآنهابهبودیروندودارد

بیمارانهمهنوزاماآورده ایمدستبهموفقیت هایی
الحاینبا.نمی کنندورزشغلطباورهایدلیلبهزیادی

ی،دیابت،هموفیلتاالسمی،ام اس،دارایبیمارانازگروه6
استانیهیات30درتعدادشانکهاعضاپیوندوهمودیالیز

عضواست،سازمان یافتهورزشکارهزار9حدودکشورکل
کیپزشانجمننظرطبق.هستنداعضاپیوندفدراسیون
رشته14افراداینبدنیخاصشرایطدلیلبهفدراسیون

میز،رویتنیسدوومیدانی،شنا،بدمینتون،مانندورزشی

همتاکرده ایمانتخاببرایشانرا...واسکواشپتانک،پدل،
.نشوندمشکلدچارراهادامهدرهموکنندورزش

2019بر سکوی سومی جهان در ایستادن 
ورتبه صراتمریناتمانمی توانستیمماکروناازقبلتا»

قهرمانیمسابقاتدوره12هرسالکنیم،دنبالعادی
برگزارمردانوزنانبخشدودرگروه هاهمهبرایکشور

ضااعپیوندجهانیمسابقاتدریکبارسال2هرومی شود
درمسابقاتایندورهآخریندرکهمی کنیمشرکت

برایورزشکار44باانگلستاننیوکاسلدر2019سال
رتبهبکسبهموفقفدراسیوناینتاریخدربارنخستین

:هدمی دادامهجمالتاینبیانباموسوی.شدیمدنیاسوم
یونفدراسعضومی توانندخاصبیماری هایبادرگیرافراد
برگزاریجملهازرایگانرویدادهایوخدماتازوشده

،پزشکیمشاوره هایآموزشی،هایمسابقات،اردوها،کالس
.کننداستفاده...واستعدادیابی

ورزشگاهامکاناتازتهرانهیاتاعضایمثالعنوانبه
هرفضایضرورتحسببهومی کننداستفادهتختی

رانورزشکابرایمی کنیمسعیباشدنیازکهراورزشی
رایبورزشیزمینسرانهنظرازمتأسفانهاماکنیممهیا

فعربرایپیگیریحالدروبودهمشکلدچارورزشکاران
.هستیممعضلاین
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جداییجزوورزشیرقابت هایپیشسالهزارچندیناز
ثلمموفقورزشکارانبااست،بودهجهانیفرهنگناپذیر

قیتموفکهزمانیومی شدرفتارسلطنتیخانوادهاعضای
یلتبدکشورشانملینمادبهآورندبدستبیشتری
بهتواندمیکهداردوجودکمیرویدادهای.می شدند

کیملیتیمتوسطجهانقهرمانیباتاثیرگذاریلحاظ
.دباشداشتهبرابریکشورآنکلجمعیروحبرکشور

دستبهکهقهرمانی هاییازبعدالمپیکقهرمانان
ورزشکارانوشوندمیمشهورومعروفخیلی،می آورند

وآوازهروزیکهپرورانندمیسردررارویاایننیزجوان
اینوآورندبدسترانخبهورزشکارانمالیهایپاداش
قطعاهکدقیقریزیبرنامهوتالشبامگرشودنمیمیسر
اخیر،سالهایدر.داشتخواهدپیدرهمراهاییهزینه

شناسیروانحوزهدرایمالحظهقابلهایپیشرفت
اینجایهمه،برایهمیشهاماگرفتهصورتورزشی

ربیتیتبالینی،شناسیروانبینمرزکهاستبودهسوال
چیست؟ورزشیشناسیرواندر....و

تاررفمطالعهبهکهاستعلمیشناسیروانکلیبطور
ددارمتعددیهایگرایششناسیروان.پردازدمیانسان

ازیکیکهدهدمیقرارتوجهموردراهاانسانرفتارو
کهاستورزشدرشناسیرواننقشآن،مهمموارد

بررسیبهکهرودمیشماربهایرشتهمیاندانشی
ردعملکبرشناختیروانعواملتاثیرچگونگیهمزمان

برورزشهایتمرینتاثیرچگونگیهمچنینوآدمی
ازیکیواقعدروپردازدمیشناختیروانعواملوذهن
همجموعکهاستشناسیروانگرایشاتوهارشتهانواع

بهبودذهنی،هایمهارتآموزششاملمفاهیمازای
هدف،بهرسیدنبرایسرسختیگذاری،هدفعملکرد،

توانوورزشیصدماتدرشناختیروانمالحظات
یریپیگاستعدادها،ارزیابیورزشکاران،بامشاورهبخشی،

انیهیجخودتنظیمیموفقیت،برایخودباوریتمرینات،
.گیردمیبردررا...و

اهمیت روانشناسی ورزشی
دکتر امین رفیعی پور

پارالمپیکدپارتمان روان شناسیپزشک و دکترای تخصصی روان شناسی سالمت و عضو هیات علمی دانشگاه، رییس 
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وکودکانشناساییجستجویدرورزشیروان شناسان
لولمعورزشکارانبهوهستندمستعدونخبهورزشکاران

یورزشمیادینبهورزشکارانونخبگانروانی،وجسمی
همچونموضوعاتیورزشیروان شناسی.کنندکمک

ترساسکنترلانگیزش،اجتماعی،روانیعواملشخصیت،
تمهارسایرونفسبهاعتمادحرکتی،آموزشاضطراب،و

مهارتمطلوباجرایویادگیریالزمهکهروانیهای
بروانیرفاکتورهایاثرگذاریکیفیتتعیینحرکتی،های
یورزششناسانروانتوجهموردحرکتیفعالیت هایروی
.گیرندمیقرار

بهمخصوصموضوعدارایورزشیشناسیروانکلیبطور
رداوحرکاتوانسانمطالعهبهدانشاین.باشدمیخود

هایجنبه...وورزشیمسابقاتبدنی،تمریناتجریان
رفتاریهایویژگیبهوورزشکارانعملکردروانی

.پردازدمیورزشکاران
زشیورروان شناسیبهطبقه بندیصورتبهبخواهیماگر
ینادرکهبالینیشناسیروانجنبهسهازکنیمنگاه

