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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

خبــر

محدودیتهای مسافرتی در دنیا همچنان باقی است

با توجه به جدیدترین گزارش «سازمان جهانی گردشگری» محدودیتهای مسافرتی در کشورها
همچنان باقی است و  ۷۲درصد نیز مرزهایشان را به طور کامل به روی گردشگران بینالمللی بستهاند.
به گزارش «سالمت» به نقل از ایسنا و به نقل از فوربس« ،سازمان جهانی گردشگری» از زمان اعالم
شیوع ویروس «کووید »۱۹-به عنوان بحران سالمت جهانی توسط سازمان جهانی بهداشت ،سازمان
جهانی گردشگری اقدامات کشورهای مختلف را پیگیری کرده است.بر اساس این گزارش ،از ۲۱۷
مقصد در جهان ۱۵۶ ،مقصد به طور کامل پذیرش گردشگران بینالمللی را متوقف کردهاند .مدت

اجرای محدودیتهای مسافرتی در یک چهارم از این تعداد مقصدهای جهانی به  3ماه و در ۴۰
درصد از این مقاصد به دستکم یک ماه رسیده است.براساس این گزارش که در تاریخ یازدهم «می»
منتشر شده ،تاکنون هیچ یک از کشورها محدودیتهای مسافرتی که ابتدا تعیین کرده بودند کاهش
نداده یا به پایان نرسانده است ۸۳.درصد از مقاصد گردشگری در اروپا به طور کامل مرزهایشان را
به روی گردشگران بینالمللی بستهاند .در قاره آمریکا ،این آمار  ۸۰درصد ،در آسیا و اقیانوسیه ۷۰
درصد ،در خاورمیانه  ۶۲درصد و در آفریقا  ۵۷درصد اعالم شده است.
«زوراب پولولیکا شویلی» دبیر کل سازمان جهانی گردشگری بیان کرد«:حوزه گردشگری در دورانی

یادداشت

گزارش «سالمت» درباره وضعیت کرونا در تهران و خوزستان؛

کرونا آتش زیر خاکستر است

به مناسبت روز جهانی بهداشت قاعدگی

از دشتان و حائض تا قاعده و پریود؛
تأملی بر شرم و طرد قاعدگی
پاییز سال گذشته که زلزله در شهرهای
کرمانشاه ویرانی و مرگ و سوگ به
همراه آورد ،مردم به یاری زلزلهزدگان
شتافتند و اقالم ضروری را روانه
شهرهای ویران کردند.
سیمین
کاظمی
میان این اقالم ضروری نوار بهداشتی
پزشک و
بود که شرم تاریخی و جنسیتی نسبت
جامعهشناس
به آن موجب نادیده گرفتنش شده بود
و زنان مناطق زلزلهدیده از کمبودش در مضیقه .تازه چند
روز بعد از زلزله بود که در فضای عمومی زمزمههایی
پیچید که نوار بهداشتی در مناطق زلزلهزده کم است.
شاید فضای عاطفی ناشی از سوگ و مصیبت بود که
باعث شد ،این درخواست بدون چون و چرا یا تمسخر
به طور جدی دیده شده و نوار بهداشتی به عنوان
یکی از اقالم ضروری بین سایر کمکها به شهرهای
زلزلهدیده ارسال شود.
قاعدگی و خونریزی ماهانه یکی از ویژگیهای
فیزیولوژیک زنان است که شرمی تاریخی بر آن مترتب
شده و طرد و انزوای زن را؛ چه به نام دشتان و چه به
عنوان حایض و چه در روزگار کنونی زیرنام قاعده یا
پریود به دنبال داشته و دارد.
در قرن حاضر که دانش پزشکی قادر به توضیح
فیزیولوژی عادت ماهانه شده و مشکالت و مسایل
این دوره را روشن کرده و با رشد آگاهی زنان درباره
حقوقشان ،شاید شرم و پنهان کردن آن چندان
منطقی و عقالنی به نظر نرسد .واقعیت این است
که ریشههای این شرم فرهنگی چندان سترگ و
نفوذش چنان عمیق است که ستردنش هنوز ممکن
و میسر نشده است .هنوز هم تهیه نوار بهداشتی
یک تابو است.
صحبت از نشانگان پیش از عادت ماهانه و
ناتوانکنندگی آن آسان نیست .همچنین آموزش
درباره این دوره به دختران نوجوان رایج و مرسوم
نیست.دردسرهای عادت ماهانه با وضعیت توسعه
اقتصادی و فرهنگی و جایگاه حقوقی زنان در یک
جامعه میتواند کم و زیاد شود.
در بسیاری از جوامع حتی جوامع پیشرفته ،زنان فقیر
به نوار بهداشتی و سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.
دختران در برخی جوامع در دوره عادت ماهانه از
تحصیل بازمیمانند و دختران جوان زیادی اولین
عادت ماهانهشان با اضطراب و ترس و ابهام همراه
میشود.در چند سال اخیر برای تابوشکنی و عادی
شدن و شرمزدایی از عادت ماهانه و گوشزد کردن
اهمیت بهداشت در این دوره 28 ،می(هفتم خرداد)
به عنوان روز «بهداشت عادت ماهانه» نامگذاری
شده است .منطق نامگذاری ،برمبنای عادت ماهانه
طبیعی است که دوره آن  28روزه و حدود  5روز
است ،بنابراین بیست و هشتمین روز از ماه پنجم
میالدی برای این نامگذاری مناسب تشخیص داده
شده است .به حساب تقویم شمسی این روز میتواند
 28مرداد باشد اما از آنجا که بهداشت عادت ماهانه
مساله همه زنان جهان است و مرز نمیشناسد ،در
ایران هم فعاالن حقوق زنان و کارکنان بهداشت از
تقویم جهانی تبعیت میکنند و همگی میکوشند
شرایطی فراهم شود که این دوره برای زنان دور
از شرم و خجالت ،بدون آسیب و ناتوانکنندگی و
بدون تداخل با نقشهای اجتماعی آنها باشد.

که کشورها و مردم در قرنطینه به سر میبردند بیشترین خسارت را در بین حوزههای مختلف متحمل
شد ».به این ترتیب سازمان جهانی گردشگری از مقامات کشورهای مختلف میخواهد تا زمانی که
کاهش محدودیتهای مسافرتی بیخطر باشد ،مدبرانه برای این هدف با یکدیگر همکاری کنند.به
گفته «زوراب پولولیکا شویلی» ،گردشگری منبع درآمد میلیونها نفر بهخصوص در کشورهای درحال
توسعه است .آغاز دوباره گردشگری در جهان میتواند شغلهای بسیاری را نجات دهد ،از زندگی
بسیاری از افراد محافظت کند و به حوزه گردشگری امکان بقا دهد.این سازمان پیشتر در گزارشی
شمار گردشگران بینالمللی در سال ۲۰۲۰میالدی را با  ۶۰تا  ۸۰درصد کاهش پیشبینی کرده بود

این روزها بیشتر
نگرانیها درمورد شیوع
علی
ابراهیمی
کرونا ،وضعیت تهران و
خوزستان است .به گفته
معاون کل وزارت بهداشت ،تهران تبدیل به
پاشنه آشیل کنترل کرونا در کشور شده است.
ایرج حریرچی درباره روند صعودی کرونا
در تهران و خوزستان و احتمال بازگشت
تعطیلیها،گفت«:شهرتهرانبهدلیلجمعیت
باال ،درصد باالیی از ابتالها را داشته ولی روند
ابتالدراستانخوزستانهمافزایشیاست».وی
ادامه داد« :اهواز دومین شهر کشور از نظر میزان
حاشیهنشینیمحسوبمیشود.درحالحاضر
تمرکز موارد افزایش بیماری در این شهر است
و حتما باید تدابیر مناسبی برایش در نظر گرفته
شود ».حریرچی تصریح کرد« :شهر تهران از
لحاظ تراکم جمعیت و جمعیت شناوری که
روزانه به آن اضافه میشود و نیز از نظر تبادلی
که با مناطق دیگر دارد و همچنین به دلیل اینکه
تعداد قابلتوجهی از مردم به بخش خصوصی
مراجعه میکنند ،شهر مهم و خطیری است و
میتواند در کنترل کرونا پاشنه آشیل باشد».
معاون کل وزارت بهداشت درمورد وضعیت
ابتال به کرونا در استان خوزستان ،گفت« :ما
همچناننگرانخوزستانهستیموروندورودی
در این استان صعودی است .بر همین اساس
از مردم خوزستان درخواست میکنیم به
فاصلهگذاری اجتماعی توجه بیشتری داشته
باشند .گرچه باید توجه کرد همهگیری در
خوزستان نسبت به سایر استانها و برخی
استانهای جنوبی کشور دیرتر آغاز شده و
این موضوع باعث شده شاهد اوجگیری و
تشدید بیماری کرونا در این استا ن نسبت به
سایر استانها باشیم».
وی به احتمال بروز موج دوم کرونا در کشور
با توجه به باال بودن آمار ابتال به کرونا در
تهران ،اشاره کرد« :ما هم باید واقعیت و نکات
مثبت را بگوییم و هم نکات نگرانکننده را
مطرح کنیم .باید توجه کرد در استان تهران
طی چند هفته گذشته روند تعداد بستری و
تعداد مراجعان ،همچنین روند تعداد بستری
ش آیسییو و تعداد مرگومیر ناشی
در بخ 
از کرونا ،نزولی است اما هنوز آمار ما در تهران
میتواند قابلتوجه تلقی شود و با توجه به
ویژگیهای خاص شهر ،هنوز نگران هستیم».

بازگشاییها عجوالنه بود

مینو محرز ،عضو کمیته علمی کرونا هم در
توگو با «سالمت» درباره وضعیت شهر
گف 
تهران گفت« :متاسفانه از یک سو مردم فکر
میکنند بیماری تمام شده و رعایت نمیکنند
و از سوی دیگر بازگشایی انجام شده و اجازه
دادهاند همه بیرون بیایند و از وسایل شخصی
خوداستفادهکنند.درنتیجهشاهدشیوعدوباره
بیماری هستیم .پس باید به همه گفت کرونا
تمامنشدهوهنوزبایدفاصلهگذاریفیزیکیرا
رعایتکنیم .البته این شانس راهمآوردهایمکه
ماه رمضان است وگرنه اوضاع بدتر میشد».

مسعود مردانی،
متخصصبیماریهای
عفونی و گرمسیری و
عضو کمیته علمی کرونا:
باید در ورودی شهرها
سیستم بیماریابی دوباره
فعال شود و اگر افراد
تستشان مثبت باشد
باید از همان محل به
قرنطینه برده شوند.
متاسفانه امروز این
اتفاق در کشور نمیافتد،
حال آنکه باید همچنان
این روند در همه جا
فعال باشد

مینو محرز ،متخصص
بیماریهای عفونی و
عضو کمیته علمی کرونا:
بحران کرونا آتش
زیر خاکستر است و
هر لحظه ممکن است
شرایط به قبل از عید
بازگردد .همچنین اثبات
شد گرم شدن هوا
هیچ تاثیری در از بین
رفتن ویروس ندارد
زیرا اگر تاثیر داشت
امروز شرایط خوزستان
به این نحو نبود

وی بازگشاییها را عجوالنه دانست و افزود:
«تصمیم به بازگشایی زود بود زیرا امروز در
بسیاریازکشورهاهمچنانمحدودیتهاادامه
دارد.البتهمردمهممقصرنیستندوبایدآنهارااز
لحاظاقتصادیتامینکردولیاگربازگشاییها
به همین سرعت ادامه پیدا کند تقسیمبندیها
عواقب خواهد داشت».
محرزباتاکیدبراینکهمافقطتوانستهایمبخشی
از قدرت ویروس را کنترل کنیم ،ادامه داد:
«امروز بیماری فقط از اوج پایین آمده و تنها
موردی که به کنترل بیماری کمک کرد این
بود که مردم در خانه ماندند ولی امروز به هر
صورتبازگشاییهاانجامگرفتهوعدهایفکر
میکنندهمهچیزتمامشدهاست.جوانانبدون
مراعاتدرخیابانهادرحالرفتوآمدهستند،
حال آنکه خودشان ناقل هستند ».عضو کمیته
علمی ستاد ملی کرونا با هشدار درباره اینکه
هنوز بحران آتش زیر خاکستر است ،تصریح
کرد« :هر لحظه ممکن است شرایط به قبل از
عید بازگردد .عالوه بر این اثبات شد گرم شدن
هوا هیچ تاثیری در از بین رفتن ویروس ندارد
زیرا اگر تاثیر داشت امروز شرایط خوزستان به
این نحو نبود ».محرز در پاسخ به این سوال که
آیا مراجعات به بیمارستانها در حال افزایش
است،گفت«:امروزمراجعاتبیمارستانهازیاد
نشده ولی مراجعات به مطبها زیاد است و ما
شاهدهستیممبتالیاندستهجمعیوبهصورت
خانوادگیمراجعهمیکنند.البتهمراجعهنکردن
به بیمارستانها هم به این دلیل است که
افراد بیمار بدحال نیستند و به بیمارستانها
مراجعهنمیکنند».ویدربارهاحتمالبرگشت
محدودیتها اظهار داشت« :ما در ستاد علمی
کرونا از همان ابتدا هم به ستاد کشوری اعالم
کردیمزمانمناسبیبرایبازگشاییهانیستو
توصیه کردیم فاصلهگذاری اجتماعی باید تا
حد امکان ادامه پیدا کند ،در حالیکه شاهد

هستیم مدارس از هفته دیگر باز خواهند شد
و این تصمیم ممکن است اتفاقات بدی به
دنبال داشته باشد و حتی فاجعهآفرین باشد».
محرز تاکید کرد« :تمام دنیا از تنها موردی که
نتیجه گرفتهاند فاصلهگذاری فیزیکی است
بنابراین باید در کشور ما هم این روند ادامه
داشته باشد».
وی به افزایش ناگهانی میزان مبتالیان در استان
خوزستان و شهر اهواز اشاره کرد« :کافی است
ویروس وارد منطقهای شود و مردم مبتال شوند
زیرا افراد عادت به ویروس ندارند و همین
موضوع سبب میشود اتفاقاتی از این نوع
بیفتد بنابراین زمانی که ویروس وارد منطقهای
میشود بهسرعت منتقل خواهد شد و  40تا
 70درصد افراد جامعه را گرفتار خواهد کرد».
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با رد این
فرضیه که در خوزستان به دلیل نبود امکانات
بهداشتی بیماری شیوع پیدا کرده ،توضیح داد:
«ما شاهد این مشکل در شهر تهران هم با وجود
حجم زیاد امکانات بودیم بنابراین وقتی این
حجم از بیماری به وجود میآید هیچ امکانی
برای سرویسدهی مطلوب وجود ندارد .پس
زمانیکهبامراجعههزاراننفرمواجهمیشوید
امکاناتشماپاسخگونخواهدبود.ضمناینکه
چون تصور میشد با گرمتر شدن هوا شرایط
بهتر میشود و ویروس از بین میرود ،مردم
زیاد مراعات نمیکردند ولی این درست نبود.
البته ویروس در محیط گرم از بین میرود ولی
اگر افراد مبتال شوند بهراحتی بیماری را به
دیگران منتقل میکنند».
وی تاکید کرد« :باید در استان خوزستان
فاصلهگذاری فیزیکی و قرنطینه بالفاصله
شروع شود وگرنه با انبوه بیماران مواجه
خواهیم شد .ضمن اینکه امکانات این شهرها
در مقایسه با شهرهای بزرگ ،کمتر است و
همین موضوع موجب بروز مشکل میشود».

سیستم بیماریابی باید دوباره
فعال شود

مسعودمردانی،متخصصبیماریهایعفونی
توگو با «سالمت»
و گرمسیری هم در گف 
گفت« :خوشبختانه وضعیت در تهران به طور
موقت به ثبات رسیده و امیدوارکننده است.
البته تهران یکی از مشکالت اساسی کشور در
بحث کروناست زیرا مجموعهای از اقوام در
آن ساکن هستند و وضعیت آن با هیچ جای
کشور قابل مقایسه نیست .البته در شهر تهران
شرایط همگن وجود ندارد و هر لحظه ممکن
است اتفاقات بدی بیفتد».
وی با ابراز نگرانی از وضعیت استان خوزستان
اظهارداشت«:وضعیتاهوازنگرانکنندهاست
و علت اینکه وضعیت استان خوزستان به این
شکل درآمده این است که در دو ماه اول
همهگیری موارد ابتال در این مناطق حداقل بود
ومیتوانستیمبگوییممردمایناستانبرخوردی
با ویروس نداشتند اما بهتدریج که برخوردها
افزایش پیدا کرد ،سطح ایمنی باالتر رفت و
زمانی که سطح ایمنی باالتر رفت ،اصطالحا
ایمنی گلهای ایجاد و در این هنگام ویروس
سریع منتشر شد ».مردانی اضافه کرد« :بنابراین
امروز مردم اهواز به دلیل اینکه آنتیبادی مقاوم
ندارند و در دو ماه گذشته با ویروس برخورد
نداشتهاند در معرض خطر هستند و باید از
مسافرت به استانهای دیگر خودداری کنند.
البته در همان شهرهایی هم که امروز ویروس
بهسرعت در حال انتشار است باید از ترددهای
داخل شهری به جد خودداری شده و رعایت
فاصلهگذاری بهعنوان ضرورت در نظر گرفته
شود و نسبت به شستشوی دستها با آب
و صابون اهتمام باشد ».عضو کمیته علمی
کرونا با رد این ادعا که مشکالت بهداشت
محیطموجبشیوعویروسشده،گفت«:این
موضوع سبب گسترش ویروس نمیشود.

یک نکته وجود دارد و آن این است که در
حال حاضر استانهای بوشهر ،کهگیلویه و
بویراحمد ،آذربایجان غربی و خراسان جنوبی
هم در معرض خطر هستند ،به این دلیل که
موارد ابتال در این استانها در دو ماه گذشته
بسیار پایین بوده است .اگر افرادی که در
استانهاوشهرهایدرگیرهستندبهایناستانها
سفر کنند ،موجب بروز فاجعه خواهند شد».
مردانی تصریح کرد« :بنابراین باید در ورودی
شهرها بیماریابی مجدد فعال شود و اگر تست
افراد مثبت باشد باید از همان محل به قرنطینه
برده شوند ولی متاسفانه این اتفاق در کشور
نمیافتد ،درحالیکه باید همچنان این روند
در همه جا فعال باشد».
وی به وضعیت استان خوزستان اشاره کرد:
«متاسفانه این استان یکی از محرومترین
استانهای کشور است و زیرساختهای
بهداشتی آن فوقالعاده ضعیف هستند .با این
تفاسیر اگر فاصلهگذاری اجتماعی رعایت
شود ،بهداشت فردی مورد توجه قرار گیرد
و ترددهای داخل شهری و بینشهری کنترل
شود ،میتواند بسیار کمککننده باشد».
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
با بیان اینکه گرم شدن هوا موجب از بین
رفتن ویروس نمیشود ،افزود« :این تئوری
در همهگیری استان خوزستان و شهر اهواز
بهصورت کامل رد شد زیرا در حال حاضر
دمای هوا در این استان به باالی  40درجه
سانتیگراد رسیده و ما امروز شاهد هستیم
بیشترین موارد ابتال از این استان گزارش
میشود .این موضوع نشان میدهد گرما
موجب از بین رفتن ویروس نمیشود و
انتقال ویروس با گرما و سرما ارتباطی ندارد
بنابراین هر جمعیتی که با ویروس ارتباط
نداشته باشد و در معرض آن قرار گیرد،
بیماری را خواهد گرفت».

واگیری ویروس کرونا از آنفلوانزا بسیار بیشتر است
منتقدان میگویند کشتار آنفلوانزا بیشتر از ویروس کرونا بوده،
پس چرا مقایسه منصفانهای بین آنها انجام نگرفته؟ پرسش دیگر
این است که آنفلوانزا بیشتر از کرونا آد م کشته ،چرا اقتصاد را به
خاطر آن تعطیل نکردید؟
پاسخ این است که تعداد قربانیان کرونا در ایاالت متحده امسال
بیش از 62هزار نفر بوده که از میانگین پیشبینیشده برای آنفلوانزا
از ماه اکتبر ،آبان ماه ،بیشتر است .به عالوه سرعت کشتار ویروس
کرونا بسیار بیشتر از آنفلوانزاست و تمام این قربانیان ظرف  3ماه
جان خود را از دست دادهاند.
نتایج مطالعات نشان میدهد ،فرد مبتال به آنفلوانزا به طور متوسط
میتواند  1/28نفر را آلوده کند اما فرد مبتال به ویروس کرونا به طور
متوسط میتواند  2تا  3نفر را آلوده کند .کرونا ویروسی نوظهور
است و هنوز کسی نمیداند این ویروس در تابستان چگونه و تا
چه حد شیوع پیدا میکند اما ادامه شیوع کرونا در نیمکره جنوبی
که تابستان خود را سپری میکنند ،نشان میدهد گرما جلوی شیوع
ویروس را نمیگیرد.

کرونا ویروس بسیار سریعتر میکشد

براساس آمار مرکز کنترل و پیشگیریهای ایاالت متحده (سیدیسی)،
آنفلوانزا از اواخر آبان تا اوایل اردیبهشت جان حدود 24هزار تا 62هزار
نفر را گرفته .این اعداد اولیه هستند و این مرکز گفته از اردیبهشت دیگر
اعداد اولیه را به روز نکرده است .اگر عدد حداکثری را در نظر بگیریم،
در این  6ماه آنفلوانزا در روز جان  331نفر را گرفته است .برعکس،
تعداد قربانیان کرونا از بهمن تا اردیبهشت حدود 62هزار نفر بوده؛ یعنی
به طور متوسط کرونا در این مدت روزی  739نفر را قربانی کرده است.

ویروس کرونا روزها میتواند بدون عالمت منتقل شود

به گفته سیدیسی ،دوران نهفتگی در آنفلوانزا نسبتا کوتاه است .افراد
آلوده معموال بعد از  1تا  4روز احساس کسالت میکنند و عالئم
طی  2روز ظاهر میشوند .به این معنی که آنهایی که به آنفلوانزا مبتال
شدهاند ،بعد از مدت کوتاهی به بیماری خود پی میبرند و احتماال
خانه مینشینند تا دیگران را آلوده نکنند .طبق اعالم دانشکده پزشکی
هاروارد ،در کرونا ویروس دوران نهفتگی بین  3تا  14روز است و

عالئم بیماری به طور مشخص  4تا  5روز بعد از قرار گرفتن در
معرض ویروس ظاهر میشوند.
متخصصان دانشگاه هاروارد میگویند« :میدانیم فرد ممکن است  48تا
 72ساعت پیش از بروز احساس کسالت آلوده شده باشد .نتایج تحقیقات
جدید نشان میدهد ،افراد به احتمال قوی ویروس را  48ساعت پیش
از احساس شروع عالئم به دیگران منتقل میکنند».
اگر اینگونه باشد ،لزوم زدن ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی و ردیابی
تماسهای آلوده برای پیشگیری از گسترش آلودگی بیشتر میشود .همه
این اقدامات کمک میکنند فرد آلوده ناآگاهانه ویروس را در دوران
نهفتگی به دیگران منتقل نکند.
آن ریمون ،اپیدمیولوژیست دانشگاه یو سی ال ای ،عقیده دارد« :افراد در
دوران نهفتگی به آسانی ویروس را به دیگران میدهند .وقتی صحبت
میکنید ،کمی از بزاق دهان شما به بیرون پرتاب میشود ،بینیتان را
میمالید و دهانتان را لمس میکنید و به چشمانتان دست میزنید و
بعد به بقیه سطوح دست میزنید .به این ترتیب ،شما که آلوده بیعالمت
هستید ،همه جا را به ویروس آلوده میکنید».

آنفلوانزا واکسن دارد اما کرونا واکسن ندارد

کارشناسان معتقدند با تزریق به موقع واکسن آنفلوانزا ،میتوان به
نحو چشمگیری جلوی تلفات بیماری را گرفت .حتی اگر واکسن
زده باشید و بعد باز هم به آنفلوانزا مبتال شوید ،عالئم بیماری
بسیار کمتر میشوند.
ویروس کرونا هنوز هیچ واکسنی ندارد و در کوتا هترین
مدت ،شاید ما هها طول بکشد تا این واکسن بتواند دراختیار
همه قرار گیرد.
منبع :سیانان
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شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

ورزش منظم یکی از بزرگترین کلیدهای بهزیستی جسمی و روانی است

همراه با باالرفتن سن فعال بمانید
فعالیت بدنی برای افراد
در هر سنی مناسب است.
ترجمه:
هدا صادقیان ورزش منظم یکی از
حقیقی
بزرگترین کلیدهای
بهزیستی جسمی و روحی است .یک
زندگی فعال به شما کمک میکند که به
اندازهکافیآمادگیداشتهباشیدتااستقالل
خود را حفظ کنید تا هر جایی که دوست
داریدبرویدوکارهایخودراانجامبدهید.
نکته اصلی فعال بودن در سن باال است،
بنابراینکاریراانجامبدهیدکهازآنلذت
میبرید .در صورتی که شما اهل ورزش
روزانه نیستید ،به جای آن پیادهروی یا
دوچرخهسواری کنید .قبل از شروع ،اگر
مشکل سالمتی مانند بیماریهای قلبی،
دیابت یا چاقی دارید ،در مورد انواع و
میزان فعالیت بدنی که برای شما مناسب
است با پزشک خود صحبت کنید.
فعال ماندن میتواند به شما در موارد
زیر کمک کند:
خطر ابتال به بیماریهای قلبی ،سکته
مغزی،دیابتنوع2وبرخیازانواعسرطان
را کاهش دهید.
قدرتوتعادلخودرابهبودمیبخشید
بنابراین از صدمات جلوگیری کرده و
مستقل خواهید بود.
 روحیه خود را بهبود میبخشید.
 نسبت به خودتان احساس بهتری
خواهید داشت.
 توانایی شما در تفکر ،یادگیری و
تصمیمگیری بهبود مییابد.
بهمدت 2/5ساعتدرهفتهفعالیتهای
هوازی با شدت متوسط انجام بدهید
اگر قبال از نظر جسمی فعال نبودید ،به
آرامی شروع کنید .حتی  5دقیقه فعالیت
بدنیفوایدیبرایسالمتدارد.باگذشت
زمان میتوانید تمرینات بیشتری انجام
بدهید .به این توصیهها عمل کنید:
 .1فعالیتهای هوازی را انتخاب کنید.
این فعالیتها باعث میشود ضربان قلب
شما باالتر برود مانند پیادهروی سریع،
رقصیدن،شنایاحتیجمعکردنبرگهای
داخل حیاط .فعالیتهای هوازی ،تعادلی
و تقویت ماهیچه را در کارهای روزمره
خود قرار دهید .در صورت تنگی نفس،
درد قفسه سینه یا کاهش وزن ناخواسته
به پزشک خود اطالع بدهید.
دو روز در هفته فعالیتهایی برای تقویت
عضله انجام بدهید.از کشهای ورزشی
مخصوص یا وزنههای دستی استفاده
کنید .همچنین به عنوان وزنه میتوانید
ازبطریهایآبیاقوطیغذااستفادهکنید.

و مغز شما را سالم نگه دارند.
همراه با باال رفتن سن ،مهم است که موارد
جدیدیبیاموزید.درکالسیکهبهآنعالقه
دارید ،شرکت کنید یا با خواندن بخشی از
روزنامه که معموال آن را نادیده میگیرید
خودرابهچالشبکشید.باافراددیگرارتباط
برقرار کنید.سعی کنید وعدههای غذایی
را با یک دوست به اشتراک بگذارید یا به
صورت داوطلبانه در کارهای یک مدرسه
در محله خودتان مشارکت کنید .افراد
مسنیکهدرفعالیتهایمعناداردرجامعه
داوطلب هستند،احساس سالمت وعدم
افسردگی را گزارش میدهند .با دوستان
خودسفرکنید،درکتابخانهعضوشوید.به
یاد داشته باشید شرکت در فعالیتها باید
سرگرمکننده باشد ،نه استرسزا.

خانه خود را ایمنتر کنید .به
عنوان مثال ،میلههای فلزی یا
دستگیرههایی را در داخل و خارج از
وان یا حمام خود اضافه کنید و در
دو طرف پله حتما نرده قرار دهید.
برای جلوگیری از افتادن ،یک لیست
وسایل ایمنی در منزل تهیه کنید،
از دستگاههای کمکی استفاده کنید،
کفش مناسب را بپوشید

هنگام بلند کردن وزنه ،نفس بگیرید و
هنگام پایین آمدن ،نفس خود را بیرون
بدهید(دم و بازدم) .آن را در سینه نگه
ندارید .حبس کردن نفس میتواند باعث
ایجاد تغییراتی در فشارخون شما شود.
 .2تمرین حفظ تعادل را فراموش نکنید
ایستادن روی یک پا را تمرین کنید
(در صورت نیاز ابتدا روی یک صندلی
بنشینید) .از حالت نشسته بلند شوید.
 .3یادگیری تای چی که تمرین ذهنی
است تعادل را بهبود میبخشد
خانه
در
برای کالس یوگا ثبتنام کنید یا
فهرستی از سواالت و نکات ضروری را
فیلم تمرینات یوگا را ببینید.
تهیهکنیدتادرمالقاتبعدیباپزشکخود
همراهداشتهباشید.چنیننکاتیمیتوانند
ایدههایی برای تغذیه سالم داشته باشید به شما کمک کنند تا نقش موثری در
بدون توجه به سن و سال ،همیشه غذا مراقبتهای بهداشتی خود ایفا کنید.
خوردنسالممهماستوهرگزبرایایجاد اگر سوال یا نگرانی در مورد داروهای
تغییرات سالم در رژیم غذایی دیر نیست .خود دارید با پزشک یا داروساز خود
در مورد الگوهای غذایی سالم بیاموزید .مطرح کنید .در مورد استفاده از داروها
بدون توجه به سن و سال ،همیشه غذا اطالعات بیشتری کسب کنید.
خوردنسالممهماستوهرگزبرایایجاد اگر فکر میکنید که دچار افسردگی
تغییرات سالم در رژیم غذایی دیر نیست .شدهاید ،به پزشک خود اطالع بدهید.
در مورد الگوهای غذایی سالم بیاموزید .افسردگی قابل درمان است و جایی برای
سبزیجاتومیوههایزیادیراانتخاب شرمندگی نیست.
کنید.
 اطمینان حاصل کنید که بیشتر دانههای
خطر زمین خوردن را کاهش دهید
مصرفیشماازبینغالتکاملمانندبرنج
برای جلوگیری از زمین خوردن میتوانید
قهوهای و نان سبوسدار است.
تغییرات کوچکی ایجاد کنید .ساالنه
 ازشیر بدون چربی یا لبنیات کمچرب
1نفر از هر 4سالمند دچار سانحه سقوط
مانند شیر و ماست استفاده کنید.
میشود .افتادن میتواند منجر به شکستن
 منابع سالم پروتئین مانند غذاهای
استخوانها ،ایجاد مشکل برای اطرافیان و
دریایی ،گوشت بدون چربی و مرغ،
سایرمشکالتسالمتبشود،بهخصوص
تخممرغ ،لوبیا و آجیل را انتخاب کنید.
اگر در سن  65سالگی یا باالتر قرار دارید.
 از چربیهای ترانس ،چربیهای اشباع
شکستگی استخوان میتواند باعث درد
و مواد شیرینکننده بپرهیزید.
و ناتوانی شود .همچنین انجام کارهای
 مقدار نمکی که میخورید را محدود
روزمره مانند پختن غذا یا دوش
کنید.
گرفتن،بدون کمک دیگران را دشوار
میکند .شکستگی در لگن گاهی باعث
در مراقبتهای بهداشتی خودتان
مشکالت جدی سالمت و حتی مرگ
نقش کلیدی داشته باشید
پزشک یا پرستار شما میتواند با باال رفتن میشود .برای جلوگیری از زمین خوردن
سن به شما در سالم ماندن کمک کند .تالش کنید.افراد مسن بسیار زیادی در

معرض خطر صدمات ناشی از زمین
خوردن قرار دارند .برای کاهش خطر
سقوط خود قدم بردارید.
از پزشک یا داروساز خود بخواهید
داروهایتان را بررسی کند .برخی داروها
میتوانندباعثسرگیجهیاخوابآلودگی
شما شوند .در مورد استفاده مطمئن از
داروها بیشتر بیاموزید.
خبر خوب این است که راههای زیادی
برای کاهش خطر زمین خوردن وجود
دارد .مراحل زیر را انجام بدهید:
با پزشک خود در مورد زمین خوردن
و نحوه پیشگیری از آن صحبت کنید.
برای بهبود تعادل و قدرت پا تمرینات
مخصوص انجام بدهید.
منزلتان را ایمنسازی کنید

خانه خود را ایمنتر کنید .به عنوان مثال،
میلههای فلزی یا دستگیرههایی را داخل
و خارج از وان یا حمام خود اضافه کنید
و در دو طرف پله حتما نرده قرار دهید.
برایجلوگیریازافتادن،فهرستیازوسایل
ایمنی در منزل تهیه کنید ،از دستگاههای
کمکیاستفادهکنید،کفشمناسببپوشید.
برای ایمن ماندن هنگام رانندگی قدم
بردارید

باال رفتن سن باعث نمیشود شما به
رانندهای بد تبدیل شویداما تغییراتی که
باپیریهمراهاستمیتواندرانندگیایمن
را برای شما سختتر کند .ممکن است

در دید شب خود مشکل داشته باشید یا
نشان دادن واکنش سریع برای جلوگیری
از تصادف را برای شما دشوار کند.
به این نکات توجه کنید:
 همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
 هرگز هنگام رانندگی از تلفن همراه
خود استفاده نکنید.
 مسیر خود را برنامهریزی کرده و در
خیابانهایی که میشناسید رانندگی کنید.
برای معاینه چشم و گوش اقدام کنید
هر  1تا  2سال ،حتما هنگام تغییر دید،
عینک جدید یا لنزهای تماسی تهیه کنید.
اگرنگرانهستیدکهممکناستدرشنیدن
صدا مشکل پیدا کنید ،شنوایی خود را
به اندازه کافی بخوابید
مورد سنجش قرار بدهید.
انسانها میتوانند مدت بیشتری بدون
پیشگیری از بیماری ضروری است
غذا خوردن دوام بیاورند تا نخوابیدن.
شرایط
بسیاری از حوادث ،بیماریها و
سالمندان به اندازه سایر بزرگترها نیاز
بهداشتی و درمانی رایج مانند سقوط ،به خواب دارند 7،تا  9ساعت در شب اما
بیماری مزمن ،افسردگی و ضعف ،اغلبخیلیکمترمیخوابند.کمبودخواب
قابلپیشگیری هستند .برای جلوگیری از میتواندباعثافسردگی،تحریکپذیری،
بیماری ،در سال یکبار واکسن آنفلوانزا افزایش خطر زمین خوردن و مشکالت
بزنیدوبعدازاستفادهازسرویسبهداشتی حافظه شود .برای خواب منظم برنامه
و قبل از استفاده از غذا دست خود را تهیه کنید .اتاق خواب خود را تاریک و
بشویید.ویتامینDوکلسیممصرفکنید .بدون سر و صدا نگه دارید.از تماشای
تلویزیون یا گشتو گذار در اینترنت،
حافظه خود را تقویت کنید
هنگام خواب خودداری کنید .اواخر روز
همانطور که فعالیت بدنی برای سالمت کافئین مصرف نکنید.
بدنشمامفیداست،فعالیتهاییکهذهن
منابعwww.health.gov :
را به چالش میکشند هم میتوانند به
جلوگیری از زوال حافظه شما کمک کنند www.dartmouth_hitchcock.org