یشناختروانمشکالتدارایورزشکارانبیشتر،حیطه
وبرانگیختگینفس،بهاعتمادضعفاضطراب،مانند

روان شناسی.دارندسروکارغیرهواسترسیمشکالت
اورمشواستادنقشبعدایندرشناسیروانکهآموزشی

شناسیروانوداردعهدهبهراورزششناسیروان
وعلمیداده هایبهدستیابیآنهدفکهتحقیقاتی
.می باشدبالینیوآموزشی

رواندرجواننسبتارشتهیکورزشیشناسیروان
«دیمکارل»سویاز1920سالدرکهاستشناسی

نبرلیدرراجهانورزشیشناسیروانآزمایشگاهاولین
المللیبینانجمن1965سالدروکردتاسیسآلمان
روان1970سالدروشدتاسیسورزشیشناسیروان

آمریکایدردانشگاهیهایدورهبهورزشیشناسی
.شدمعرفیشمالی

رتفکمثلهاییمهارتدارایبایدورزشیشناسانروان
قضاوت،وغیبتها،شایستگیوهامهارتانتقادی،

ورزشعلمازکاملدانشداری،رازوفردیهایمهارت
درمانیهایروشوصدماتدرکورزشی،پزشکی
وانرمواردتمامکنیمسعیبایدورزشبهمربوطمتداول
ادابعتمامبهودهیمقرارخودسرلوحهراورزشیشناسی

ازیکیاینوبپردازیمورزشحوزهدرشناسیروان
مییورزشبالینیشناسیروانرویکردمسائلمهمترین

کارانورزشبالینینیمرخوشناختیروانبعدبهکهباشد
.پردازدمیمربیانو

رتفکمثلهاییمهارتدارایبایدورزشیشناسانروان
قضاوت،وغیبتها،شایستگیوهامهارتانتقادی،

ورزشعلمازکاملدانشداری،رازوفردیهایمهارت
درمانیهایروشوصدماتدرکورزشی،پزشکی
وانرمواردتمامکنیمسعیبایدورزشبهمربوطمتداول
ادابعتمامبهودهیمقرارخودسرلوحهراورزشیشناسی

ازیکیاینوبپردازیمورزشحوزهدرشناسیروان
مییورزشبالینیشناسیروانرویکردمسائلمهمترین

کارانورزشبالینینیمرخوشناختیروانبعدبهکهباشد
.پردازدمیمربیانو

یت،شخصخلق،،انگیزش،عواطفسطوحکهصورتاینبه
دروشدهمانیتورینگمربیوورزشکاراضطرابواسترس
اینکهشودمیپرداختهدرمانومداخلهبهلزومصورت

بهاعتمادوتمرینرویمستقیمغیرصورتبهتواندمی
ونههرگازقبلورزشکارانوبگذاردتاثیرورزشکارنفس

ورتصیکبهتاشوندمیروانیسنجشبالینی،مداخله
ایهبرنامهازبتوانکارکردشانورفتارازبهتریبندی

شناسیروانتیموقتی.گرفتبهرهدرمانوآموزشی
محلدروتیمکنارکهکوتاهیزماندر2020پارالمپیک

راییاجودانشگاهیهایتیمتشکیلباگرفتقراراردوها
یمتوانستکاربردی،مدتکوتاههایبرنامهتدوینباو

بایمبتوانوشویمواقعموثرتیمموفقیتدراندکهرچند
ازعادابتمامدرشناسیروانتخصصیدانشازگیریبهره

روانمداخالتنیازصورتدروعملکردارتقاءتاارزیابی
.نماییمکمکورزشیهایتیمبهشناختی
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داراخالق مقهرمان و بانویی ورزشکاری با گفت وگو 

تانخودازابتداییمعرفییکابتدادرصفریخانم
.باشیدداشته
یکیدرو1361ماهفروردینمتولدهستم،صفریصدیقه

دنیبتربیتکارشناسی.آمدمدنیابهاراکروستاهایاز
باراخودمکنممیسعی.هستمآرامیآدمکلدرودارم

یزارمبشدتبهگفتندروغاز.بدموفقخوبیبهشرایط
رینبزرگت.هستمقرمزرنگوزیر بارانپیاده رویعاشقاما

همغذامورددرواستمردمآرامشوشادیمنآرزوی
ماهیمننظربهامانیستمگرفتنایراداهلبگویمباید

.استدیگریچیزی
کردید؟شروعراورزشکیاز

پیاده روی،.نمی دادمانجامحرفه ایورزشپیوندازقبل
دممی کردنبالتفریحیحددرورزش هاییوکوهپیمایی

دمشموضوعاینمتوجهدکترمطبدروپیوندازبعداما
.می شودبرگزارمسابقاتیپیوندیافرادبرایکه

مایتحانجمنازکهاطالعاتیوداشتمکهپیگیری هاییبا
نفدراسیوباآوردمدستبهاطالعاتکلیویبیماراناز

سالاواخروشدمآشنااعضاپیوندوخاصبیمارانورزش
.آوردمرویترجدیرویکردیباورزشبهکهبود85
،می کردمدنبالهمزمانصورتبهرارشتهچندابتدادر

ویرتنیسآخردرامابدمینتونومیزرویتنیسدارت،
ایندرهماالن.کردمپیگیریجدیصورتبهرامیز

رزشیومیزرویتنیسمننظربهومی کنمفعالیترشته
یتکرارچیزهیچوداردباالییتنوع.استجذابخیلی

کهیدکنپیداراورزشکاردونمی توانیدشمانیست،آندر
دوراورزشاینهایزیباییهمینوباشندهمشبیه

وندپیکشوریرقابت هایدرحضورازبعد.کندمیچندان
سالدرخاورمیانههایرقابتبرایشدنانتخابواعضا

هکدارمراافتخاراینامروزتاوشدمملیتیمعضو2010
.باشمفدراسیونوکشورمورزشخدمتدر

استورزش برای همه الزم و برای ما ضروری : صفری
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چهبهداشتیدحضورآندرکهرویدادیآخرین
گردد؟میبازمسابقاتی

گردهبرمیانگلستانجهانیمسابقاتبهمنحضورآخرین
ومدانفرادیدرنیوکاسلدر.شدبرگزار2019سالدرکه
مسابقات.کردمپیدادستقهرمانیمقامبهدوبلدرو

دادرخآنجادرکهاتفاقیبهتریناماخاطراتکلیواست
بهااعضپیوندملیتیماعزامیکاروانسومیمقامکسب

حالخوشخیلیواقعاکهبودانگلستانجهانیمسابقات
عضابونیستشیرینوخوبخاطراتهمیشهالبته.شدم

وماریبیدلیلبهمتاسفانهداریم،همبداتفاقاتوخبرها
وختلواقعاکهدادیمدستازرادوستانمانازبرخیکرونا

.شودنمیفراموشبدخاطراتاینهیچگاهوبودسخت
همباتوانمیچطورراواژهدواینبیماری،وورزش

کرد؟تعریفهمکناردرو
خاصبیمارانبرایباشدالزمافرادهمهبرایورزشاگر

حتراخیلیوندارممشکلیبیماریباشخصامنواجبه،
ینادرستدیدواجتماعبدجوخاطربهاماآمدمکنارآنبا

راشانبیماریافرادازبسیاریداردوجودبیماریبهکه
.می بینندآسیبروحیلحاظازوکنندمیپنهان

کهدوستانیباومی آورندرویورزشبهوقتیافرادهمین
روحیشرایطمی شوند،آشناهستندخودشانشبیه

وگاهنکهبگویمتوانممیکلدرومی کنندپیدابهتری
وقهرمانانجمعدرحضور.می شودمتفاوتنظرشان

وهروحیافزایشباعثخاصبیمارانوپیوندیورزشکاران
قطهنبهتبدیلآنهاضعفنقطهوشودمیآیندهبهامید

بهایدبکهاستمهمیبسیارنکتهاینوشودمیقوتشان
.کردتوجهآن

تی،هسآشنافدراسیوناینورزشکارانباسالهاست
.گوببیشتربرایمانورزشکارهایبچهوقهرماناناز

یامکاناتوهامحدودیتشرایط،بهتوجهباماورزشکاران
لعمموفقخیلیخارجیورزشکارانبهنسبتدارندکه

خوشجهانیمسابقاتعرصهدرتوانستنداقتدارباوکرده
ازدوربهمختلفدالیلبهخارجیورزشکاران.بدرخشند

خیلیماقهرماناناماکنندمیورزشاسترسوفشار
هاتفاوتاینکهشوندمیمتحملرازیادیفشارهاوقت

.داردراخودشاثرات
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ایدبباشمداشتهدرست تریوبهتریتعریفبخواهماگر
وانندبتتامی گذارندمایهدلوجانازماورزشکارانبگویم
ردهمرازیادیهایسختیوبرسندمدالبهکشوربرای
ااعضپیوندتیمدروقتیازمن.می خرندجانبهراهاین

پیشرفتکلیهرسالخدالطفبههستمشاهدبودم
عملکردمختلفرشته هایدرماورزشکارانوکرده ایم
.می گذارندنمایشبهخودشانازرابهتری

همونفدراسیدررونداینگرفتهصورتکههاییتالشبا
تداشکهمدیریتیودرایتبافدراسیوناست،مشهود

همانهمآنگواهوکردهعملبهتروموفق ترروزبهروز
.استانگلستانجهانیرویدادآخریندرسومیمقام

التکسمتوجهکهشدچطوربازگردیم،عقببهکمی
شدی؟اتبیماریو

تمداشکهحالیبیوکسالتعلتبهکهبود1375سال
تجویزمنبرایراآزمایش هایی.کردممراجعهپزشکبه

نیازمندکهداردوجودمشکلیمی دادنشانکهکردند
کمپزشنظرتحتاراکدرمدتی.استپیگیریوبررسی

پزشکنمی توانیدجاهمهکهاستاینواقعیتامابودم
قمناطوشهرهاازبرخیدرمشکلاینوکنیدپیداخوب

.داردوجودکشورمان
1382سالاواخراینکهتابودمپزشکنظرتحتسال7
اده،افتکارازهایمکلیهشدممتوجهاسکنگاماطریقاز

کمالدروآمدمتهرانبهدرمانی امشرایطبررسیبرای
ازرامهایکلیهمی آمدمزودتراگرگفتندپزشکانتعجب
ردیکهافسوساماشد،میحلمشکلودادمنمیدست
همبعدوشدمدیالیزماه4برای82اسفندمنوبودشده

.شدمکلیهپیوند
دورانبیماریایاماماهستمخوباالنکهشکرراخدا

انیفراومشکالتباروزهرشماواستسختی وبدخیلی
ادهخانوبیمارفردخودازجدا.کنیدمینرمپنجهودست

یسختاینوشودمیمتحملرابسیاریهایسختیهم
.باشدکردهتجربهکهکندمیدرککسیرا
ورزشکهاینازوگفتیبیماریهایسختیاز

تحمایوتوسعهبرایاماکند،کمکتواندمیچقدر
وکردبایدچهاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشاز

دارید؟هاییتوصیهچه
حمایتخاصبیمارانورزشتوسعهبرایمننظربه

درسازیفرهنگنیازمندمااست،مهمخیلیمسووالن
واریبیمبهنسبتجامعهدیدونگاهتاهستیمحوزهاین

.کندتغییرچنینیاینمشکالت
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برایبیمارفردیککهشودبرنامه ریزیشکلیبهباید
اشدبنداشتهبدیاحساسداردکهبیماریومشکلبیان

زندگیازراخودشسهمهماوکهکنددرکرااینو
سویازکهتالش هاییباالبتهداردوداشتهاجتماعی

اهدشامروزوکردهتغییرجواینگرفتصورتفدراسیون
رویرزشوبهبیشتریافرادپزشکانتوصیهباکههستیم

رارسالتاینورزشکاریکعنوانبههمماالبتهمی آورند
راعزیزانسایرفرصتیهردروجاهرکهداریمدوشبر
ورزش هایوتمرین هاهمینچراکهکنیمدعوتورزشبه

حالکهمی شودآنبهمنجرنهایتدرگروهیوفردی
فرادیاتاهستنددیابتیکهآنهاییازشود،بهتربیماران

.می کننددریافتسنگینداروهایکه
؟کردیدچهکروناییهایمحدودیتومشکالتبا
تعطیلورزشیمجموعه هایکرونااولازکهاراکدر

.دشهمکروناییافرادقرنطینهمحلدورهیکدروشدند
کنمنافتبدنیشرایطازکهاینبرایگذشتهدوسالدر
ازیبدنسحرکاتمنزلدروکردمتمرینفردیصورتبه
هاسالندربپیشماهچندشکرراخدا.می دادمانجامرا

تمشکالکردم،اماشروعدوبارهراخودمتمریناتوشدباز
هکآمدامیکرونکروناازبعدونداردتمامیویروساین