عمل میکرد .به طور کلی ،تحقیقات ثابت کرده ورزش
روزانه ،محافظی کامل در مقابل ضعف و پیری مغز و
عضلههاست .عالوه بر این ،بعد از  5ماه ورزش منظم و
وجود دارد و تالش شده مراکز بیشتری دایر شود ولی سخت ،موتورخان ه سلولها در موشها از حالت آسیبدیده
تعداد این مراکز بسیار کم است و نمیتواند جمعیت رو به جوان و سالم تغییرکرد .در نتیجه ،ورزش کردن نهتنها
میتواند مانع مرگ زودرس شود ،بلکه میتواند هر نوع
به رشد سالمندی کشور را پوشش دهد.
فرایندی که شما را پیرتر میکند را به تاخیر بیندازد!
ورزش
هر روز فعالتر باشید تا ظاهر و احساسی جوانتر داشته
بهترین ورزش برای این گروه سنی ،ورزشهای مقاومتی باشید.
و هوازی است .توصیه میشود اگر سالمند مشکل خاصی
ندارد ،هفتهای  150دقیقه برنامه فعالیتی داشته باشد 4 .ایده برای مبارزه با روند پیری
ورزشهای آرام مثل تایچی و یوگا برای این طیف سنی هنر رزمی «تای چی» :هنر رزمی چین باستان به قرن
مفید و یکی از موثرترین راهها برای مبارزه با پیری است .دوازدهم چین مربوط میشود و برای آموزش دفاع و ترویج
همه ما خوب میدانیم ورزش به کاهش وزن ،خواب بهتر ،سرزندگی استفاده میشد .حرکات آرام و مطبوع آن ترکیبی
ظاهر بهتر و ...کمک میکند .نتایج تحقیقات جدید نشان از نفسهای عمیق و مدتیشن است که آن را به ورزشی
داده ورزش میتواند روند پیری را کاهش دهد .در دانشگاه ایمن و مناسب برای هر سنی تبدیل میکند .مطالعات
مک مستر کانادا ،محققان دریافتند ورزش استقامتی فرایند اخیر نشان میدهد ورزش «تایچی» سطح انرژی را باال
پیری را در موشها کاهش میدهد .عالوه بر این ،محققان میبرد و ایمنی بدن را افزایش میدهد ،فشارخون را پایین
به این موضوع پی بردند که پیروی از برنام ه ورزشی منظم ،میآورد و سبب بهبود عملکرد شناختی در فرد میشود.
تقریبا از پیری زودرس همه اعضای بدن موشها جلوگیری رقصیدن :تمرینی پویاست و عضالت شکم را قوی میکند،
میکند؛ در برخی موارد ،آن عضو با ورزش کردن حتی بهتر تعادل را افزایش میدهد و به سفت شدن اندامها و تقویت

موثرترین شیوه برای مبارزه با روند پیری با ورزش کردن
هیچ وقت اجازه ندهید روند افزایش سن بر
شما غالب شده و موجب شود در زندگی
ترجمه:
مهتازمانینیک احساس ناتوانی کنید .از کارهای تفریحی
سالمدرزندگیتانکمکبگیریدتابهآرامش
برسید و از بروز آلزایمر و افسردگی که بیشترین عارضههای
مربوط به این سن هستند ،پیشگیری کنید.
داشتن تغذیه مناسب ،سطح بهداشتی و درمانی کافی،
داشتن مکان زندگی راحت و آسوده ،امکانات مالی کافی
و ...موارد بااهمیتی در زندگی سالمندان است که موجب
ارتقای سطح روانی و جسمی و در نهایت شادی و سرزندگی
آنها میشود ولی بخش مهمی از رازهای شادی و سالمت
سالمندان به تفریح آنها مربوط میشود که معموال کمتر
به آن توجه شده چون بیشتر ما فکر میکنیم آنها بیشتر به
استراحت و محیط آرام نیاز دارند .در کشورهای پیشرفته
دنیا ،مراکز تفریحی برای سالمندان در محلههای گوناگون
وجود دارد و با توجه به شرایط جسمانی آنها ،نزدیکترین
آن مراکز انتخاب میشود .سالمند در ساعات و روزهایی
از هفته در آنجا حضور مییابد .در کشور ما نیز چند مرکز

روابط خود را گسترش دهید

 28درصد از بزرگساالن مسن به تنهایی
زندگیمیکنند.زندگیتکنفرهقویترین
عامل خطر برای منزوی شدن است.
تغییر زندگی مشترک در سالمندی مانند
بازنشستگی ،مسائل مربوط به سالمت یا
از دست دادن همسر ،ممکن است منجر
به انزوای اجتماعی شود.
ارتباط خود را با خانواده و دوستان حفظ
کنید ،به خصوص پس از یک آسیب مهم
یا تغییر درزندگی .برای مالقات با دوستان
و خانواده جهت صرف قهوه ،یک وعده
غذایی مشترک هفتگی یا در مورد تفریح
مشترک ،برنامه زمانی منظم داشته باشید.
به دوستانی که ممکن است منزوی شده
باشند یا احساس تنهایی کنند ،دسترسی
پیدا کنید.

روحیه کمک میکند .با موزیک مورد عالقهتان در خانه
برقصید یا سعی کنید چند حرکت جدید یاد بگیرید.
پیادهروی در هوای آزاد :بدن ما برای حرکت آفریده
شده ،نه برای نشستنهای طوالنیمدت .فعالیتهای بدنی
مالیم و موثر برای قلب مفید است و به بهبود گوارش
کمک میکند و انرژی و سوختوساز بدن را باال میبرد.
یوگا :تمرینات تنفس یکی از اجزای اصلی تمرینات
یوگاست ،که نه صرفا نفس و بدن را هماهنگ میکند،
بلکه استرس را کاهش میدهد و به آرامش درونی کمک
میکند« .یوگا» همچنین ترکیبی از موقعیتها و حالتهای
مختلف بدن است که به افزایش توانایی ،قدرت عضالت،
انعطافپذیری و تسکین دردهای مزمن و آرتروز کمک
میکند.سبکهایگوناگونیوگاوبهتریننوعیکهمناسبتان
است را تجربه کنید.
در کشورهای شمالی اروپا ،از تجربههای نسل قدیم استفاده
بهینه میشود .آنها از سالمندان در مهدکودکها و مدارس
ابتدایی دعوت میکنند تا برای آنها از تجربه و اتفاقهای
گذشته تعریف کنند .این کار هم حس خوبی به سالمندان
میدهد و هم به این وسیله گسست بین نسلی از بین
میرود و دو نسل قدیم و جدید به هم پیوند میخورند.
منبعhttps://www.healthline.com :
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آزمایشگاه

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

بررسی تست های تنفسی ،نحوه انجام و مراقبتهای الزم قبل حین و بعد از انجام رویهها

صفر تا صد دستگاه تنفس انسان و آزمونهایش
این روزها افراد زیادی در
دکتر فاطمه اطرافیان خود بیمار مبتال یا
خالقی
مشکوک به کووید 19-را
دیده یا در مورد آن از منابع
ی چندسوال و ابهام
مختلف شنیدهاند .این بیمار 
برای افراد جامعه ایجادمیکند .در این مقاله شما
را باآزمایشهایی که در بیمارستان و گاهی در
خانهها انجام میشوند ،آشنا میکنیم.همچنین
بهطور خالصه عملکرد دستگاه تنفس انسان
که کانون اصلی عالئم بیماری کروناست ،ذکر
شده و رویههای تشخیصی آن و کلی اطالعات
کاربردی را در اختیار شما میگذارد.
سیستم تنفسی مسوول فعالیتهای پایه زیر در
بدن است:
 حرکت هوا به داخل و خارج از ریهها
 تبادل اکسیژن و دیاکسیدکربن
 کمک به حفظ تعادل اسید و باز
تهویه حرکت هوا به داخل (دم) و به خارج
(بازدم) ریههاست .طی دم ،جریان هوا از طریق
بینی و مجرای نازوفارنکس عبور میکند و وارد
ریه میشود .هوا سپس داخل حلق ،حنجره،
تراشهوبرونشکشیدهمیشود.شاخههایبرونش
(محل دوشاخه شدن برونشها) راست و چپ به
شاخههای کوچکتری به نام «برونشیول» تقسیم
میشوند که نهایتا به آلوئولها ختم خواهندشد.
مجاریهواییتوسطغشایمخاطیپوشیدهشده
که هوای استنشاقشده را مرطوب میکند .الیه
نازکی در مجاری هوایی وجود دارد که ذرات
خارجی از قبیل گرد و غبار ،گرده گیاهان یا
باکتریها را به دام میاندازد و جمع میکند.
مژکها – بیرونزدگیهای ریز مو مانند – به
حرکت مخاط حاوی مواد خارجی به سمت باال
و بیرون کمک میکنند تا توسط سرفه از ریهها
بیرون ریخته شود .آلوئول کیسههای پر از هوا
و حاوی غشایی پوشیده از سورفکتانت است.
سورفکتانت به آلوئول کمک میکند در زمان
دم به طور یکدست متسع شود و از کوالپس
آلوئولها در زمان بازدم جلوگیری میکند .در هر
تنفسکهدیاکسیدکربنواکسیژنتبادلمیشود،
غلظت بیشتری از گاز به سمت قسمتهای
تحتانیتر حرکت میکند .غلظت دیاکسیدکربن
هموگلوبین که در نواحی تحتانی بیشتر است
موجبمیشوددیاکسیدکربنداخلآلوئولبرود
و از ریهها با بازدم خارج شود .در محل غشای
آلوئولها غلظت اکسیژن بیشتر است که باعث
میشود اکسیژن از آلوئولها داخل عروق منتشر
شده و با هموگلوبین باند شود سپس هموگلوبین
اکسیژنرابهسایرقسمتهایبدنازطریقسیستم
گردش خون منتقل میکند .ریهها داخل کیسه
پلورال(پردهجنب)درونقفسهسینهقرارگرفتهاند
و با استفاده از فشار منفی کار میکنند .پرده جنب
غشایی به ریهها چسبیده و پرده جنب جداری
به دیواره داخلی قفسه سینه نزدیک است .بین
این دو الیه پلورال فضای جنب وجود دارد که
حاوی مقدار اندکی مایع است که از ساییدگی
و اصطکاک ریه با قفسه سینه حین دم و بازدم
جلوگیری میکند.
تستهای تشخیصی حیاتی
در ادامه مروری مختصر بر تستهای تشخیصی
حیاتی برای مراقبت از بیماران تنفسی داریم:
برونکوسکوپی
چرا تجویز میشود؟
برونکوسکوپی برای دیدن درخت برونشیال و
خارجکردناجسامخارجیورفعانسداد،برداشتن
بافت در نمونه یا برای ساکشن و تخلیه مایعات
تجویز میشود.
طرز کار:
بیمار بیهوش میشود و برونکوسکوپ از طریق
دهان وارد شده و داخل تراشه و درخت برونشی
هدایتمیشود.برونکوسکوپداراییکدوربین
ویدئویی کوچک و یک پروب است که پزشک
میتواند از آنها برای انجام رویه استفاده کند.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 بیمار فرم رضایتنامه آگاهانه برای رویههای
تهاجمی را امضا میکند.
 بیمار باید به مدت  8ساعت قبل از رویه
ناشتا باشد ،مگر در موارد اورژانسی ،تا احتمال
استفراغ در زمان عبور دادن برونکوسکوپ داخل
تراشه کاهش یابد.
حین رویه:
پایش عالئم حیاتی ،تالشهای تنفسی ،رنگ
پوست ،مانیتورینگ قلبی
پس از رویه:
 بیمار تا برگشت رفلکس بلع برای جلوگیری
از آسپیراسیون ناشتا نگهداشته میشود.
 برگشت سرفه و رفلکس بلع بررسی شود.
ریتتنفسی،تالشتنفسی،استفادهازعضالت
فرعی ،صداهای تنفسی پایش شود.

تغییراتریتقلبیووضعیتتنفسیپایششود.
 خلط از نظر خون بررسی شود که ناشی از
تحریک برونش است.
آنژیوگرافی ریه
چرا تجویز میشود؟
نمای بصری از سیستم گردش خون ریوی فراهم
میکند ،تا پزشک بتواند مشخص کند شرایط
جریان خون ریوی چگونه است.
طرز کار:
پس از قرار دادن کاتتر در ورید و عبور کاتتر
از قلب و وارد شدن به شریان ریوی (تحت
فلوروسکوپی)،مادهحاجبدرشریانریویتزریق
میشود.همانطورکهمادهرنگیدرسیستمگردش
خون ریوی میچرخد ،تصویر آن روی صفحه
نمایش مشاهده میشود.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 مشخص کنید آیا بیمار به ماده حاجب ،ید
یا صدف دریایی حساسیت دارد یا نه .اگر بیمار
به ماده حاجب حساسیت داشته باشد یا تست
دیگری برای وی در نظر گرفته میشود یا طبق نیاز
و به طور مناسب تحت دارودرمانی قرار میگیرد
و سپس تست انجام میشود .دیفن هیدرامین
و پردنیزون ممکن است قبل از تست به بیمار
داده شود تا از واکنش آلرژیک پیشگیری شده یا
تخفیف داده شود .بیمار باید به طور دقیق تحت
نظارت و پایش باشد.
 بیمار باید رضایتنامه آگاهانه را برای انجام
رویه و طبق سیاست موسسه امضا کند.
بهبیمارآموزشدادهشوداحساسبرافروختگی
حین تزریق وریدی ماده حاجب معمولی است.
حین رویه:
 بیمار از نظر تحمل رویه و واکنش احتمالی
به ماده رنگی تحت نظر باشد.
پس از رویه:
 محل ورود کاتتر از نظر خونریزی بررسی
و پایش شود.

 فقط خلط گرفته شود نه بزاق ،باکتریهایی
به طور طبیعی در دهان یافت میشود ،بنابراین
نمونه بزاق موجب رشد باکتری در آزمایشگاه
میشود ،گرچه موجب عفونت نمیشود.
پس از رویه:
 نمونه به آزمایشگاه ارسال شود.
 طریقه درست گرفتن نمونه خلط به بیمار
آموزش داده شود.

کشت خلط و آنتیبیوگرام
چرا تجویز میشود؟
خلط بیمار برای تعیین وجود هر گونه باکتری و
همچنین آنتیبیوتیکهایی که روی باکتری موثر
هستند ،کشت میشود.
طرز کار:
خلط بیمار در یک ظرف استریل گرفته شده و
به آزمایشگاه ارسال میشود .در آزمایشگاه اسمیر
خلطرویپتریدیش(ظرفیبشقابمانندازجنس
شیشه یا پالستیک با عمق کم و دردار است که
زیستشناسانازآنبرایکشتسلولیاخزههای
ریز استفاده میکنند) انجام شده و پلیت(ورقهای
فلزی هستند که به وسیله یک فرایند صنعتی به
قطعات نازک و صاف تبدیل می شوند) برای
رشد باکتری انکوبه(ابزاری کوبانیست است که
در آزمایشگاههای زیستی برای کشت و رشد
دادن نمونههای زنده مانند سلولها یا میکروبها
به کار میرود) میشود .سپس نمونه باکتری
رنگآمیزی شده و زیر میکروسکوپ مشاهده
میشود تا باکتری شناسایی شود .نمونهها به طور
دورهایبررسیمیشودامامعموالیککشتکامل
خلط  72ساعت طول میکشد .زمانی که باکتری

توراسنتز
چرا تجویز میشود؟
توراسنتز برای خارج کردن مایعات از کیسه
پلورال یا برای تعیین محتوای مایع پلور انجام
میشود.
طرز کار:
بیمار کنار تخت مینشیند یا به سمت سالم دراز
میکشد .محل مبتال بیحس میشود .یک نیدل
در کیسه پلورال گذاشته شده و مایع داخل آن
با سرنگ تخلیه میشود.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 رضایتنامه آگاهانه برای رویه تهاجمی
امضا شود.
 بیمار در لبه تخت یا خوابیده به پهلوی
سالم قرار داده شود ،سر تخت حدود  30درجه
باال باشد.
حین رویه:
 بیمار از نظر تحمل رویه پایش شود.
 وضعیت تنفسی بیمار از نظر ریت تنفسی،
تالشتنفسی،رنگپوست،استفادهازعضالت
فرعی تنفسی و صداهای تنفسی پایش شود.