یولاستدارادامهرونداینوبودیمتعطیلیشاهدبازهم
مشغولوداردادامهسالندرتمریناتحاضرحالدر

.هستیمفعالیت

اندوستبابودکردهتعطیلراجاهمهکروناکهمدتیدر
همدیگراحوالازوبودمارتباطدرتلفنیورزشکارانو

اذیتخیلیروحیلحاظازدورانایندر.می شدیمجویا
فوتکروناعلتبهاراکتیمخوبورزشکار4چونشدم

تمریناتاالنامابودناگواریخبرخیلیاینوکردند
همدوردوبارهوشدهگرفتهسرازخاصبیمارانبچه های

سالمتیبرایقهرمانی،بحثازجداورزش.می شویمجمع
کهراافرادیمی کنمسعیواستمهمخیلیهمگانیو

.کنمورزشبهتشویقشناسممی
بینی؟میچطورراآیندهو
،استروشنخیلیخاصبیمارانورزشآیندهمننظربه

باالهمهابازیجذابیتوشدهبهترقبلبهنسبتشرایط
.استرفته

چهبهتنیس روی میزازغیربهصفریصدیقه
دارد؟عالقهورزشی

محبوبمتیمودارمدوسترافوتبالرشته هابیندر
چهره ایکههمعابدزادهاحمدرضا .استپرسپولیس

رچطواوکههستیادمدرهمیشهوبودنشدنیفراموش
انیآلمتیموبولهمتنیس روی میزدر.می کرددروازه بانی

.مداردوستخیلیرااشبازیسبکوکنممیدنبالرا
غذایکهبگویمهمرااینشدعالیقازصحبتکهحاال
عاشقگفتمکههمانطورواستماهیمنعالقهمورد
.قرمزمرنگ

شود؟میناراحتی اتباعثچیزیچهو
نمواستزندگیالزمهسالمتیوآرامشدوستی،صلح،

رنجفردیکهاین.شوندمندبهرهآنازهمهدارمدوست
ممردکهمشکالتیاست،ناراحتیباعثواقعامی کشد

ههموفدراسیونمسئوالناز.می کندکالفهراآدمدارند
نندمی کتالشخاصبیمارانجامعهومابرایکهکسانی
وهاشمیدکترخانمسرکارازخصوصبهمی کنمتشکر
ودمختنیسمربیومربیانکادرفدراسیون،اعضایتمام

وکشیدزحمتمنبرایخیلیکهریاحیخانماراکدر
تالش هایمرهونآوردمدستبهکهراموفقیت هاییمن
جبرانراآنهابتوانمروزیامیدوارموهستمعزیزاناین
.کنم
زحمتکشان،همهبههستیم،همجدیدسالآستانهدر

مانان قهرورزشکاران،دوستان،تالشگران،مربیان،مسووالن،
وگممیتبریکراسالاینایرانمردمهمهبهکلدرو

تامنیوآرامشآسایش،سالمتی،باهمراهسالیامیدوارم
.باشدماهمهبرای
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ده ایعمنقشبدنریزدرونغدهبزرگترینعنوانبهکبد
اییزدسموظیفهدارد،بدنسازوسوختومتابولیسمدر

وادموپروتئین هاوداردبرعهدهرامختلفهایمتابولیت
.ندمی کتولیدرارشدوگوارشجهتالزمبیوشیمیایی

استبچرکبدبیماریکبد،مشکلوبیماریترینشایع
دراپیدمییکصورتبهبیماریاینحاضرحالدرکه

نظامبرایاپیدمیاینهزینه هایودرآمدهایرانوجهان
کهچرابودخواهدبارخسارتبسیارکشورهاسالمت

غیرآناقتصادیواجتماعیبهداشتیسنگینپیامدهای
بهچربکبدبیماریبههنوزمتاسفانهوبودهباورقابل

افیکتوجهشایع،واگیرغیرمزمنبیماری هایسایراندازه
.استنشده

ثلمواگیرغیربیماری هایسایرهمانندنیزبیماریاین
سکته هایوعروقیوقلبیبیماری هایدیابت،چاقی،
انانسزندگیروشبامستقیمیارتباطمغزیوقلبی

ذاییغرژیمصنعتی،وماشینیزندگیتحرکی،بی.دارد
اینازعواملیودخانیاتوسیگاراسترس،ونامتعارف

دتشدیوگسترششیوع،بروز،عللمهمترینازدست
.می شودمحسوببیماری

وکبددرچربیمزمنرسوبباعثکهعلتیمجموعاز
می شود،بدنازبخشایندرمزمننارساییوالتهاب
واستشدهشناختهومهمعاملیکقندمرضیادیابت

یاوباشدطوالنی تردیابتبهابتالمدتطولچههر
ربچکبدبهابتالاحتمالبگیردصورتناقصآندرمان

کبدهایبیماریبهابتالساززمینه.شودمیبیشترهم
یبی تحرکدیابت،چاقی،توانمیراچربکبدویژهبه

برخیوزن،سریعکاهشبارداری،نامناسب،غذاییرژیم
وسمومداروها،برخیالکل،،Cهپاتیتمانندعفونت ها

.برشمردراژن هابرخی

کبد و ورزش

متخصص طب ورزشی_دکتر سیدجواد شفقی
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بایدچربکبدهاینشانهوعالیم
دارندننشانه ایهیچبیمارانازبسیاریکهکرداذعانباید

خاموشاپیدمیصورتبهدلیلهمینبهبیماریاینو
دیروشودمیدادهتشخیصدیریعنیاستدرآمده
50ازبیششایدحاضرحالدرلذاوشودمیدرمان
آنبهنسبتامادارندچربکبدازدرجاتیمردمدرصد

نیکیپاراکلیصورتبهکههنگامیفقطوبودهاطالعبی
ازپسیعنیمی شودمشخصآنهابیماریشوندبررسی

.آیآرامواسکنتیسیسونوگرافی،خون،آزمایش
یخستگوشکمدردتهوع،ازاستممکنهمافرادبرخی
جودومختلفینشانه هایوعالئمکلدراماباشندشاکی

افزایشراچربکبدبیماریبهشکمی تواندکهدارد
خستگیوبی حالیضعف،ازعبارتندعالیماین.دهد

بدونبدنخارشزیاد،خوابوآلودگیخوابمفرط،
قتعرحافظه،کاهشمنگی،وگیجیپرتی،حواسعلت،
مشکالتبدن،پوستشدنگرممو،ریزشحد،ازبیش

زیرریزهایجوشمک،وککلک،شاملپوستی
بدن،رویرویمورچهاحساسصورت،قرمزیپوستی،

بهخودخوردنپیچعضالت،شلیوضعفمورمور،وگزگز
معدهگوارشی،مشکالتزانوها،وهاموچغیرعادیوخود

رنگدهان،تلخیدهان،بدبوینفخ،غذا،ضعیفهضمو
بودن،عصبیزردی،ها،چشمقرمزیچهره،پریدگی

غل،بزیروگردنپوستتیرگیپرخاشگری،وزودرنجی
والت،تکاسهبهمدفوعچسبندگیکدر،پوستیضایعات

شدنبزرگوپاهاتورمزیر،لباس هایرویایقهوهرنگ
.مرداندرپستان

مبتالنفریکباشندداشتهسالمتغذیهکهنفریچهارهراز
ادافربیندرچربکبدرواجکلدرشودمیچربکبدبه

مچنانهمشکلفقطاستآرتریتودیابتازبیشترخیلی
تهپیشرفمراحلدربیماریاینکهاینجاستگفتیمکه

.شودمیدادهتشخیص
چیست؟چربکبدخطر

سیروزبیماریبهتبدیلمی تواندنشوددرمانچربکبداگر
هایبافتکهمی دهدرخزمانیکبدسیروز.شودکبدی
ارآنعملکردوشدهکبدسالمسلول هایجایگزینزخمی
عینوکبدچرببیماریکهکنممیتاکیددهد،میکاهش

.استزمانداربمب
ودرآمدکمافراددربیماریاینکهاینجاستجالب

ابزیادیتاحدکلدرومی شودمشاهدهکمترروستاییان
کم،فعالیتزیاد،خوردنیعنیاست،ارتباطدرشخصیرفاه

افرادالبته.هاشهرنشیندرویژهبهباالکسترولودیابت
کهموضوعاینعلتنیستند،اماندربیماریاینازهمالغر

بهتربیشاستکمترروستاییمناطقدرکبدهایبیماری
زندگیویژهبهوبدنیفعالیت هایوتحرکدلیل

.روستاهاستدرغیرماشینی
درکبدکاملافتادنکارازومرگوقوعاحتمالکههرچند

دلیلبهامااستنادربسیارچربکبدبروزعارضهپی
متنظیخون،پاالیشوتصفیهدرکبدحیاتیعملکرد
بهکمکوصفراترشحگلوکز،ذخیرهبدن،هایهورمون

بسیارچربکبدموقعبهدرمانبهتوجه...وغذاهضم
.دباشنظرمدبایدورزشبهتوجهویژهبهکند،میاهمیت
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چربکبدکنترلودرمان
ناولیمعتقدندگوارشوکبدهایبیماریمتخصصین

عیندرواستکردنورزشچرب،کبددرماندرقدم
.کندتغییرافرادزندگیسبکبایدهمحال

دهه هایدرغذاییالگویویژهبهزندگیالگویمتغیر
آماده،چربغذاهایمصرفافزایشخصوصبهاخیر

منظمفیزیکیفعالیت هایوتحرکنداشتنوفست فودها
درواستشدهافرادبیشتردرچاقیووزنافزایشباعث

.کندمیچربیازپروتنبلضعیف،راکبدسنیهر
درواستسال60تا40چربکبدشایعسنهرچند

سال10باالیکودکاندرحتیاماباشدمیترشایعزنان
.شودایجادمی تواندهم
برایوداردمزمنحالت(چربکبد)کبدیاختاللاین

زندگیوتحرکورزش،حالهربه.ماندمیپایدارسال ها
موثراربسیچربکبددرمانوکنترلپیشگیریدرسالم
.است

چربکبدبهابتالپیش بینی
والابتافزایشدرمهمینقششکمیچاقیویژهبهچاقی

همکمردورسایزرویازلذاوداردچربکبدخطرات
کهنیمردا.کردپیش بینیراچربکبدبهابتالتوانمی
نکمرشادورکهزنانیوسانتیمتر84باالیکمرشاندور

خطرمعرضدرباشدمترسانتیچهاروهفتادباالی
.دارندقراربیشتری
چربکبددرورزش
کاهشوزنکیلوگرم6تا4ماهیانهشودمنجرکهورزشی

ازدمی توانچربکموکالریکمغذاییرژیمباهمراهیابد
بااگرکلدر.بکاهدچربکبدوشکمیچاقیعوارض
ربچکبدکنترلدرولینکندپیداکاهشهموزنورزش
.بودخواهدمفیدبسیار
بهچهوبیروندرسواریدوچرخهشنا،روی،پیاده

هم...وخانگیومحلیهایبازیثابت،دوچرخهصورت
سیاربچربکبدبهابتالنهایتدروچاقیاسترسرفعدر

رزشوچربکبددرمانبرای.باشدمیکنندهپیشگیری
برایممنوعیتیافراداینواستنشدهتوصیهخاصی
فرد،تخصصیوپزشکیهایتوصیهطبقاماندارندورزش

ورزشیفعالیتیکیاکندورزشدقیقه20روزهرباید
.باشدداشته

وداوممبایدورزشکهبدانندبایدچربکبدبهمبتالیان
سهجلچندمثلتواندمیاینکهضمنباشدگذارتاثیر
هکافرادیبرایویژهبهباشدهمدقیقه15الی10کوتاه

هایورزشبهقادرعضالنیواسکلتیمشکالتدلیلبه
زایارفتهراهسریعبایدفردمثال.نیستندطوالنی

برتااردندکمروزانومشکلاگرالبتهبرودباالسرباالیی
ندتقلبشضربانوکندعرقباید.شودواردفشاربدن
مههاییورزشچنینبیفتدزدننفسنفسبهوشود
کمکچربکبددرمانبههمومی آوردپایینراوزن

.می کند
بهترینچربکبدبرایایزوتونیکهایورزش
هستندگزینه

وانتمیچربکبدبرایایزوتونیکهایورزشبرایمثالً
هایورزشزدن،دمبلپله ها،ازباالرفتنزدن،اسکاتبه

هکایزومتریکهایورزش.کرداشارهکاردیووایروبیک
تحرکاازبسیاریمثلشودحفظخاصحالتیکباید
حتیحالهربه.داردکمتریتاثیراتپالنکیایوگا