رادیوگرافی قفسه سینه
چرا تجویز میشود؟
برایتعییناندازهومحلقرارگیریقلبوناهنجاریهایساختاری
ریهها انجام میشود.
طرز کار:
ماشین اشعه ایکس پرتوهای اشعه ایکس را روی قفسه
سینه میتاباند و پرتوهایی که از قفسه سینه عبور میکنند،
روی فیلمی میافتند که پشت بیمار قرار دارد .پرتوهای
اشعه ایکس تابیدهشده به بیمار یا توسط بدن بیمار جذب
میشوند یا به فیلم برخورد میکنند .بخشی از بدن که
پرتوها را جذب میکند ،به صورت سفید رنگ روی فیلم
ظاهر میشود .مناطق تیره فیلم نمایانگر قسمتهایی است

شناسایی شد ،باکتری در معرض دیسکهای
حاویآنتیبیوتیکهایمختلفقراردادهمیشود
تا مشخص شود کدام دیسک باکتری را میکشد
(طریقه درست نمونهگیری خلط برای کشت
خلط و آنتیبیوگرام)
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 ظرف نمونهگیری استریل آماده شود ،تا
باکتریهای خلط بیمار کشت و شناسایی شوند یا
باکتریهای حاصل از آلوده شدن ظرف یا نمونه

تست عملکرد ریوی
چرا تجویز میشود؟
این تست برای ارزیابی توانایی ریهها جهت
عبور هوا انجام میشود .تغییرات عملکرد
طبیعی ریه پایش شده ،بیماری انسدادی از بیماری
محدودکننده افتراق داده میشود.
طرز کار:
بیمار نفس عمیقی میکشد .اسپیرومتر در
دهان بیمار گذاشته میشود و بیمار سریع و
با تمام قدرت هوای دم را به بیرون میراند
تا زمانی که تمام هوا خارج شود .سپس نفس
عمیق از میان قطعه دهانی اسپیرومتر کشیده
میشود و این فرایند  3بار تکرار میشود.
سپس رایانه حجم جاری ریوی و ظرفیت
حیاتی را از طریق میزان هوای وارد و خارج
شده از قطعه دهانی اسپیرومتر اندازهگیری
و محاسبه میکند .نیروی جریان هوا نیز
اندازهگیری میشود .مورد دیگر زمان دم
است که اندازهگیری میشود.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 بیمار نباید قبل از تست سیگار بکشد .کشیدن
سیگارمیتواند

که اشعه از میان آنها
عبور کرده است.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 رویه برای بیمار شرح داده شده و
به او آموزش داده شود که با درخواست تکنیسین ،نفس خود
را حبس کند.
 قبل از گرفتن عکس تمامی جواهرات ،زیپها و وسایل فلزی
که در میدان اشعه ایکس قرار میگیرند ،خارج شوند.
حین رویه:
 برای واضح بودن تصویر ،بیمار باید حین تابش اشعه نفس
خود را حبس کند.

پس از رویه:
 پس از رویه بیمار یک ساعت به سمت مبتال
خوابانده شود .این کار موجب فشار مستقیم
بر موضع ورود نیدل میشود و احتمال وقوع
خونریزی کاهش مییابد.
 موضع ورود نیدل از نظر نشت و خونریزی
بررسی شود ،در صورت ترشح پانسمان فشاری
تقویت شود.
 وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر
پایش شود.

روی نتیجه تست تاثیر بگذارد.
حین رویه:
 طریقه تنفس عمیق و بازدم قوی در اسپیرومتر
به بیمار آموزش داده میشود.
پس از رویه:
پسازتستبرایبیماربرونکودیالتورتجویز
شده و در صورت وجود اندیکاسیون تست تکرار
میشود.اینکارتاثیربرونکودیالتورهابرعملکرد
ریوی بیمار را تعیین میکند .عموما از آلبوترول
یا لوالبوترول استفاده میشود.

گازهای خون شریانی
چرا تجویز میشود؟
این تست برای تعیین وضعیت تهویه بیمار،
اکسیژناسیون بافتی و وضعیت اسید – باز انجام
میشود.
طرز کار:
ابتدا3تا5میلیلیترخونشریانیتوسطیکسرنگ
هپارینهازبیمارگرفتهمیشود.اگربالفاصلهامکان
تجزیه و تحلیل نمونه وجود نداشته باشد ،سرنگ
نمونه روی یخ گذاشته میشود( .طریقه درست
گرفتن نمونه خون شریانی برای تجزیه و تحلیل
گازهای خون شریانی)
مقادیر طبیعی این تست عبارتند از:
 7.45–7.35 pH mmHg 100–80 PaO2 mmHg 45–35 PaCO2 mEq/L 26–22 HCO3مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 اگر بیمار اکسیژن مکمل میگیرد ،اطالعات
مربوط از قبیل مقدار اکسیژن ،روش تجویز از
طریق کانیوال یا تهویه مکانیکی و تنظیمات
ونتیالتور به آزمایشگاه اطالع داده شود .میزان
اکسیژن مکمل همراه با نتایج تست گزارش
میشود.
 دمای بدن بیمار بررسی شود .تغییر
دمایبدنبیمارمیتواندنتایجتست
را تغییر دهد.
پس از رویه:
 روی محل نمونهگیری به
مدت  5دقیقه فشار مکانیکی
وارد شود.
 به مدت  30دقیقه روی
موضع خونگیری پانسمان
فشاری گذاشته شود تا خونریزی
متوقف شود.
 محل خونگیری از نظر خونریزی
تحت نظر باشد.
اسکن تهویه – پرفیوژن
چرا تجویز میشود؟
این تست جریان خون داخل ریهها را بصری
میکند تا مشخص شود آیا ریهها به اندازه کافی
خونگیری میشوند یا نه.
طرز کار:
درفازتهویهبیمارگازرادیواکتیومخلوطبااکسیژنرا
استنشاقمیکند.درفازپرفیوژننیزرادیوایزوتوپ
از طریق ورید به بیمار تزریق میشود.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 رویه برای بیمار شرح داده میشود.
حین رویه:
 حین تست بیمار بیحرکت دراز میکشد و
طبق دستور تکنیسین نفس خود را حبس میکند.
تست پوستی داخل جلدی مانتوکس
چرا تجویز میشود؟
این تست برای تعیین وجود آنتیبادی ضد باکتری
مایکوباکتریومتوبرکلوزیسدربیمارانجاممیشود
که نشانگر تماس بیمار با باکتری است.

طرز کار:
یک دوز توبرکولین به صورت داخل جلدی
تزریق میشود .اگر محل تزریق طی  48تا 72
ساعت بعد از تزریق دچار برآمدگی شود ،تست
مثبت است .تست مثبت نشانگر وجود آنتیبادی
است .پس از این تست برای تایید وجود سل
در بیمار آزمایشهای دیگری انجام میشود .در
صورتمثبتشدنتستمانتوکس،بیمارمعموال
برای رادیوگرافی قفسه سینه و کشت خلط از
نظر مایکوباکتریوم ارجاع میشود (طریقه درست
گرفتن نمونه خلط)
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 علت انجام تست ،معنی تست مثبت مبنی
بر تماس با سل را برای بیمار شرح دهید .در
صورت مثبت بودن تست ،آزمایشهای دیگری
الزم میشود تا وجود بیماری سل تایید شود.
حین رویه:
 معموال تزریق به صورت داخل جلدی روی
ساعد انجام میشود .اگر تست با عمق نادرست
تزریق شود ،ممکن است نتیجه درست نباشد و
تحریک یا آسیب بافتی در محل تزریق رخ دهد.
پس از رویه:
 الزم است بیمار  48تا  72ساعت پس از تزریق
برای بررسی نتیجه تست مراجعه کند.
 به بیمار آموزش داده شود تست مثبت یعنی
با بیماری تماس داشته است.
 ممکن است آزمایشهای دیگری برای تایید
وجودسلانجامشودکهبستگیبهنتیجهتستدارد.
 ممکن است قرمزی خفیف در محل تزریق
رخ دهد .این قرمزی به معنی مثبت بودن یا سل
داشتن بیمار نیست .نتیجه بین  48تا  72ساعت
بعد مشخص میشود.
(بیوپسی)نمونهبرداری از ریه
چرا تجویز میشود؟
بیوپسی ریه شامل برداشتن یک نمونه بافتی از
ریههاست که برای بررسی بافت شناسی از نظر
هر گونه ناهنجاری انجام میشود.
طرز کار:
نمونه بافت یا از طریق فرو کردن نیدل در ریه یا از
طریقبرونکوسکوپیبرداشتهمیشود.ممکناست
نمونه حین رویههای جراحی باز قفسه سینه انجام
شود که ریه برای برداشتن نمونه بافتی باز میشود.
مداخالت پرستاری:
قبل از رویه:
 ممکن است امضای رضایتنامه رویه تهاجمی
الزم باشد زیرا این رویه تهاجمی است و چیزی
از بدن برداشته میشود.
 بیمار به مدت  8ساعت قبل ناشتا نگهداشته
میشود تا احتمال آسپیراسیون حین رویه کاهش
یابد.
حین رویه:
عالئمحیاتی،رنگپوستوتالشهایتنفسی
بیمار پایش شده و مانیتور قلبی انجام میشود.
پس از رویه:
 محل درج نیدل از نظر خونریزی بررسی شود.
 وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر،
احتمال وقوع پنوموتوراکس پس از درآوردن
قطعهای از ریه بررسی شود.

فرزندپروری

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

نقش سوفرولوژی یا ریلکسیشن در کاهش اضطراب بچهها در دوران قرنطینه

تمرینهایذهنیراهیبرایتسکینتشویشبچهها
قرنطینه کرونا طوالنی شده و قطعا
ترجمه:
این زمان برای بچهها بیشتر طول
عفت
کشیدهاست .وقتی بچهها در خانه
عباسیان
حبس میشوند و امکانی برای
خروج از آن ندارند ،با شیر در قفس فرقی نخواهند
داشت .این وضعیت آنها را خسته و عصبانی میکند.
باید به کودکان که همیشه سراسر انرژی و نشاط
هستند ،حق داد .هیچ انسان دربندی شاد نیست؛
بچهها که دیگر جای خود را دارند!
بر اساس شواهد موجود ،پایان قرنطینه و بازگشت
بچهها به مدرسه در هالهای از ابهام فرورفت ه است.
بالطبع کودکان مجبورند در چهاردیواری خانه
بمانند و روزها را سپری کنند .این وضعیت قطعا
طاقتفرساست .زمانی که بزرگترها در چنین
شرایطی گرفتار میشوند با هم گفتوگو میکنند
و باالخره با هزار دلیل و برهان تحمل شرایط را
برای خود آسانتر خواهند کرد اما واقعیت این
است که نمیتوان چنین برخوردی را از بچهها
انتظار داشت .در عکسالعمل به قرنطینه ،بسیاری از
کودکان بیقراری میکنند ،کسل میشوند و والدین
را عصبانی میکنند.
درچنینشرایطسختی،برایتسکینتشویشبچهها،
هیچ راهکاری بهتر از تمرینهای ذهنی نیست.
متخصصانسوفرولوژییاهمانریلکسیشنمعتقدند
مغز انسان توانایی اندکی در تشخیص یک موقعیت
واقعی از یک موقعیت خیالی دارد بنابراین تمرین
تجسم یک موقعیت به شما این امکان را میدهد تا
موقعیت مشابهی را در زندگی واقعی تجربه کنید.

شروع تمرین!

 .1از فرزندتان بخواهید به آرامی بنشیند و سرش را
به بالش تکیه دهد یا اگر تمایل داشت ،دراز بکشد.
در ادامه به او بگویید چشمانش را ببندد.
 .2حال نوبت پدر یا مادر است که کودک را در
این تجسم فکری راهنمایی کنند .در وهله نخست
به فرزندتان کمک کنید تا تمام اعضای بدنش را
شل و آزاد کند.
 .3در ادامه با بچه صحبت کنید .از او بخواهید با
بینی نفس عمیقبکشد و به آرامی از دهان بیرون
بدهد .از او بخواهید به صدای نفسهایش با دقت
گوش دهد.
 .4سپس با توجه به موقعیت مکانی فرزندتان،
با این جمالت ادامه دهید« :حاال بدنت را تصور
کن که به کاناپه تکیه داده است ،تصور کن در یک
جای راحت هستی و هیچ دغدغهای نداری ،پشت
گردن ،کمر ،دستها و شکمت را تصور کن که در

متخصصان سوفرولوژی یا همان
ریلکسیشن معتقدند مغز انسان توانایی
اندکی در تشخیص یک موقعیت واقعی
از یک موقعیت خیالی دارد بنابراین
تمرین تجسم یک موقعیت به شما این
امکان را میدهد تا موقعیت مشابهی را
در زندگی واقعی تجربه کنید

آرامش کامل هستند.
حاال نوبت سر و صورت است .چشمانت کامال
بستهاند ،تو جریان هوایی که وارد سوراخهای بینی
میشوند ،به خوبی حس میکنی ،حاال دندانهایت
را شل کن.
االن میتوانی دهانت را به آرامی باز کنی تا انقباض
از ناحیه چان ه خارج شود و صورتت آرام گیرد.
این کارها را در نواحی گردن ،شانهها ،بازوها و نیز
انگشتان نیز میتوانی انجام بدهی.
همانطور که چشمانت بستهاست ،از گردن تا نوک
انگشتانت را آزاد کن.

حاالتصورکنکمرترویکاناپهکامالپهنشدهاست.
تصور کن شکمت با هر نفسی که میکشی ،حرکت
میکند ،پر از هواشده و دوباره از هوا خالی میشود.
در این لحظه متوجه میشوی انگار بدنت کامال
آرام و رهاست.
حاال نوبت پاهاست .ساق پاهایت را تصور کن که
کامال دراز کردهای ،پاها در استراحت کامل هستند
و دیگر نیازی نیست وزن بدنت را حملکنند .به
آرامش بدنت دقت کند .ببین چقدر همه چیز آرام
و خوشایند است!»
 .5در ادامه ،وقتی کودک تمام اعضای بدنش را
آزاد و رها کرد ،پدر یا مادر باید به او کمک کنند تا
از احساسات و هیجانات منفی تهی شود.
در این مرحله ،با فرزندتان با این جمالت سخن
بگویید« :حاال تصور کن هنگامی که نفس میکشی،
انگارحبابهایصابوندرستمیکنی.اینحبابها
پر از احساسات منفی هستند ،چیزهایی که تو را
عصبانی میکنند و آزار میدهند .حاال حبابها را
فوتکن تا از تو دور شوند .نگاهکن ،حبابها
توی آسمان ترکیدند و ناپدید شدند.
با بینی نفس عمیق بکش و از راه دهان نفست را

بیرون بده تا حبابهای هوا ناراحتیها را از تو دور
کنند .این کار را چند بار انجام بده .اگر ب ه جای تو
باشم ،اندازه حبابها را مدام تغییر میدهم .حتی
میتوانی برخی حبابها را رنگی تصور کنی که
بزرگ و کوچک میشوند .با این حبابها بازیکن
و آنقدر سرگرم آنها شو که آرامش بدن ،سر و قلبت
را با تمام وجود حسکنی .سپس با دقت گوش
بده چه چیزی درون تو اتفاق میافتد .آنقدر دقیق
گوش بده که انگار در جستجوی گنج گمشدهات
هستی .در این مرحله ،کامال حس میکنی حال بهتری
داری ،آرامتر شدهای و احساس فوقالعادهای را در
بدن ،سر و قلبت تجربه میکنی.
در پایان ،برای اتمام این تجسمسازی ،کودک باید
کمکم به زمان حال بازگردد تا آرامش ب ه جا مانده
از این ریلکسیشن را در وجود خودش حفظ کند.
مادر یا پدر باید با این جمالت وی را راهنمایی کنند:
«به آرامی تمام اعضای بدنت را حس کن .به صداهای
اطرافت گوش بده .از راه دهان دم و بازدم عمیق
انجام بده تا انرژی بگیری .دستها و پاهایت را به
آرامی تکان بده .خمیازه بکش ،به بدنت کش عمیق
بده و به آرامی چشمانت را باز کن!»

چطوردربرابرخواستههاینامطلوبکودکمانمقابلهکنیم؟
شما با دختر  5ساله خود در فروشگاه هستید ،او
عطیه
رضایی کنار یخچال بستنیها ایستاده و از شما میخواهد
دانشجوی دکترای
روانشناس بالینی تا یکی برایش بخرید .شما که میدانید دخترتان
گرسنه است ،از او میخواهید تا رسیدن وقت
غذا و خوردن آن ،تقاضای خریدن بستنی نکند اما ناگهان دختربچه
 5ساله شیرینتان با خشم دستان شما را میگیرد و میکشد ،بیتابی
میکند و شروع به جیغ زدن و گریه کردن میکند .حاال هم باید
نگاههای سایر خریداران را تحمل کنید ،هم اینکه او را آرام کنید.
برخی مادرها نسبت به این وضعیت بیاعتنا هستند و امیدوارند
قضیه زودتر تمام شود اما خیلی از مادرهای دیگر در چنین موقعیتی
از خیر ناهار و گرسنگی کودک میگذرند و با خریدن یک بستنی
خودشان را از مهلکه نجات میدهند .حتما موقعیتهای دیگری
نیز برای شما والدین پیش آمده که با عصبانیت ،خشم ،ناسزا گفتن
یا لجبازی کودکتان مواجه میشوید ،وضعیتی که نمیدانید دقیقا
باید چه کنید .در ادامه به این موقعیتها و رفتارهای درست و
نادرست والدین پرداختهایم.

رفتار نادرست والدین کدام است؟

در زمان لجبازی کودک دچار احساساتی میشود که آنها را با داد،
فریاد ،گریه کردن یا جیغ زدن بیان میکند .روشهای مورد استفاده
توسط والدین مانند فریاد زدن ،جر و بحث کردن و محروم کردن
بچههاازآنچهکهمیخواهند،ممکناستفقطمدتکوتاهیموجب
رضایت شود ،اما کمکی به حل مساله نمیکند.

رفتار درست والدین کدام است؟

درک درست از احساس فرزندان ،روشهای گوناگون مسالهگشایی
و آموزش نحوه بیان درست احساسات میتواند به رفع اینگونه
مسائل کمک کند .درک درست احساسات فرزندان مهمترین کار
والدین است .در شرایطی که کودکتان دچار ناراحتی است به جای
عصبانی شدن و احساس درماندگی کردن او را با احساسات خودش
آشنا کنید و به او نشان دهید که متوجه هستید مساله خاصی باعث
ناراحتی وی شده است .در واقع زمانی که کودکان این رفتارها را
از خود نشان میدهند ،زمان مناسبی است که به آنها کمک کنیم به
روشهای متفاوتی فکر کنند و احساس خود را به شما بگویند.