صحیحتغذیهوورزشباهمراهدرصدی10وزنکاهش
.باشدموثربسیارمی تواندهم

چربکبددرمانوکنترلپیشگیری،ورزشینسخه
منظمصورتبهدقیقه60تا30حداقلروزانهپیاده روی

دوچرخهجلسه،یکایهفتهشناسریع،شکلبهو
یاهفتهنرمدوییکبار،ایهفتهصافسطوحدرسواری

هاینرمشپیاده روی،جایبهدقیقه60تا30جلسهسه
تونسمشکالتدلیلبهمربیوپزشکاگرصبحگاهی

هاهپلازرفتنباالندهند،راقبلیهایورزشاجازهفقرات
یارکامحیطدربرقیپلهوآسانسورازاستفادهجایبه

افزایشومختلفهایوزنباهادمبلازاستفادهمنزل،
بیک،ایروورزشهایاستاندارد،ورزشیبرنامهطبقتدریجی
کارمحیطیامنزلدرثابتدوچرخهیاتردمیلازاستفاده

لیهنقوسیلهکردنپارکدورتراستاندارد،برنامهطبق
وهامسافتکمتریندرحتیسریعرویپیادهوشخصی
.فراغتاوقاتکمترین

پایانیسخنو
سخهنموثرترینوترینارزانبهترین،ترین،سادهورزش
هبکبدیبیماری هایدرمانوکنترلپیشگیری،برای
وبدکعملکردافتکبدی،سیروزاز.استچربکبدویژه
کبدوندپیصورتدروکندمیجلوگیریآنپیوندبهنیاز
پس.استمفیدبسیارپیوندیعضوعملکردحفظدرهم

.دهیدهدیهخودبهراسالمکبدورزشبا
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نامهبراصلیاجزایازیکیعنوانبهتغذیه ایمراقبت های
ردیفتفاوتهایبهتوجهباکهاستمطرحبیماراندرمانی

شاریپرفدیابت،مانندکلیهنارساییایجاداولیهعللدر
آزمایشاتودستاینازعواملیوکلیهسنگخون،

قندبی،چرکلسیم،فسفر،پتاسیم،سدیم،سطح)مربوطه
ارائه...ووزنقد،سن،مانندفردیمشخصاتو(...وخون

منظمفردیمراجعهبهمربوطهامراقبتاینبهترهرچه
زشآموکالس هایدرمستمرحضوروتغذیهکلینیکبه

کیتنهاایتغذیههایمراقبتراهنمایلذااستهمگانی
شماربهدیالیزیبیماراناکثربرایعمومیراهنمایی

.می رود
...وتافنهای:مجازغذاییمواد

...وتافتونولواشمانندسبوسبدوننان های-
تربیشقرمزگوشتمصرفخونیکمجبرانمنظوربه-

.شودمیتوصیههفتهدربار4تا3چربیبدونگوساله

دهشسفتپزآبمرغتخمازتوانیدمیباردوهفتهدر-
.کنیداستفادهگوشیاوپنیرجایگزین

بوقلمون،مرغ،شاملسفیدهایگوشتانواعمصرف-
شودمیتوصیه...وبلدرچین

وماهیتنجزبهماهیازدوبارهفقطماهطولدر-
.نیدکاستفادهقرمزگوشتیامرغگوشتجایبهساردین

هردرپختهغذاخوریقاشق4تا3مقداربهحبوبات-
.استاستفادهقابلهفته
ازکممقداربهوپتاسیمکمهایمیوهازبیشتر-

.شوداستفادهمتوسطپتاسیم
:پتاسیمکمهایمیوه
بهگالبیهندوانه،هلو،عصارهاخته،زغالانگور،آب-

،ترشلیموشیرین،لیموعصاره،یاکمپوتصورت
نارنگیزرد،لیمو

مراقبت های تغذیه ای در بیماران دیالیزی

دکتر علیرضا فالح
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:متوسطپتاسیمهایمیوه
یاتازهآناناسبرقانی،آلویکشمش،سیب،سیب،آب

مولیآبکمپوت،صورتبهفرنگیتوتانبه،کمپوت،
ازه،تهلویآلبالو،گیالس،زردآلو،عصاره توت،شاهترش،
جاتسبزیازبیشتر.سبزگوجهوخرمالو،تمشک،انگور،

اسیمپتمتوسطسبزیجاتازکممقداربهوپتاسیمکم
.کنیداستفاده

:پتاسیمکمسبزیجات
یتونزسبز،فلفلشاهی،کنده،پوستخیارسبز،لوبیا
.خامکلمخام،چینیکلمکاهو،لیوان،دومیک

:سبزیجات متوسط پتاسیم
لغم،شریواس،تربچه،پیاز،بروکلی،بادمجان،خام،اسفناج

هتروخامهویجکلم،گلپخته،کلمخام،کرفسکدو،
تازهیاوکنسروقارچنخودسبز،ذرت،کهکنیدتوجه.خام
.داردباالفسفرولیمتوسطپتاسیمنیز
خیبراخیرآزمایشاتدرسرمآلبومینکاهشبهتوجهبا
عدموتغذیهسوءعلتبهمی تواندکهدیالیزیبیماراناز

میهتوصیلذاباشددرازمدتدرپروتئینکافیدریافت
اشتهدکافیتوجهغذاییتوصیه هایبهبیمارانتمامشود

.باشند

یضرورآمینهاسیدهایازبرخیرفتندستازدلیلبه
ازیدیالیزفردهرنیازموردپروتئیندیالیزمیزانحین
بیماریدریافتپروتئینمیزانلذااستبیشترعادیافراد

بهگرمدهمدوویکروزانهمتوسططوربهبایددیالیزی
.باشدمیوزنکیلوگرمهرازای
گرم85میانگینطوربهکیلویی70فردیکبرایمثالً
(گرم50تا40حدود)آندرصد60تا50کهباشدمی
لبنیاتومرغتخمگوشت،ازیعنیHBVنوعازباید

.شودتامین
راینپروتئسهماینلبنیاتمصرفمحدودیتبهتوجهبا

بوقلمونمرغ،مانندسفیدگوشتانواعازتوانیدمیبیشتر
مکگوسالهنوعازبیشترقرمزگوشتیاوبلدرچینو

.کنیدتامینمرغتخموچرب
سهمهرومی شودگوشسهم7تا5معادلمقداراین

یکاندازهبهپنیرگرم30گوشت،گرمسیمعادلگوشت
یدهسفعدددویاکاملمرغتخمعددیکوکبریتقوطی
.استمرغتخم
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وعدهدربایدپروتئینمقدارایندریافتبرایبنابراین
ربکم چپنیرباپزآبمرغتخممیاندرروزیکصبحانه