کجخلقیها و اوقات تلخیهای فرزند شما به فرصتی تبدیل میشود
تا به او آموزش دهید چگونه با روشهای مختلف احساسات خود
را بیان کند تا هم شما و هم فرزندتان بر رفتارهای خود کنترل
بیشتری داشته باشید.
درکاینمسالهکهفرزندتاندرمواجههبامسائلمختلفچهاحساسی
دارد ،بخش بسیار مهمی از فرایند مسالهگشایی درمورد لجبازی،
نافرمانی و گستاخی کودکان است .برای تسکین خشم ،ناکامی
یا ترس کودکتان ،ابتدا به او آموزش دهید احساس خود را
شناسایی کند چرا که رفتار کودکان کامال به احساسشان در
آن لحظه بستگی دارد.

نگاه کارشناس
دکتر میترا حکیمشوشتری
فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

برای آرامشتان هم که شده
تلویزیون را خاموش کنید
تلویزیون روی کانال 2است .گفتوگوی خبری با عنوان نابسامانی وضعیت
خودرو در حال پخش شدن است .هنوز چند دقیقه از شروع برنامه نگذشته
که گفتوگو به جدال خبری تبدیل میشود .جدالی که هر کس با صدای
بلند حرفهای خودش را میزند .هیچکس به دیگری گوش نمیدهد.
مجری که قرار است برنامه را کنترل کند نمیتواند آدمها را با دعوت به
آرامش و حفظ نوبت هم کنترل کند .من به عنوان بیننده فقط چند نفر را
میبینم که آمدهاند تا از خودشان دفاع و به دیگران حمله کنند .هر کسی
راهکار خودش را دارد و هیچکس زحمت گوش دادن به راهکار دیگری
را به خودش نمیدهد ،چه برسد به اینکه در مورد راهکار فکر و آن را
بررسی کند .هر کسی معتقد است حق با اوست .من که حسابی گیج شدهام.
پس چه کسی مقصر افزایش قیمت خودرو است؟ احساس میکنم برنامه
شبیه فیلم جنایی پر از پرخاشگری و توهین است و هر کسی میتواند
برای خودش نتیجهگیری دلخواه را بکند که متهم اصلی (قاتل) کیست.
برنامه بدون نتیجهگیری تمام میشود و در انتها هم افراد اتهامات اصلی را
به هم وارد میکنند .احساس میکنم آنچه که دیدم چقدر فکرم را خسته
کرد ،چقدر احساس ناامنی کردم .فکر میکنم بیشتر بینندهها به این نتیجه
رسیدند که هر کسی هر کاری دلش خواست میکند و ما هم باید بنشینیم و
افزایش قیمتها را رصد کنیم .فکر کردم در این شرایط پرآشوب پسازلزله
و پساکرونا این قبیل برنامهها میتواند چه آسیبی به سالمت روان من بیننده
بزند .من که هر روز تعریف جدید خط فقر را در فضاهای مجازی میبینم،
با چنین برنامههایی چقدر آشفتهتر میشوم.
یاداینموضوعمیافتمکهبرنامهرادیویی«کوله»کهبهدلیلزلزلهونگرانیهای
مردم از تکرار آن و آسیب دیدن پیکر شهر تهران در حال تهیه شدن است،
قرار است فردای آن شب پخش شود3 .دقیقه صحبت کردم و گفتم« :در
کیف ایمنی زلزلهتان یک سبد آرامش هم بگذارید ».با این فکر از حرفی
که زده بودم پشیمان شدم ،فکر کردم شاید میشد گفت برای آرام ماندن
لطفا تلویزیون را خاموش کنید یا حداقل چنین گفتوگوهایی را نگاه نکنید.
نمیدانم مردم از مسووالن یاد میگیرند یا برعکس ولی میتوانم به جرأت
بگویم این مدل برنامهها نشان میدهد ما هنوز ارتباط برقرار کردن را بلد
نیستیم .ما باید گوش دادن را تمرین کنیم .شنیدن با گوش دادن متفاوت
است .گوش دادن؛ یعنی توجه کردن به صحبت دیگران ،سر تکان دادن و
نگاه کردن در چشمهای کسی که حرف میزند ،قطع نکردن صحبت او
و دادن بازخورد به او؛ یعنی خالصهای از آنچه او گفته تا بفهمیم که درک
ما با گفته او یکسان است یا نه .این کار به ظاهر ساده نیاز به تمرین کردن
دارد .تمرین این که وقتی دیگری حرف میزند دنبال جواب برای حرف
او نباشیم و فقط گوش بدهیم .این کار واقعا بدون ممارست ممکن نیست.
کاش روزی شاهد این باشیم که بتوانیم برقراری ارتباط درست را از طریق
تلویزیون به مردم آموزش بدهیم و بیش از این به فکر مخاطبان باشیم .از
زاویه دید دیگران به ماجرا نگاه کنیم تا «فیل را انگور و ناودون» نبینیم!
فکرمیکنماینحکایت زیباازکتابتذکرهاالولیایعطارنیشابوریمیتواند
حسی را که من و شاید بخشی از مخاطبان در انتهای این گفتوگو داشتیم،
بیان کند .از پیغمبرانم رشک نیست که ایشان را ،هم لحد هم صراط هم
قیامت در پیش است و جمله ،با کوتاهدستی ،ن َ ْفسی ن َ ْفسی خواهند گفت.
و از فرشتگان رشک نیست که خوف ایشان زیادت از خوف بنیآدم است
و ایشان را درد بنیآدم نیست و هر که را این درد نبود ،من آن را نخواهم.
لکن از آن کس رشک است که هرگز از مادر نزاد و نخواهد زاد.

 3گام مهم برای اصالح رفتارکودک

قدم اول :توضیح دادن ساده

به کودک توضیح بدهید چرا در حال حاضر امکان تحقق خواستهاش وجود
ندارد .استفاده از روش «پیشنهاد جایگزین» هم میتواند به توافق شما و
کودکتان کمک کند ،مثال بگویید به جای تماشای تلویزیون ،برایت در
رختخواب قصه میگویم.

قدم دوم :توجه نکردن

به فرزندتان بگویید در حال حاضر امکان برآورده کردن خواستهاش
فراهم نیست .اگر فرزندتان همچنان به اصرار خود ادامه داد ،به او
بیتوجهی کنید .این قدرت روانی را داشته باشید که در برابر جیغ
و داد و گریههای او دوام بیاورید .نگران این بیتفاوتی نباشید زیرا
فرزندتان را تربیت میکنید و تربیت همیشه با لحظات خوشی
همراه نیست .کودکتان کمکم میفهمد که نمیتواند با روش
نامطلوب گریه و لجبازی ،به خواستهاش برسد.

والدین چطور رفتار فرزندان را کنترل کنند؟

والدین به روشهای گوناگونی میتوانند روش بیان درست
احساسات را به کودک آموزش دهند .یک راه بسیار ساده
و قابل امتحان کردن این است که از کودک بپرسند وقتی در
بازی میبازد یا بهترین دوستش با او قهر میکند چه احساسی
دارد؟ پیام مهم سوال والدین این است که به فرزندشان میگویند:
«من به احساس تو در شرایط مختلف اهمیت میدهم ،میخواهم تو
نیز به احساساتت اهمیت بدهی ».هرچه والدین بیشتر به احساسات
فرزند خود اهمیت بدهند ،فرزندان نیز آگاهی بیشتری نسبت به آن
پیدا میکنند .برای آموزش این روش سعی کنید در محیطی آرام با
کودکتان گفتوگو کنید ،مثال از او بخواهید با احساس خوشحالی
شروع کند .از او بپرسید« :چه چیزی تو را خوشحال میکند؟»
مساله دیگری که با گسترده شدن دایره لغات کودک ایجاد میشود
این است که یاد میگیرد به احساسات خود نامهای مناسب بدهد
و به اصطالح آن را برچسبگذاری کند .پس اگر کودکتان برای
توصیفاحساساتشتاحدیناتواناستدلیلشمیتواندمحدودیت
دایره لغاتش هم باشد.
همچنین کودکان باید یاد بگیرند همانطور که آنها دچار احساسات
متفاوتی مانند خشم ،خوشحالی ،ناراحتی و عصبانیت میشوند،
والدین آنها و دیگران نیز این احساسات را تجربه میکنند .از فرزندتان
بخواهید درباره احساس خودش بین دعوا و برخورد با طرف مقابل
و احساسی که طرف داشته ،فکر کند.
معموال والدین سعی میکنند با توضیح دادن ،کودکان را مجاب
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قدم سوم :رفتار آینهای

در این روش برعکس «بیتوجهی» ،باید در برابر هر خواسته
کودک ،یک بار پاسخ منفی خود را تکرار کنید« :االن وقت خوابه،
باید به رختخوابت بری».
این جمله را درست مانند آینهای در برابر رفتار کودک آنقدر تکرار کنید
که کودک بفهمد هیچ راهی جز پذیرش خواسته شما ندارد .زمان مقاومت
کودک در برابر خواسته شما ،مهم این است که درنهایت کوتاه نیایید و تا
آخر روی تصمیمتان بمانید و در اجرای این تصمیم با سایر اعضای خانواده
هماهنگی رفتار داشته باشید .الزم است پدر و مادر در این زمینه همنظر باشند.
کنند ،نباید همواره به کودکان بگوییم چه کاری چرا باید انجام
شود زیرا در اغلب موارد کودکان به این دالیل آگاهی کامل دارند،
مثال مادری که در مورد حمام رفتن پسرش مشکل دارد و هر بار با
لجبازی و نافرمانی کودک مواجه میشود میتواند به جای توضیح
دادن راجع به پیامدهای حمام نکردن به او بگوید« :چه کاری میتونی
بکنی که حمام رفتن به کاری جالب و سرگرمکننده تبدیل بشه؟»
و کودک پاسخ دهد« :خب میتونم وانمود کنم زیر آبشار هستم».
کودکان با یافتن راهحل مناسب برای مشکالت خودشان ،احساس
رضایت میکنند و نسبت به احساسات خود آگاهی پیدا میکنند.
بچهها دوست دارند درگیر برطرف کردن مسائل یا مشکالت خود
باشند ،به جای اینکه والدین راهحلی پیشنهاد کنند.
در واقع هریک از روشهایی که والدین استفاده میکنند باید به

گونهای باشد که به جای فرزند خود فکر نکنند .آنها باید راهی پیدا
کنند که فرزندشان به مسائل خود فکر کرده و راهحلی پیدا کند.
در این صورت نیازها و احساسات کودک در نظر گرفته میشود.
با وجود تمام این توضیحات در بسیاری از مواقع باز هم کودکان
با وجود شناسایی احساس خود و دیگران رفتارهای نادرستی از
قبیل لجبازی ،بداخالقی ،خشمگینی و ...دارند .برای هر چیزی جر
و بحث راه میاندازند ،رفتار کینهتوزانه و انتقامجویانه دارند ،بیش
از حد زودرنج و حساس میشوند و فعاالنه و عمدا از انجام
درخواستهای والدین سرباز میزنند و باعث ناراحتی آنها میشوند.
گویی در این موارد مشکل از ناآگاهی کودک نیست.
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در چارچوب طرح فاصلهگذاری اجتماعی

ضرورت گسترش فوری استفاده از سپر محافظ صورت
با توجه به شیوع فزاینده عفونت ناشی
از ویروس کرونا ،رواج هرچه بیشتر
دکتر کامیار اسماعیلی
استفاده از شیلد صورت یا همان سپر
پزشک و محقق طب تلفیقی
محافظ صورت ،با پوششی شفاف و
نفوذناپذیر روی صورت ،ضرورتی
فوری به نظر میرسد .انجام این کار توسط افرادی که به هر دلیل ناگزیر هستند
از منزل خارج شوند ،نوعی «حایلگذاری اجتماعی» است.
با در نظر داشتن مهمترین راههای انتقال قطعا ثابتشده برای بیماری ناشی از ویروس

کرونای جدید (کووید )19-و همچنین اندازه ویروس مورد نظر ،سپر صورت به نوبه
خود ابزاری موثر برای کند کردن و شکستن زنجیره انتقال این بیماری موذی است .کارایی
استفاده از این ابزار ساده در مقایسه با استفاده تنها از برخی ماسکهای معمولی که مردم
در محیطهای عادی میزنند به مراتب بیشتر است[ .طبعا این موضوع در مورد ماسکهای
ویژه مورد استفاده توسط کادر پزشکی در محیطهای خاص مانند بخش مراقبتهای ویژه،
با توجه به اهمیت باالی انتقال بیماری از راه ذرات بسیار ریز یا آئروسلها در آن گونه
محیطها ،صادق نیست .در آن محیطها عالوه بر سپر صورت و ماسکهای «ویژه» مانند
 N95یا باالتر (با عمر مفید محدود) ،قطعا به دیگر تجهیزات نیز نیاز است ].با توجه به

اندازه نسبتا بزرگتر این ویروس در مقایسه با ویروسهای مشابه ،تعداد ویروسهایی
که میتوانند «در فضاهای عادی» از زیر سپر صورت مناسب به طرف باال (دهان ،بینی
و چشم) حرکت کنند به قدری کم است که سهمشان در هرگونه بیماریزایی احتمالی
عمال بس اندک خواهد بود .این در حالی است که استفاده تنها از ماسکهای معمول
مانند ماسکهای خانگی ،اگرچه بهویژه وقتی توسط افراد مبتال استفاده شود میتواند
مفید باشد ،در مجموع تاثیر الزم را نخواهد داشت( .مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای
آمریکا ( )CDCهم لزوم استفاده همزمان از سپر صورت هنگام استفاده از ماسکهای
معمول خانگی و از این قبیل را توصیه کرده است).

یک سپر صورت ایدهآل ،مثال از جنس طلق شفاف ،از باالی
پیشانی تا چند سانتیمتر زیر چانه را پوشش داده ،از دو
طرف (چپ و راست) به دو طرف صورت رسیده و جلویش
اندکی از صورت فاصله دارد تا مشکل احتمالی بخارگرفتگی
در سطح داخلی سپر هنگام بازدم کمتر پیش بیاید

سپر صورت ابزاری ساده ،ارزان ،قابلشستشو و کاربردی برای
همگان است .داشتن سپر صورت همچنین مانع دست زدن
به دهان و بهویژه بینی و چشم میشود و استفاده از آن در
راستای ارتقای بهداشت تنفس و دستهاست و به نوبه خود
میتواند ابزاری کارآمد برای تحقق حایلگذاری اجتماعی باشد

پس از طرح و پیگیری گسترده اهمیت استفاده از سپرهای
صورت توسط مردم عادی ،به تازگی نیز «برتری و مزایای
مهم استفاده از شیلد محافظ صورت توسط مردم عادی»،
در برخی پژوهشها و مقاالت مورد تاکید قرار گرفته
که خود بحثی نو را میگشاید .از جمله کاستیهای مهم
استفاده تنها از ماسکهای ساده معمول میتوان به این موارد
اشاره کرد؛ نفوذپذیری ،کاهش جدی کیفیت با شستشو و
با مرطوب شدن پس از قدری تنفس ،شیوههای نادرست
استفاده توسط بسیاری از مردم ،مشکالت مهم تعویض و
تهیه مستمر و نیز پوشش ندادن چشمها .برای مردم عادی
در محیطهای عادی ،سپر مناسب صورت که ابزاری ساده و
باسابقهطوالنیدرپزشکیوبهداشتاست،میتواندنقشی
مهم در پیشگیری از مبتال شدن و مبتال کردن داشته باشد.
یک سپر صورت ایدهآل ،مثال از جنس طلق شفاف ،از
باالی پیشانی تا چند سانتیمتر زیر چانه را پوشش داده،
از دو طرف (چپ و راست) به دو طرف صورت رسیده
و جلویش اندکی از صورت فاصله دارد تا مشکل احتمالی
بخارگرفتگی در سطح داخلی سپر هنگام بازدم کمتر پیش
بیاید .عالوه بر این با بهرهگیری ممکن و آسان از یک
پوشش ساده و قابلشستشو (بهویژه روی دهان) در زیر
سپر صورت و با انواع شیوههای ساده و ابتکاری ،برخی
مشکالت احتمالی در استفاده از سپر صورت توسط مردم
عادی نیز به آسانی قابلحل هستند( .همچنین نقش پوشش
ساده مورد استفاده در زیر سپر صورت ،بهخصوص روی

دهان ،درواقع جلوگیری از پاشش زیاد قطرات به سطح
داخلی سپر هنگام هر گونه عطسه و سرفه احتمالی نیز
است؛ پاششی که اگر از آن ممانعت نشود ،ممکن است
ی بماند و
جای قطرات مزبور روی سطح داخلی سپر باق 
احیانا منظره ظاهری نامطلوبی را از دید یک ناظر بیرونی
ایجاد کند ).با توجه به انواع فیلمهای آموزشی موجود
در شبکه اینترنت ،هر کس با جستجوی عبارت «شیلد
صورت» یا حتی با مواد و ملزومات اولیه هم قادر به
ساختن آن خواهد بود .سپر صورت ابزاری ساده ،ارزان،
قابلشستشو و کاربردی برای همگان است .داشتن سپر
صورت همچنین مانع دست زدن به دهان و بهویژه بینی و
چشم میشود و استفاده از آن در راستای ارتقای بهداشت
تنفس و دستهاست.
آشکار است که استفاده از این ابزار هرگز به معنای نادیده
انگاشتن دیگر ابزار و روشهای درست پیشگیری ،مانند
«رعایت بهداشت دستها» و ،...نبوده ،بلکه در راستای
آنهاست.گسترشهرچهزودتراستفادهازسپرصورت(همراه
با امکان بهرهگیری از پوششی ساده و قابلشستشو بهویژه
روی دهان) بهخصوص در این شرایط بسیار کمککننده
خواهدبود.اینکارمیتواندبهنوبهخودبرخیازکاستیهای
مهمی را که به هر دلیل و برای مثال در قرنطینه کردن و
فاصلهگذاری اجتماعی به طور کلی ،بهویژه در کشور ما
با شرایط خاص خود ،وجود دارد جبران کند .همهگیری
این بیماری حتی اگر در مقاطعی فروکش کند ،باز درنهایت