گرم90تا60بینشاموناهاروعدههردرونمککم
خورشتی،گوشتغذاخوریقاشق6تا4شاملکهگوشت

مرغکاملسینهنصفتا3/1یاومرغکوچکران3تا2
نصفروزطولدرو باشدمیماهیدستکفسهیاو

.یدکنمصرفمرغتخمسفیدهوچربکملبنیاتلیوان
تخمعدد3تا2درهفتهتوانیدمیشماکهاستاینمهم
داشتنصورتدرحتیکنیدمصرفزردهباکاملمرغ

لیلدبهمرغتخمسفیدهزیادمصرف.هیپرکلسترولمی
حتیدمی توانیشماومی شودتوصیهباالآلبومینداشتن

استفادههمشدهرندهصورتبهراآنساالدوغذادر
.بخوریدمرغتخمسفیدههاوعدهمیاندریاکنید

کاملصورتبهبایدمرغتخمسفیدهحتمانکنیدفراموش
تنجزبهماهیماهدربار2مصرفشود،سفتوپخته
.استبالمانعساردینوماهی

وپنیردوغ،ماست،شیر،شامللبنیاتوشیرمصرف
نهمچنیو(روزدرلیواننصف)گرددمحدودبایدکشک

.شوداستفادهچربکملبنیاتازاستبهتر
:روزدرمصرفیمایعاتمیزان

وباشدکمترطبیعیمیزانازادرارحجمکهصورتیدر
ساعت24درادرارحجمومایعاتمقداراساسبراین

.شودمیمحاسبه
:ساعته24درادرارگیریاندازهطریقه

رارادبعدیدفعاتسپسوریختهدورراصبحادراراولین
ادراراولیناضافهبهکنید،آوریجمعمدرجیظرفدررا

.گویندمیساعته24راادرارمجموعاین.بعدروزصبح
24رادراحجمبااستبرابرشمامصرفیمایعاتبنابراین
لیوان4معادلسیسی1000تا500عالوهبهساعته

.معمولی
ماست،شیر،سوپ،آب،شاملمایعاتکهکنیدتوجه
.باشدمی...وشربتچای،

:مجازغیرغذاییموادلیست
اعانونمکی،یاپروردهزیتونشور،چوبپفک،چیپس،

واعانزمینی،بادامشورهافها،ترشیشور،خیارمثلشور
هایفرآوردهبرگرها،کنسرو،کالباس،سوسیس،ها،تخمه

،کاریخردل،پنیر،انواعماهی،تندودی،ماهیگوشتی،
قهوه،فست فودها،وساالدمخصوصآمادهچاشنی های

اتحبوبچای،نوشابه،آجیل،نارگیل،شکالت،سبوس،
...ولوبیانخود،عدسشامل

،زبانومغزقلوه،جگر،دل،مصرفازکهمی شودتوصیه
وش هایگپیتزا،پنیرپیتزا،شیردان،سیرابی،پاچه،کله

عدسی،مصرفاز.کنیدپرهیزشدهسودنمکودودی
یخوددارهمپرحبوباتهایآبگوشتوآشلوبیا،خوراک

.شود
آبهویج،آبتمشک،آبزرشک،آبانار،آبمصرفاز

هایجوشاندهوعرقیات،خورشتآبنوشابه ها،پرتقال،
ستپوصورتبهاستبهترهامیوه. کنیدامتناعگیاهی
پتاسیمآوردنپایینبرایشود،مصرفشدهگرفته

آبدروکردهخردراسبزیجاتمصرفازقبلسبزیجات
نآتازهآبباوریختهدورراآنآبسپسوکنیدخیس

.کنیدمصرفوجوشاندهرا
آبمصرفازباالستشماخونپتاسیمکهصورتیدر

پایینبرایکنید،خودداریهاخورشتآبوسبزیجات
توانمیزیرروشدواززمینیسیبپتاسیمآوردن

:کرداستفاده
هبحداقلوکنیدخردوکندهپوسترازمینیسیب-

ریختهدورراآبسپسدارید،نگهآبدرساعت8مدت
.کنیداستفادهآنازغذاپختدرو
مدتبهوکنیدخردوکندهپوسترازمینیسیب-

دورراآنآبسپسوجوشاندهآبدرساعتنیم
.کنیدمصرفوریخته
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درخوزستانتیم ملی دوومیدانی پیوند اعضا اردوی 
19تا14ازوخوزستانمیزبانیبه1401سالدراعضاپیونددوومیدانیملیتیماردوینخستین
کادرنظرتحتواسترالیاجهانیرقابتهایدرحضورهدفبااردواین.شودمیبرگزارماهفروردین

.شدخواهددنبالاهوازشهردرملیهایتیمفنی

کلیویموسس انجمن 12نهال میوه به یاد 12کاشت 
12هیاتاینورزشیقهرمانانوزنجاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاترئیسحضوربامراسمیدر

سالندرکلیهروزجهانیمناسبتبهمراسماین.شدکاشتهکلیویانجمنموسس12یادبهمیوهنهال
نایرئیسههیاتومتوفیورزشکارانخانوادهوورزشیقهرمانانحضورباوزنجانکلیویانجمناجالس

.شدبرگزارهیات

اخبار هیات های استانی
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شداصفهان رئیس هیات رحیمی 
مقاسبهخوداعتمادرایبااصفهاناستاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتمجمعاعضای

هاناصفاستانهیاتانتخاباتیمجمعدر.سپردندویبهراهیاتاینهدایتسکانرحیمیعلی
سال4مدتبرایرحیمیقاسمعلیشدبرگزارفدراسیوندبیرموسویمحسنسیدحضورباکه

قاطعرایباموجود، رای24ازمجمعایندررحیمی.گرفتاختیاردرراهیاتاینهدایتسکان
.شدانتخابمجمعاعضای

شدرئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضا مازندران کیایی 
اییکیابراهیممازندران،اعضایپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتانتخاباتیمجمعاعضایرایبا

لمدیرکرنگرزحسندکترحضورباوامروزکهمجمعایندر.شدهیاتایندارسکانسال4برای
نائبوفدراسیوندبیرموسویمحسنسیشدمهندس،مجمعرئیسومازندرانجوانانوورزش
هیاتینارئیسعنوانبهآراتمامیکسبباکیاییابراهیمشدبرگزاراعضایسایرومجمعرئیس