بازمیگرددواینروندنوساندارمیتواندتارسیدنبهایمنی
جمعی که به معنای واکسیناسیون یا ابتالی درصد باالیی
از جمعیت است ،ادامه یابد( .ضمن اینکه امکان نیل به
مصونیت جمعی خود اکنون موضوعی مورد بحث است).
در خانه ماندن میتواند جای خود را داشته باشد .به طور
کلی فاصلهگذاری اجتماعی در حال حاضر توصیه غالب
در دنیاست اما در خانه ماندن آحاد جامعه الزامات خاص
خود را دارد .همچنین اگر با حمایتهای چندجانبه مقتضی
همراه نشود یا بیش از حد استمرار یابد میتواند اقتصاد
خانوارها ،بهویژه خانوارهای آسیبپذیر ،را بهخصوص در
بلندمدت به زانو درآورد.
حفظ فاصله فیزیکی مطمئن بین افراد بدون حفاظ مناسب
نیز که پیش از این 1متر و سپس  2متر گفته میشد ،با آخرین
یافتهها در حال افزایش است .طبعا حفظ فاصله و بهویژه
دستکم تا  2متر خوب است اما تحقق فاصلهگذاری در
عمل ،بهخصوص برای فواصل طوالنیتر و در بلندمدت،
در جامعه به سادگی عملی نخواهد بود.
با وجود همه اینها ،با حایلگذاری اجتماعی میتوان برخی
کاستیهای اساسی را که به هر دلیل وجود داشته و البته
باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ چه در کوتاهمدت
و چه بهویژه در بلندمدت به گونهای موثر جبران کرد .به
این ترتیب است که با توجه بهنگام به ترکیبی واقعبینانه از

راهحلهای مختلف با رویکردی تلفیقی میتوان
از افتادن یکباره در دام آنچه «ایمنی گلهای» نامیده میشود
و تبعات بسیار سنگین آن دوری کرد.
سپر محافظ صورت به نوبه خود میتواند ابزاری کارآمد
برای تحقق حایلگذاری اجتماعی باشد؛ راهبردی که به
سهم خود میتواند در حرکت جامعه به سوی تعادلی بین
سالمت و معیشت نقشی بسزا داشته باشد.
همچنین میتوان در موارد مقتضی کارایی این سپرها را
باتوجه به مورد افزایش داد .برای مثال اجرای پوششهای
شفاف نانو بر پایه نقره و از این قبیل ،که در حال حاضر نیز
در بازار موجود بوده و توسط برخی شرکتهای داخلی هم
به عنوان آنتیباکتریال عرضه میشوند ،میتواند یک ایده در
اینبارهباشد.امکانزیادیوجودداردکهچنانپوششهایی
با پایایی مناسب و قابلیت تجدید در صورت لزوم ،عالوه بر
ویژگی آبگریزی و بهبود قابلیت شستشو و کاهش نسبی
احتمالبخارگرفتگی،همچنیندرازمیانبردنویروسهای
غالفدار از قبیل ویروس کرونای جدید نیز موثر باشند.
امثالاینپوششها،همراهباپوششهاینانویچربی-گریز
و ...پیشنهاد شدهاند و در برخی آزمایشگاههای پیشرفته
در دست بررسی هستند .با توجه به امکان اجرای آسان و
دستی این پوششها و هزینه نسبتا کمی که به ازای هر سپر
صورت صرف میشود ،اجرای این پوششها بهویژه برای
موارد خاص میتواند مورد بررسی قرار بگیرد اما فعال طرح
چنین مباحث تکمیلی یا مثال موضوع استفاده از برخی مواد
وپوششهایضدبخار(بهخصوصبرایبخشهاییمانند

بخش مراقبتهای
ویژه)وازاینقبیلبههیچوجه
نباید سبب شود اصل انجام فوری کار به تعویق بیفتد .آنچه
اکنون در اولویت فوری است گسترش و جاانداختن هر
چه بیشتر استفاده از سپر مناسب محافظ صورت است.
بیماریناشیازویروسکرونایجدیدهمچنانجدیاست
و حتی اگر نسبت گسترش بیماری در مقاطعی به کمتر از
 1برسد نیز امکان جهش آن وجود خواهد داشت بنابراین
راهکارهای پیشگیرانه عملی و واقعبینانه ،با توجه ناگزیر
به شرایط و محدودیتها ،مقدم بر درمان و همچنان در
اولویت فوری هستند ،چه اینکه رویکرد «بهداشت-محور»
و برخورد «پیشدستانه» در همه جای دنیا بسا موفقتر بوده
و «عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
اگر فعال به هر دلیل ناگزیر از خروج از منزل هستید ،ضمن
رعایت موارد مقتضی مانند بهداشت دستها ،حتما از سپر
محافظ صورت نیز استفاده کنید .به یاد داشته باشید رعایت
موارد پیشگیرانه الزم «حتی توسط یک نفر بیشتر» به سهم
خود در کاهش سرعت گسترش بیماری و خرید حیاتی
زمان موثر خواهد بود.
به درستی که استفاده از سپر محافظ صورت باید هرچه
زودتر رواج یابد و در موارد مقتضی اجباری شود .اگر به هر
دلیل تحقق فاصلهگذاری اجتماعی به گونهای بایسته عملی
نشده ،که البته جای پرداختن دارد ،دستکم حایلگذاری
اجتماعی با استفاده از سپر محافظ صورت باید به گونهای
«بس جدی» انجام شود.
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تاکید دکتر سیدعلی کشاورز متخصص تغذیه در آستانه روز جهانی فشارخون

برای مقابله با فشارخون باید شیوه زندگیمان را اصالح کنیم!
17میبرابربا27اردیبهشت
در تقویم سالمت« ،روز
فشارخون»
ندا احمدلو جهانی
نامگذاریشدهاست.هدف
از نامگذاری این روز ،جلب توجه مردم به
خطراتافزایشفشارخونوعوارضمختلف
آن برای سالمت بدن است .این روزها که
بیشتر مردم جهان درگیر بیماری کرونا هستند،
بسیار ضروری است که احتمال مبتال شدن به
بیماریهایمتابولیکمانندفشارخونباالرادر
بدنکاهشدهیمتاسیستمایمنیبتواندبهخوبی
از بدن در برابر بیماریها محافظت کند .از
آنجایی که داشتن برنامه غذایی مناسب و شیوه
زندگیدرستدرکنترلفشارخوننقشمهمی
دارد ،با دکتر سیدعلی کشاورز ،متخصص
تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
گفتوگو کردهایم تا بدانیم چگونه میتوان با
ایجادتغییراتکوچکدر شیوهزندگیجلوی
ابتال به فشارخون باال را گرفت.
:اولینتوصیهشمابرایاصالحشیوه
زندگی بهمنظور کنترل فشارخون چیست؟
یکیازمهمترینتوصیههادراصالحشیوهزندگی
برایافرادیکهمیخواهندبهفشارخونباالمبتال
نشوند ،این است که حتما عادتهای غذایی
خودشان را اصالح کنند و برنامه غذایی سالم
را در طول زندگی جدی بگیرند .در این برنامه
غذایی سالم باید جایگاه ویژه و مهمی برای
میوهها و سبزیهای تازه در نظر گرفته شود .تمام
افرادی که میخواهند فشارخون را در محدوده
کنترلشده نگه دارند ،باید بهصورت روزانه بین
 5تا  9وعده میوه و سبزی مصرف کنند .این
میوهها و سبزیها میتوانند بهصورت جداگانه
یا در ترکیب با غذاها ،ساالدها و سوپهای
مختلف مصرف شوند .عالوه بر این ،نوشیدن
آب کافی در طول روز هم از دیگر توصیههای
تغذیهای برای کنترل فشارخون است.
 :معموال در بسیاری از منابع درباره
نقش مصرف نمک در افزایش فشارخون
میشنویم .نظر شما در اینباره چیست؟
البتهشایدبهترباشدبهجاینمکازکلمه«سدیم»
استفاده کنیم زیرا سدیم موجود در نمک است که
میتواندنقشپررنگیدرافزایشفشارخونداشته

بهجای حذف کامل
فرآوردههای گوشتی
یا غذاهای آماده و
کنسروی ،مصرف آنها
را به یک مرتبه در
هر  1تا  2ماه محدود
کنید .ضمن اینکه
میتوانید برای کاهش
اثر سدیم موجود در
غذاهای حاوی سدیم بر
فشارخون ،در کنار این
غذاها حجم باالیی از
سبزیها و صیفیهای
تازه یا آبمیوههای
طبیعی خانگی را
مصرف کنید .فیبرها
وآنتیاکسیدانهای
فراوان موجود دراین
مواد میتوانند باعث
کاهش اثر سدیم بر
افزایش فشارخون
شوند

باشد.ازآنجاییکهمعموالبیشترینسدیمدریافتی
روزانه از طریق مصرف نمک است،بهطور کلی
گفتهمیشودخوردننمکمیتواندباعثافزایش
فشارخونشود.افرادیکهمیخواهندفشارخون
را کنترل کنند ،باید میزان مصرف نمک را به
کمترین حد ممکن برسانند .این افراد باید هنگام
خرید محصوالت غذایی آماده حتما برچسب
آنها را نگاه کنند و ببینند میزان سدیم یا نمک
آن ماده غذایی چقدر است .براساس برچسب
راهنمای تغذیهای که روی محصوالت غذایی
زده میشود ،آن گروه از مواد غذایی که بخش
نمک در مواد تشکیلدهنده آنها به رنگ قرمز
درآمده حاوی سدیم باالیی هستند و مصرف
آنهامیتواندبهپرفشاریخونمنجرشود.بهطور
کلی،معموالغذاهایآماده،نیمهآمادهوکنسروی
حاویسدیمباالییهستند.ازطرفدیگر،تمامی

گوشتهای فراوریشده یا ماهیهای دودی هم
سدیم بسیار زیادی در خود جا دادهاند بنابراین
مصرف مستمر آنها میتواند پرفشاری خون را
بهدنبال داشته باشد.
 :یعنی این محصوالت غذایی باید
کامال از رژیم غذایی حذف شوند؟
معموال در علم تغذیه ،توصیههای زیادی برای
حذف مواد غذایی وجود ندارد زیرا ممکن است
حذف مواد غذایی ،ولع به خوردن آنها را تشدید
کندبنابراینشمامیتوانیدبهجایحذف،ازقانون
محدودکردنشدیدمصرفخوراکیهایحاوی
نمکیاسدیمباالپیرویکنید،مثالبهجایحذف
کامل فراوردههای گوشتی یا غذاهای آماده و
کنسروی ،مصرف آنها را به یک مرتبه در هر
 1تا  2ماه محدود کنید .ضمن اینکه میتوانید

اهمیت غنیسازی محصوالت غذایی با ویتامینها و مواد معدنی

از ویتامین Dتا کلسیم

معدنی مختلف کردهاند .مهمترین ویتامینها و مواد
معدنی که برای غنیسازی محصوالت غذایی بهکار
میروند ،شامل این موارد میشوند.
 .1ویتامین :Dاز آنجایی که کمبود ویتامین Dمیان
بسیاری از جوامع وجود دارد ،غنیسازی خوراکیهای
مختلف با این ویتامین بسیار رایج است .افزودن ویتامین
 Dبه خوراکیهای مختلف میتواند به جذب بهتر
کلسیم و فسفر در بدن کمک کند و باعث افزایش
تراکم استخوانها شود .از طرف دیگر ،مصرف مداوم
محصوالت خوراکی غنیشده با ویتامین Dبه داشتن
استخوانها و دندانهای سالمتر کمک میکند .اگر این
ویتامین به اندازه کافی دریافت شود ،احتمال پوکی
استخوان هم در بدن کاهش پیدا میکند.

 .2مِس :مس جزو مواد معدنی بسیار ارزشمند برای
بدن است که وجود آن برای متابولیسم آهن در بدن
و افزایش قدرت سیستم دفاعی بسیار اهمیت دارد.
دریافت مس کافی به تولید گلبولهای قرمز خون
هم کمک میکند.
 .3سلنیوم:سلنیوم از دیگر امالح ارزشمندی است
که در غنیسازی محصوالت خوراکی بهکار میرود.
دریافت سلنیوم کافی باعث پیشگیری از آسیبهای
سلولی میشود و به تنظیم ترشح هورمون تیروئید در
بدن کمک میکند.
 .4روی (زینک) :دریافت «روی» به بسیاری از آنزیمها
و پروتئینها کمک میکند تا سلولهای جدید تولید
کنند .از طرف دیگر ،زمانی که سطح «روی» بدن در
حد مطلوبی قرار داشته باشد ،عملکرد سیستم ایمنی هم
بهتر خواهد شد .دریافت «روی» کافی در طول روز به
بهبود سریعتر زخمهای احتمالی هم کمک میرساند.
از اینرو ،بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت غذایی
بهدلیل اهمیت فراوان مصرف«روی» ،اقدام به غنیسازی
محصوالت مختلف با این ماده معدنی ارزشمند میکنند.

 :توصیه آخر شما برای پیشگیری از
ابتال به فشارخون باال چیست؟
تمام افرادی که میخواهند فشارخونشان را
در محدوده طبیعی و سالم نگه دارند ،باید در
طول روز عالوه بر مصرف میوهها و سبزیهای
تازه ،از غالت سبوسدار هم که حاوی فیبر
فراوانیهستند،استفادهکنند .کنارنوشیدنیهای
مختلف،مصرفآبسادهبسیارتوصیهمیشود
اما در مواقع نیاز به نوشیدن یک نوشیدنی گرم
میتوان چای سبز را برای کنترل فشارخون
توصیه کرد .در بسیاری از منابع عنوان میشود
مصرف حجم متعادلی از شکالت تلخ (باالی
 70درصد) در طول روز هم میتواند به تنظیم
فشارخون کمک کند .پرهیز از مصرف مداوم
غذاهای آماده ،چرب ،سرخکرده و غذاهای
رستورانی هم از دیگر راههای کنترل فشارخون
است .در شرایط استرسزا و تنشزای عصبی،
فشارخونبرخیافرادباالمیرودبنابراین،افرادی
که با تنشهای عصبی یا شنیدن اخبار استرسزا
دچار افزایش فشارخون میشوند ،باید سعی
کنند کمتر خودشان را در این موقعیتها قرار
دهند یا با انجام ورزش و فعالیتهای مختلف،
میزان استرس را کاهش دهند.

آیا اضافهوزن هم میتواند
عامل افزایش فشارخون باشد؟

اضاف هوزن و چاقی کنار عاد 
تهای نادر
ستی مانند ورزش نکردن و استعمال
د
خانیات ،همگی میتوانند زمینه بروز ف
شارخون باال را فراهم کنند بنابراین،
قدم
بع
دی
در
اص
الح شیوه زندگی به
منظور کاهش فشارخون این است
که حتما روزانه فعالیت فیزیکی م
نظم
دا
شته
با
شید
و اگر سیگار یا قلیان
میکشید ،همین امروز استعمال
آنها را کنار بگذارید .افرادی که م 
یخواهند
زندگی
همراه با سالمت داشته باشند ،باید
شیوه زندگی خود را اصالح کنند
و همگام با ا
لگوهای سالم زیستن پیش بروند.

 .5ویتامینهای گروه  :Bیکی از پرکاربردترین ترکیبات
مورداستفادهبرایغنیسازیبسیاریازمحصوالتغذایی،
انواع ویتامینهای گروه  Bهستند (از  B1تا .)B12
ویتامینهای گروه  Bباعث میشوند غذای مصرفی
در بدن به انرژی تبدیل شود .دریافت مقادیر مناسبی
از ویتامینهای گروه  Bباعث بهبود عملکرد مغز ،بهبود
اکسیژنرسانی در خون ،پیشگیری از تحلیل عضالنی،
ساختن گلبولهای قرمز خون و کمک به بهبود شرایط
قلبی -عروقی خواهد شد.
 .6ویتامین  :Aویتامین  Aاز دیگر ویتامینهای ضروری
برای بدن است که در صنایع غذایی برای غنیسازی
بعضی خوراکیها مورد استفاده قرار میگیرد .دریافت
ویتامین  Aکافی باعث تقویت سیستم ایمنی میشود و
به افزایش قدرت بینایی هم کمک میکند .نتایج تحقیقات
فراوان ثابت کرده مصرف مداوم محصوالت غذایی حاوی
ویتامین  ،Aاحتمال مبتال شدن به آبمروارید را تا حد
قابلتوجهی کاهش میدهد.
 .7ویتامین  :Cویتامین  Cجزو قویترین انواع
آنتیاکسیدانها محسوب میشود و به همین دلیل دریافت

منظم و روزانه آن تاثیر قابلتوجهی در بهبود عملکرد
سیستم دفاعی بدن دارد .عالوه بر این ،دریافت ویتامین
 Cکافی در طول روز باعث پیشگیری از تخریب سلولی
میشود و بهطور عمومی شادابی فرد را افزایش میدهد.
 .8ویتامین :Eویتامین Eاز دیگر آنتیاکسیدانهای بسیار
قدرتمنداستودریافتمقادیرمناسبیازآن،عالوهبرتقویت
سیستمایمنیبدن،باعثکاهشاحتمالمبتالشدنبهآلزایمر
و پیری زودرس پوست میشود .از اینرو ،تولیدکنندگان
محصوالت غذایی معموال به غنیسازی خوراکیها با این
ویتامین ارزشمند تمایل زیادی نشان میدهند.
 .9کلسیم :همانطور که همه ما میدانیم ،کلسیم نقشی
اساسی در ساختن استخوانها و دندانها دارد .زمانی که
سطح کلسیم بدن ایدهآل باشد ،استخوانها و دندانها
هم شرایط بهتری پیدا خواهند کرد .از طرف دیگر،
دریافت کلسیم کافی در طول روز به پیشگیری از ابتال
به فشارخون باال و گرفتگیهای عضالنی کمک میکند.
اگر همه افراد از دوران کودکی کلسیم کافی در طول
روز دریافت کنند ،خطر ابتال به پوکی استخوان را در
میانسالی کاهش خواهند داد.