.شدمعرفیوانتخاب

اخبار هیات های استانی
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زنجاناز از قهرمانان استان تجلیل 
بیمارانورزشهیات1400و98سالکشوریوجهانیقهرمانانازتجلیلمراسم
وورزشکار26ازمراسماینپایاندر.شدبرگزارزنجاناستاناعضایپیوندوخاص
.آمدعملبهتقدیرجوایزولوحاهدایباورزشیچهره

یک قهرمانفراغ زندهیاد قهرمانان همیشه به 

وضااعپیوندوخاصبیمارانورزشاخالقباوصبورمتین،خوشنام،قهرمانفتاحیبابک
در.رفتمیانازسالروزهایواپیسیندرمیزرویتنیسآورمدالهایچهرهازیکی

وبودیماگوارناتفاقاینتکرارشاهدکروناویروسشیوعدلیلبهمتاسفانهگذشتکهسالی
لواتصذکرباکهشتافتندحقدیاربهفدراسیوناینقهرمانانوورزشیهایچهرهازبرخی

.کنیممیآنهاهمهنثارگلیشاخهای،فاتحهقرائتو

اخبار هیات های استانی

38



زندگیسفیر
1401بهار –فصلنامه داخلی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

از دوچهره ورزش بیماران خاص تجلیل 
کالمپیملیکمیتهورزشوزنانکمیسیونهمتبهکشورورزشاخالقبانوانمعرفیهمایش
از همایشایندر.شدتقدیرورزشیفدراسیون47ازاخالقبرتربانوی95ازآنطیکهشدبرگزار

بیمارانورزشفدراسیونمیزرویتنیسقهرمانصفریصدیقهوشطرنجانجمنرئیسفقیهرینا
.آمدعملبهتجلیلوتقدیراخالقبانویعنوانبهاعضاپیوندوخاص

مرکزیاستان ورزش قهرمانان هیات تجلیل از 
تجلیلاستاناین1398سالقهرمانانازمرکزیاستانجوانانوورزشمدیرکلحضوربامراسمیدر
واناستپوشملیقهرمانانازفراهانیفتانهوصفریصدیقهازهمچنینمراسمایندر.آمدعملبه

نیزبودندشدهافتخارومدالکسببهموفق1398سالدرکههیاتاینآورانمدالوقهرمانان
.آمدعملبهتجلیل

اخبار هیات های استانی
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قزوین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران هیات 
ضااعپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتورزشکارانوقهرمانانازقزویناستانجوانانوورزشمدیرکلحضوربا

کشورانیقهرممسابقاتدرکهقزویناستانپیوندیورزشکارنوروزیاحمدازمراسمایندر.شدتجلیلاستاناین
رشتهپوشانملیازرامندیقموشیالهروحوبودشدهنقرهوطالمدال4کسببهموفقاعضاپیونددوومیدانی

.شدجلیلتاستانهیاتکادروکشورمانمیزرویتنیسملیتیمسرمربیگرهاشیشهمحسنومیزرویتنیس
هیاتنایرییسبعنوانسالچندکهقزویناستانخاصبیمارانورزشبنیانگذارنجفیفاطمهازمراسمایندر

.شدقدردانیاستگذاشتهیادگذاربهخودازراایارزندهخدمات

اخبار هیات های استانی

استاندر مسابقات دارت قهرمانی خوزستان موفقیت ورزشکاران هیات 
ایهرقابتدرهیاتاینورزشکارانموفقیتازخوزستاناستاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاترئیس
ستانادارتورزشکارانحضوربااستانقهرمانیدارتمسابقات:گفتفتاحیجمال.دادخبراستانقهرمانیدارت

سومیاممقبهشوشترشهرستانفنیواخالقخوشبسیارورزشکارموفق،رضاامیرآنطیکهشدبرگزاراهوازدر
یابددستبانوانبخشدرسومیمقامبهشدموفقهیاتاینبانوانازامیریهمچینن.یافتدستهارقابتاین
.داردهیاتاینورزشکارانتواناییوظرفیتازنشانکه
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هیاتتجلیل از قهرمانان آذربایجان شرقی و رونمایی از وب سایت 
ملیتیمبهیافتگانراه،1400سالاعضاپیوندکشوریمسابقاتآورانمدالوورزشکارانازتقدیروتجلیلآیین
بایجانآذراستاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتاعضاومربیاناستانی،مسابقاتقهرمانانواعضاپیوند
فیروزی،شرقیآذربایجاناستانجوانانوورزشمدیرکلبهتاجدکترحضورباکهمراسمایندر.شدبرگزارشرقی
شهرستانواستاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتاعضایورئیسرئیسه،هیاتاستان،ورزشمعاون
لتجلیعزیزاناینازهدیهکارتوتقدیرلوحاستانی،مسابقاتجشنوارهقهرمانیاحکاماهداباشدبرگزار

انآذربایجاستاناعضاءپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتسایتوبازشعباننیمهمناسبتبههمچنین.شد
.شدرونماییشرقیآذربایجاناستانجوانانوورزشمدیرکلحضورباشرقی

اخبار هیات های استانی

اصله نهال با شعار هر شهید یک درخت 500کاشت 
تهراناستانورزشیجامعهوورزشمسووالنحضوربانهالاصله500طبیعیمنابعودرختکاریهفتهدر

بیمارانورزشهیاترئیسوتهراناستانجوانانوورزشمدیرکلحضورباکهبرنامهایندر.شدغرس
کاشتهتختیپهلوانجهانورزشیمجموعهدرنهاداصله500شدبرگزاراستانایناعضایپیوندوخاص

وفتتاحامسووالنحضورباپاکدشتشهرستاناعضاپیوندوخاصبیمارانهیاتورزشیسالنهمچنین.شد
.رسیدبرداریبهرهبه
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"ریحضکارند به احداث مشغول کارگران "بقیع، کاش روزی بنویسند به دیوار 

"روزی مانده به اتمام ضریحچند "بقیع کاش روزی بنویسند به دیوار 

"ضریحآید به تماشای فاطمه مهدی "بقیع کاش روزی بنویسند به دیوار 

"بقیععید امسال، نماز در صحن "بقیع کاش روزی بنویسند به دیوار 

"زهرای شفیعفلش راهنما، مرقد "بقیع کاش روزی بنویسند به دیوار 

"به یقین یوسف ما آمدنی ست"
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