منبعHarvard Health :

یکی از معضلهای دنیای ماشینی
امروز ،نداشتن وقت کافی برای
ترجمه:
یوسف صالحی پیروی از الگوی غذایی سالم است.
بعضی افراد بهدلیل کمبود وقت
نمیتوانند تمام ویتامینها و امالح مورد نیاز بدن را
در طول روز از طریق خوراکیهای مصرفی دریافت
کنند .از طرف دیگر ،برخی کودکان و حتی بزرگساالن
هم بهدلیل بدغذا بودن ،بدن را از دریافت ویتامینها و
امالح کافی محروم میکنند .از اینرو ،تولیدکنندگان
محصوالت غذایی در سراسر جهان برای تامین بخشی
از ریزمغذیهای مورد نیاز بدن افراد ،اقدام به غنیسازی
خوراکیهای پرمصرف مانند شیر و لبنیات ،روغنها،
کیکها ،کلوچهها ،انواع پاستا و ...با ویتامینها و مواد

برای کاهش اثر سدیم موجود در غذاهای حاوی
سدیم بر فشارخون،

کنار این غذاها حجم باالیی از سبزیهای تازه،
صیفیهای تازه یا آبمیوههای طبیعی خانگی
را مصرف کنید ،مثال اگر قرار است ساندویچ

فستفود یا یک وعده غذای آماده بخورید،
حتما کنارش یک ظرف پر از ساالد تازه و
سبزی خوردن تازه همراه یک لیوان آب پرتقال
طبیعی یا آب انار طبیعی هم مصرف کنید .فیبرها
و آنتیاکسیدانهای فراوان موجود در سبزیها
و آبمیوههای طبیعی میتوانند باعث کاهش اثر
سدیم بر افزایش فشارخون شوند.
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شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

Rکرونا در مبتالیان به فشارخون بیرحمتر ظاهر میشود!
سال گذشته تقریبا در اواخر اردیبهشت ماه ،بسیج ملی فشارخون به
راه افتاد تا به گفته مسووالن وزارت بهداشت ،اهمیت فشارخون در
مهدیه
آقازمانی
بیماریهای مختلف به مردم یادآوری شود .طبق بررسیهای وزارت
بهداشت 15،میلیون نفر در کشور مبتال به فشارخون باال هستند و نیمی
از این جمعیت؛ یعنی حدود  7/5میلیون نفر هم از بیماری خود اطالع ندارند .در حقیقت،

یکی از اهداف اصلی پویش فشارخون شناسایی این افراد بود و پیگیری روند درمان
مبتالیان به فشارخون تا درمانهایشان را کامل انجام دهند و فشارخون کنترل شود .حاال
اما در آستانه روز جهانی فشارخون و زیر سایه سنگین کرونا ،شاید برگزاری این پویشها
و اطالعرسانی وسیع در این زمینه مانند گذشته امکانپذیر نباشد .نکته مهم این است که
هم عوارض بیماری کرونا در افرادی که مبتال به فشارخون هستند ،بیشتر است و هم

خود شرایط کرونا در روند درمان بیماران اختالل ایجاد کرده است .این موضوع یعنی
در این شیوه زندگی جدیدی که کرونا برایمان شکل داده باید به عوامل خطر بیماری
فشارخون که اتفاقا افزایش هم یافته ،حواسمان بیشتر باشد .در این زمینه و به مناسبت
روز جهانی فشارخون با دکتر افشین استوار ،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر
گفتوگو کردیم که مشروح آن را میتوانید در صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته بخوانید.

در دوران کرونا
مراقب اضافه وزن تان باشید!
بهتر است ابتدای این یادداشت
دکتر مجید حسن قمی تعریف فشارخون را شرح
متخصص تغذیه و نائب رئیس دهم .فشارخون به معنای
انجمن تغذیه ایران
افزایش مداوم فشارخون در
سطح شریانهاست .ما  2نوع
فشار داریم ،فشار باال و پایین؛ فشار سیستولیک به فشارخون باال و فشار
دیاستولیک به فشارخون پایین تلقی میشود .وقتی مجموع این دو فشار 20
باشد ،فشار فرد طبیعی است و مشکلی ندارد اما وقتی این عدد دچار تغییر شد،
برای فرد مشکالت ایجاد میکند .اگر بخواهیم فشارخون را درجه بندی کنیم،
 120تا  139روی  80تا  89را پیش فشارخون میگوییم و الزم است ،فرد شیوه
زندگیاش را عوض کند .فشارخون بین  140تا  159روی  90تا  ،99سطح
یک فشارخون و فشارخون باالست .البته فشارخون از  160باالتر نمیرود.
فشارخون باال 60 ،درصد مرگ و میرها را در دنیا به خود اختصاص داده
است بنابر این برای سیستم بهداشت و درمان اهمیت زیادی دارد .تا قبل
از  45سالگی مردان بیش از زنان دچار فشارخون میشوند ولی بعد از 65
سالگی زنان بیشتر به فشارخون باال مبتال هستند .با افزایش فشارخون برخی
ل هایپرتروفی بطن چپ ،سکتههای مغزی،
آسیبهای بافتی شروع میشود مث 
مشکالت رتینوپاتی شبکه چشم به گونهای که رگهای خونی چشم پاره شده
و فشار پشت چشم باال میرود.
عوامل تسهیلکننده فشارخون شامل چاقی ،سن باال ،بیتحرکی ،بیماری دیابت
و بیماریهای قلبی-عروقی است .بیماری دیگری وجود دارد که به آن سندرم
متابولیک میگوییم .به این عالئم توجه کنید ،چاقی احشایی ،مقاومت به
انسولین ،افزایش تری گلیسیرید خون ،کاهش اچدیال .اگر یک نفر 3 ،عالمت
از این عالئم را داشته باشد به نشانگان متابولیک مبتال شده که باعث افزایش
فشارخون و تنگی عروق میشود.

عوامل تشدیدکننده فشارخون

 :آقای دکتر! ابتدا بگویید ،روز جهانی
فشارخون امسال با شرایط ایجاد شده ،قرار
است چگونه برگزار شود؟
روز جهانی فشارخون  17می ،معادل 27
اردیبهشت است و ما هر سال به مناسبت
این روز پویشی برگزار میکنیم که اطالعات
مردم در مورد فشارخون افزایش پیدا کند .ولی
امسال به دلیل همهگیری کووید ،19-پویش
اطالعرسانی روز جهانی فشارخون به اکتبر
منتقل شده و پاییز امسال برگزار میشود .در
واقع ،در کل دنیا به این تاریخ منتقل شده.
 :خود بیماری کرونا مشکالت زیادی
برای بیماران فشارخون ایجاد کرده است!
بله کامال درست است .مسالهای که با آن
مواجه هستیم در واقع اثر متقابل کووید19-
و فشارخون بر روی همدیگر است .بیماران
مبتال به فشارخون مثل خیلی دیگر از بیماران
مبتال به بیماریهای غیرواگیر ازجمله دیابت،
قلبی -عروقی ،تنفسی و سرطان از چند جنبه
تحت تاثیر همهگیری کووید 19-قرار گرفتهاند.
از یک طرف ،کسانی که به بیماریهای غیرواگیر
مبتال هستند خطر مرگ و عوارض کرونا در آنها
بیشتر از افراد عادی است .از آن طرف این بیماران
اغلب جزء گروه سالمندان هستند و خطر
ابتال به کووید 19-در سالمندان بیشتر است.
همچنین بخش قابل توجهی از ظرفیت خدمات
نظام سالمت به این همهگیری اختصاص پیدا
کرد و استمرار خدمات و پیوستگی خدمات
دچار چالش و وقفه شد .بنابراین ،بیماران
برای مراقبتهای عادی و منظم خود از جمله
کنترل و تشخیص بیماری ،دریافت داروهای
اساسی و خدمات مداخلهای مثل جراحی و
آنژیوگرافی با مشکل مواجه شدند .درواقع،
بیماران به دلیل ترس از ابتال به کرونا به مراکز
بهداشتی و درمانی مراجعه نکردند .از آن طرف،
ما در سیستم ارائه خدمات بهداشتی توصیه
کردیم ،مردم در صورتی که نیاز به خدمات
ضروری ندارند ،فعال از رفتن به مراکز درمانی
خودداری کنند .این اقدام با  2هدف انجام
شد؛ یکی برای اینکه ظرفیت بیمارستانها
برای بیماران کرونایی اختصاص پیدا کند و
دوم اینکه از ابتال به کرونا در بیماران دیگر
جلوگیری کنیم.
 :ظاهرا این شرایط فعال پابرجاست.
آیا برنامهای برای خدمات غیرحضوری به
بیماران غیرکرونایی وجود دارد؟

بله ،ما خدمات تلفنی را توسعه دادیم و 10
میلیون نفر از بیماران مزمن را در طول بسیج
غربالگری کووید 19-به طور غیرحضوری
مورد مشاوره قرار دادیم و توصیههای الزم
برای آنها انجام شد.
 :منظورتان همان خط معروف
 4030است؟
بله .همان خط  4030است ولی مشاوره و
پاسخگویی در قسمتهای مختلف آن ،متفاوت
است .خوشبختانه این اتفاق همزمان افتاد و
توصیههای الزم به مردم و بیماران داده شد.
مردم هم در زمینه بیماریهای مزمنشان و
هم برای محافظت از کووید 19-مشاوره
گرفتند .مثال اگر دیابت یا فشارخون داشتند
به آنها مشاوره داده شد تا از خودشان مراقبت
کنند .در این مدت از بیمارانی که در سیستم
بهداشتی -درمانی ما ثبت بودند ،غافل نبودیم.
نکته بعدی اینکه ما برنامه بلندمدت برای توسعه
برنامه غیرحضوری تدوین و به دانشگاهها
ابالغ کردیم و برنامه بلندمدتتر هم در حال
تدوین داریم زیرا اگر اوج دیگر بیماری را
داشته باشیم و روند زندگی با کووید 19-ادامه
پیدا کند ،برنامه بلندمدت نیاز داریم.
 :در پویشی که سال گذشته برای
فشارخون برگزار کردید ،چند میلیون بیمار
جدید شناسایی شد؟
براساس آخرین پیمایش بیماریهای غیرواگیر
که سال  1395انجام شده ،مشخص شد ،شیوع
فشارخون باال در بزرگساالن باالی  18سال ما
 26/4درصد است و بیش از  15میلیون بیمار
مبتال به فشارخون باال در کشور داریم .شیوع
فشارخون در خانمها باالتر است(.در خانم 27
درصد و در آقایان 25درصد است) .یکی از
علتهای شیوع بیشتر فشارخون در زنان این
است که کمتحرکی و چاقی در زنان  2برابر
آقایان است و یکی از قویترین عوامل خطر
فشارخون باال ،چاقی است .مصرف نمک هم
در خانمها بیشتر است .از آن طرف ،قبل از
بسیج ملی فشارخون ما میدانستیم که نیمی
از مبتالیان از بیماری خود مطلع نیستند و
پویش برای همین تشکیل شد .در اسفند ماه
در زمان همهگیری بیماری 10 ،روز بود که
پیمایش بیماریهای غیرواگیر را شروع کرده
بودیم .این پیمایش فعال متوقف شد ولی با
کنترل بیماری کرونا ادامه پیدا میکند و آمار
جدید را نیز اعالم خواهیم کرد.

اگر فشارخونبیماران
مبتال به کرونا کنترل
نباشد ،خطر مرگ و میر
به علت کووید در آنها
افزایش پیدا میکند
ولی اگر فشارخون کنترل باشد این
خطر مثل افراد عادی خواهد بود .به
همین دلیل ،امیدواریم نرخ مرگ و
میر در بیماران فشارخونی کاهش
پیدا کرده باشد زیرا اگر مردم آگاهی
پیدا کرده باشند ،فشارخونشان باید
کنترل شده باشد
 :آیا مرگ و میر بیماران کرونایی که
فشارخون دارند ،بیشتر از افراد عادی است؟
اگر فشارخون بیماران مبتال به کرونا کنترل
نباشد ،خطر مرگ و میر به علت کووید19-
در آنها افزایش پیدا میکند ولی اگر فشارخون
کنترل باشد این خطر مثل افراد عادی خواهد
بود .به همین دلیل ،امیدواریم نرخ مرگ و
میر در بیماران فشارخونی کاهش پیدا کرده
باشد زیرا اگر مردم آگاهی پیدا کرده باشند،
فشارخونشان باید کنترل شده باشد .اگر تاکنون
درمان نمیگرفتند ،درمان بگیرند .از این طریق
احتمال مرگ و میر کمتر خواهد بود و امیدواریم
آن پویش تاثیری در عواقب ناشی از کووید19-
در کشور داشته باشد.
 :شما در صحبتهایتان گفتید برنامه
بلندمدتی در حال تدوین است تا اگر کرونا
همچنان در کشوربود،اینبرنامهاجراییشود.
این برنامه در چه زمانی نهایی خواهد شد؟
برنامه ما حاضر است و باید در سیستم
الکترونیکیمان نیز پیادهسازی شود .در این
راستا ،آموزشهای الزم در سطح ملی به
صورت آبشاری به مراقبان سالمت ،بهورزان
و کارکنان بهداشت و درمان و پزشکان داده
میشود و بخشی این آموزشها ،غیرحضوری
داده خواهد شد و وقتی وضعیت پایدار شود،
حضوری است .متاسفانه ،یکی از عوامل خطر
بیماریهای غیرواگیر که در ابتال به کووید19-
هم تاثیر میگذارد ،کمتحرکی است که در
حال حاضر کمتحرکی بیشتر شده است .ما
در همان ابتدای شیوع بیماری کرونا ،راهنمایی
برای تحرک بدنی در همه گروههای سنی در
فضای مجازی برای مردم اطالعرسانی کردیم.

در مورد تغذیه هم پرخوری و افزایش دریافت
کالری مساله جدی است و چند راهنما در
صداوسیما و فضای مجازی منتشر شد زیرا
با ادامه این روند ،چاقی افزایش پیدا میکند.
مسالهدیگر،استعمالقلیانوسیگاربود.شایعاتی
مبنیبرمصرفسیگاروجلوگیریازکووید19-
منتشر شده بود که سعی کردیم ،بیان کنیم که
این شایعات صحت ندارد ،در عوض بیمارانی
که سیگار میکشند در صورت ابتال به شدت
در معرض مرگ هستند .مشکل بعدی ،مصرف
الکل و شایعات در مورد پیشگیری از کرونا
بود که باعث مرگ تعدادی از هموطنان شد.
بنابراین ،عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر مثل
فشارخون هم در زمان بیماری کرونا تحت تاثیر
قرار گرفته است.
 :اطالعرسانی که گفتید از طریق
فضای مجازی انجام شده ،منظورتان
سایت وبداست یا در شبکههای اجتماعی
اطالعرسانی کردید؟
هم در سایت وبدا و هم سایت آموزش
سالمت منابع غنی وجود دارد که رسانهها و
مردم میتوانند از آنها استفاده کنند .ما هم از
طریق دانشگاهها این مطالب را به مناسبتهای
مختلف منتشر میکنیم و در صداوسیما هم
برنامههایی داریم.
 :به صداوسیما اشاره کردید .باید
بگویم متاسفانه برنامههایی که در صداوسیما
برای آموزش سالمت وجود دارد ،خیلی
جذاب نیستند و بیشتر کارشناس محورند،
درصورتی که در تبلیغات تلویزیونی که بر
ضدسالمت مردم هستند از چهرههای استفاده
و بسیار کلیپهای جذابی تولید میشود .به
نظر شما ،مشکل از کجاست؟
متاسفانه در این زمینه مشکالت جدی داریم.
ما هر سال فهرست کاالهای آسیبرسان
را منتشر میکنیم و صداوسیما ملزم است
این قانون را رعایت کند ولی با هر دلیل و
بهانهای تاکنون قانون منع تبلیغات کاالهای
آسیبرسان را نادیده میگیرد و ما این چالش
را همیشه داریم .من فکر میکنم به علت
اینکه درآمد صداوسیما به تبلیغات وابسته
است با ما همکاری نمیکند و این مشکل
حل نمیشود ،درصورتی که تابلوهای شهری
و کانونهای تبلیغات و رسانهها را کنترل
کردیم و تنها جایی که در آن موفق نبودیم
صداوسیماست.

برای اینکه این بیماری را بیشتر بشناسیم عوامل خطر آن را بررسی میکنیم.
افزایش سن ،جنسیت مرد ،فشار دیاستولیک همیشه باال ،دیابت ،دخانیات ،چاقی،
مصرف الکل ،مشکالت کلیوی و قلبی-عروقی از عوامل خطر ابتال به فشارخون
باال هستند .اگر بخواهیم به انواع فشارخون اشاره کنیم باید یاد آور شوم ما دو
نوع فشارخون داریم؛ اولیه و ثانویه .معموال  90تا  95درصد فشارخونهایی که
در مردم دیده میشود ،فشارخون اولیه و ناشی از شیوه زندگی است .افرادی
که نمک زیاد میخورند ،انواع ساندویچ و پیتزا زیاد میخورند ،سبزیجات و
میوهجات کم میخورند ،سیگار میکشند ،فعالیت فیزیکی خوبی ندارند یا چاق
هستند درمعرض این نوع فشارخون هستند.
افرادی که فشارخون ثانویه دارند به دلیل بیماریهای دیگر به فشارخون مبتال
میشوند .افرادی که بیماری کلیوی یا نشانگان کوشینگ دارند یا فشارخون
بارداری دارند و ...با تغییر شیوه زندگی ،کاهش وزن ،ترک سیگار ،تحرک بدنی
کافی ،تامین منیزیم و سلنیوم ،کاهش مصرف چربیهای اشباع ،داشتن رژیم
غذایی کمچرب میتوانند فشارخون را کنترل کنند.

رژیم غذایی مناسب فشارخون

در علم تغذیه رژیمی وجود دارد به اسم رژیم «دش» که به بیماران فشارخونی با
توجه به شرایطشان توصیه میکنیم .در این رژیم پیشنهاد شده افراد از مصرف
بیرویه نمک اجتناب کنند و مصرف میوه و سبزی را در برنامه غذایی افزایش
دهند .برای تامین پروتئین از غذاهای دریایی استفاده کنند سبزیجات برگ پهن
مصرف کنند .تعداد وعدههای غذایی را زیاد و حجم را کم کنند.
کاهش استرس ،افزایش مصرف لبنیات کمچرب و همچنین مصرف پتاسیم و فسفر
هم در رژیم دش مورد توجه است .بیماران باید سیبزمینی گریل شده ،پرتقال،
گریپ فروت و موز استفاده کنند که مقدار پتاسیم در بدن زیاد شود .یادتان باشد
رژیم دش در بیمارانی که مشکل کلیوی دارند قابل اجرا نیست زیرا سرشار از
پتاسیم است .پیشنهاد من است که اگر کسی مبتال به فشارخون است با متخصص
یاش تعیین کند .به طور
تغذیه مشورت کند تا برنامه غذایی با توجه به شیوه زندگ 
مثال شاید مجبور باشیم از رژیم مدیترانهای برای بیماران فشارخونی استفاده کنیم.
در حال حاضر با شیوع بیماری کرونا ،این بیماری ویروسی در سیستم قلبی
و عروقی و تنفسی تاثیر میگذارد و هر دو با فشارخون در ارتباطند .بنابراین
بیماران فشارخونی باید مراقب باشند .از طرف دیگر هر وقت استرس در بدنمان
زیاد میشود مثل عفونتها و تبها ،فشارخون باال میرود و احتمال آسیبهای
دیگر مثل سکتههای قلبی و مغزی و آسیبهای کلیوی باعث پیشرفت بیماری
میشود .بنابراین ،پیشنهاد ما این است که افرادی که فشارخون دارند ،از رژیمهای
کمکالری ،لبنیات کمچرب و مکمل منیزیم در صورت کمبود استفاده کنند .سبزی
و میوه زیاد بخورند و فعالیت بدنی کافی داشته باشند تا دچار اضافه وزن نشوند.
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شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه
شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن خود
ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره وضعیت تغذیهای سارا کیمیایی،
بیمار مبتال به کروناویروس با حضور دکتر حسین ایمانی
متخصص تغذیه ،دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب،
دکتر ایمان ادیبی فوق تخصص گوارش

بیماری کرونا تقریبا از  3ماه پیش به طور جدی شیوه زندگیمان را تغییر داده و معلوم نیست
تا چه زمان باید به زندگی کردن با آداب کرونا عادت کنیم .با وجود آنکه طی این مدت بیش
مهدیه
آقازمانی
از  100هزار نفر در کشور به بیماری کرونا مبتال شدند ،حدود  80درصد این بیماران بهبود
پیدا کردند .بیماری کووید 19-با عالئم مشخصی ظاهر میشود ولی عالئم این بیماری در
همه افراد یکسان ظاهر نمیشود و ممکن است بعد از بهبود عوارض مختلفی نیز ایجاد کند .با توجه به رفتار
ویروس در بدن افراد مختلف ،تظاهرات بالینی برخی بیماران ،با تب آغاز میشود و در بعضی بیماران ابتدا
عالئم تنفسی یا حتی گوارشی ظاهر میشود .نکته مهم این است که در زمان کرونا و بعد از بهبود ،چه رژیم
تغذیهای میتواند به روند بهبود و بازتوانی بیماران کمک کند؟ در «میزگرد تغذیه» این هفته با حضور سارا
کیمیایی ،خانم  59سالهای که به کرونا مبتال شده و بهبود یافتهاند ،به این موضوع پرداختهایم.

خانم کیمیایی که دچار عوارض گوارشی شدید بعد از ابتال به کرونا شده ،میگوید:

هنوز هم نمیتوانم به غیر از موز ،میوهای بخورم!
 :عالئم شما فقط تنگینفس و تب بود یا عالئم دیگری
هم داشتید؟
ابتدا فقط تب داشتم و بعد تنگینفس هم اضافه شد ولی سرفه
نمیکردم .بعد از مصرف دارو دچار عالئم گوارشی شدیدی شدم،
به طوری که رودههایم به هم ریخت .دچار اسهال خونی شده بودم
و لبهایم سفید شده بود .در آخر ،فقط خون دفع میکردم .واقعا
از زمانی که داروهای کرونا را خوردم این عوارض گوارشی برای
من شروع شد.
 :زمانی که بیماریتان بهبود پیدا کرد باز هم عالئم
گوارشی داشتید؟
وقتی داروها تمام شد ،هم خوب نشدم .من  18سال هیچ دارویی
حتی یک آسپیرین هم نخورده بودم و تحت مراقبت طب مکمل
بودم .پزشک معالجم گفت چون هیچ دارویی نمیخوردی ،داروها
پرزهای روده را برده است .البته چارهای نداشتم و بعد از چند روز
استفاده از داروها عالئم کرونا در من کاهش یافت.
 :قبل از بیماری کرونا بیماری گوارشی نداشتید؟
نه ،هیچ بیماری گوارشی نداشتم ولی ظاهرا عوارض ابتال به کرونا
برای من مشکل گوارشی بود .همچنین تپش قلب و مشکل بینایی
پیدا کردم و احساس میکنم چشمانم ضعیفتر شده است.
 :زمان ابتال به کرونا رژیم غذاییتان را تغییر دادید؟
قبل از ابتال به کرونا هیچ محدودیتی برای خوردن نداشتم و همه
چیز میخوردم ولی بعد از بیماری رودههایم دچار مشکل شد .به من
توصیه شد غذاهای سرخشده ،نخورم و چند روز فقط سیبزمینی

پخته ،هویج پخته ،مرغ آبپز و کته و ماست و دوغ میخوردم .اصال
میوه خام نمیخوردم زیرا نفخ میکردم .هنوز هم میوه خام نمیخورم.
زمانی که دارو میخوردم ،به من گفتند مایعات زیاد بخور و من هم آب
زیاد میخوردم .البته دوغ هم زیاد میخوردم ولی رژیم غذایی عادی
داشتم و فقط خوراکم سوپ نبود .عالوه بر این به دلیل خونهایی که
از دست دادم به من توصیه شد استیک بخورم .چند روز خوردم ولی
االن تغذیه عادی دارم و از میوهها فقط موز میخورم.
 :در حال حاضر که بیماریتان درمان شده ،باز هم مانند
سابق بدون پرهیز غذایی میتوانید غذا بخورید؟
حقیقتش هنوز عوارض گوارشی کامل از بین نرفته و نمیتوانم میوه
خام بخورم چون به شدت نفخ میکنم .پزشک کپسولهایی تجویز
کرد که مانند پروبیوتیک عمل میکند ،کمی بهتر شدم و هنوز داروهایم
تمام نشده است .از من خواسته شده بعد از اتمام این داروها نزد
متخصص گوارش بروم.
 :آیا در زمان ابتال به کرونا دچار کاهش وزن هم شدید؟
نه ،اصال وزن من تغییر نکرد ،با وجود آنکه تا  40روز تب داشتم و
شرایط جسمانی خوبی نداشتم .شاید تنها نیمکیلوگرم وزنم پایینتر
آمد .حتی دوبار دچار تشنج شدم و وقتی نفس میکشیدم ،احساس
میکردم هوا وارد ریهام نمیشود .بعد دستگاه اکسیژن خریدم.
 :از اعضای خانواده شما کسی به کرونا مبتال شده؟
خوشبختانه حتی همسرم مبتال نشد چون من نزدیک  45روز در
اتاقم بودم و اصال در خانه رفت و آمدی نداشتم .نکات بهداشتی را
بسیار رعایت کردم تا اعضای خانواده مبتال نشوند.

نگاه متخصص تغذیه

دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

غذاهای سرخ کرده و پرادویه نخورید!

بیماری کرونا معموال بیشتر سیستم تنفسی را درگیر
میکند و قاعدتا بعد از بهبود هم بیمار تا مدتها
ممکن است درگیر عوارض بیماری و ضعف بدنی
باشد.بیمارانیکهمشکالتتنفسیدارندبایدغذاهای
سریعالهضم مثل انواع سوپها ،آبمیوه یا مخلوط
گوشتها به صورت لهشده یا آب گوشت و مرغ
را مصرف کنند .اگر این خانم عارضه گوارشی مثل
اسهال دارند ،باید از غذاهایی مثل شیر که حاوی
الکتوز است ،پرهیز کنند .برخی مطالب مطرح شد،
مبنی بر اینکه لبنیات میتواند وضعیت کرونا ویروس
را بدتر کند ،این مطالب و مقاالت سندیت علمی
ندارد ،درصورتی که کلسیم و ویتامین  Dحتما
باید در برنامه غذایی بیماران وجود داشته باشد و
در لبنیات از فراوردههای پروبیوتیکی استفاده شود.
بیماران مبتال به کرونا مانند خانم کیمیایی باید سعی
کنند غذاهای پرادویه نخورند و غذاهایی که روغن
زیادی به خود میگیرند و سرخشده هستند ،مثل
کوکو و کتلت مصرف نکنند زیرا غذاهای سرخشده
هم محرک بیماریهای تنفسی هستند و هم حجم
زیادی دارند .بهتر است بیشتر غذاهای سریعالهضم
استفاده کنند .همچنین آبمیوهها بهویژه آب مرکبات
منابع ویتامین  Cهستند و برای بهبود بیماران و
بعد از بیماری بسیار مناسباند .آبلیمو و پرتقال،
توتفرنگی ،فلفل دلمهای و جعفری منبع ویتامین
 Cهستند که میتوانند کنار غذاها از آنها استفاده
کنند یا داخل سوپ بریزند.
نکته مهم اینکه در زمان بیماری کرونا و بعد از آن

مصرفغذاهایکمحجموتحرک
مناسبعالئمگوارشیرابهبودمیدهد
دکتر ایمان ادیبی  /فوقتخصص گوارش وعضو هيات علمي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تغذیه مناسب
پس از بهبود کرونا

 :خانم کیمیایی! ابتدا برایمان بگویید چگونه متوجه
شدید به کروناویروس مبتال شدهاید؟
من از  25اسفند تب داشتم و اصال تبم قطع نمیشد و نمیدانستم
چه مشکلی دارم .در تاریخ  7و  8فروردین دچار نفس تنگی
شدم و حملههای تنفسی به من دست داد .برادرزادهام که پزشک
عفونی است به من گفت باید فوری به پزشک مراجعه کنم.
ساعت  2نیمه شب به تهران کلینیک رفتم و به من گفتند در
آنجا بیمار کرونایی بستری وجود ندارد و اگر مبتال نباشی در
معرض ابتال قرار نمیگیری .در آنجا اسکن و آزمایش و عکس
سینه گرفتند و گفتند مشکوک به کرونا هستی و بعد توصیه
کردند اگر میخواهی تست کرونا بدهی باید به بیمارستان
دولتی مراجعه کنی .در بیمارستان ،عکس را که دیدند ،گفتند
نیازی به تست نیست و از روی عکس مشخص است که مبتال
به کرونا هستی.
 :بعد از اینکه متوجه شدید مبتال به کرونا هستید،
در بیمارستان بستری شدید؟
نه ،بستری نشدم .بعد از یکی -دو بار مراجعه به بیمارستان،
به من دارو هیدروکسی کلروتین و آزیترومایسین دادند 5 .روز
دارو استفاده کردم .نفس تنگیام بهتر شد .فقط نمیتوانستم
نفس عمیق و خمیازه بکشم .بعد  2تا  3روز استفاده از دارو،
در تنفس عمیق و خمیازه کشیدن مشکلی نداشتم .به توصیه
برادرزادهام در خانه راه میرفتم.؛از  2تا  3دقیقه راه میرفتم
تا رساندم به  10تا  15دقیقه.

نگاه فوق تخصص گوارش

نگاه متخصص قلب و عروق

به خانم کیمیایی که گفته
بودند ،خونریزی زیادی
داشتند ،باید یادآور شوم
غذاهایی که به خونسازی
کمک میکنند مانند غذاهای
گوشتی مصرف کنند .آهن موجود در غذاهای
گوشتی جذب بهتری نسبت به پروتئینهای
گیاهی دارد .به این ترتیب که گوشت قرمز
بعد گوشت مرغ و ماهی و حبوبات و برخی
سبزیجات منابع غنی آهن هستند .البته
برای اینکه جذب آهن را در سبزیجات و
حبوبات باال ببریم باید با منابع غنی ویتامین C
استفاده کنیم ،مثال اگر این خانم میخواهند
عدسی مصرف کنند حتما با آبلیمو بخورند

باید از خوردن غذاهای گیاهی که در منابع غیرعلمی
و غیرمعتبر توصیه میشود و سندیت علمی ندارد،
بپرهیزند و حتما زیرنظر متخصص تغذیه باشند.
به مرور زمان که توان بدنیشان بهبود پیدا میکند،
میتوانند غذاهای جامد مصرف کنند ولی اوایل
بهبود غذاهای مایع مصرف کنند تا درجه حرارت
بدنشان باال نرود.
همچنینبهخانمکیمیاییکهخونریزیزیادیداشتند،
یادآور میشوم غذاهایی که به خونسازی کمک
میکنند ،مانند غذاهای گوشتی مصرف کنند .آهن

موجود در غذاهای گوشتی جذب بهتری نسبت به
پروتئینهای گیاهی دارد .به این ترتیب که گوشت
قرمز بعد گوشت مرغ و ماهی و حبوبات و برخی
سبزیجات منابع غنی آهن هستند .البته برای اینکه
جذب آهن را در سبزیجات و حبوبات باال ببرند
باید با منابع غنی ویتامین  Cاستفاده کنند ،مثال
اگر میخواهند عدسی مصرف کنند حتما با آب
لیمو بخورند ولی ترجیحا گوشت قرمز یا مرغ و
آب استخوان گاو و گوسفند برای جبران کمخونی
مصرف شود.

بیماری کرونا جزو بیماریهایی است که تظاهرات
گوارشی دارد و در برخی بیماران با تهوع و دلدرد و
اسهال بروز میکند .برخی عالئم گوارشی کرونا ،عالئم
عفونتهای ویروسی حاد است که معموال زودگذر
است؛ یعنی کمتر از یک هفته از بین میرود پس انتظار
نداریم بیماری به دلیل کرونا عالئم مزمن گوارشی پیدا
کند .بنابراین از شروع بیماری ممکن است بیمار عالئم
گوارشی را تجربه کند .در برخی بیماران عالئم گوارشی
زودتر از تب و عالئم تنفسی خودش را نشان میدهد.
گروه دوم بیمارانی که دچار عالئم گوارشی میشوند،
عالئمشانحاصلمصرفداروهاست.بسیاریازبیماران
مبتال به کرونا تحت درمان آنتیبیوتیکی قرار میگیرند .ما
میدانیم آنتیبیوتیکها ساختار میکروبی طبیعی دستگاه
گوارش را به هم میریزند و این بینظمی میکروبی در
دستگاهگوارشمیتواندباعثبینظمیهایگوارشیبه
صورت نفخ ،دلپیچه ،اسهال ،تهوع و سوءهاضمه شود.
گاهی افراد از قبل هم با عالئمی مثل سوءهاضمه و
روده حساس در بیماریهای عفونی مواجه بودهاند.
این عالئم حاصل خود بیماری است؛ یعنی بیماری
حاد عفونی هم میتواند تنش به بدن وارد کند که باعث
بینظمی میشود و هم میتواند اثر آنتیبیوتیکها باشد
و این حالت در عفونت کرونا اتفاق میافتد .عالئم
عملکردی معموال بیخطر ولی آزاردهنده هستند و
توسط داروهای عالمتی که برایشان تجویز میشود،
درمان میشوند .در این میان ،بیمار باید رژیم کمچربی
و کمادویه و مملو از مایعات داشته باشد تا به تدریج
عالئمش از بین برود.
گروه سوم از عالئمی که با این بینظمیها همپوشانی
دارند،اختالالتعملکردیحاصلازتنشروانیبیماری
است .بیمارانی که در بیمارستان بستری شدند و شرایط
وخیمی را از سر گذراندند ،دچار نشانگان عملکردی
مشابهی میشوند که زمینه بیماریهای روانتنی است.
اگر همچنان اختالالت خلقی و اضطرابشان ادامه پیدا
کند ،نشانههای جسمی مثل سروصدای شکم ،اسهال
و دلپیچه ،نفخ و بیاشتهایی ظاهر میشود .اگر افراد
نشانههای اضطراب ،اختالالت خلق و اختالالت خواب
را تجربه میکنند ،بهتر است کنار درمانهای گوارشی،
به روانپزشک مراجعه کنند.
در مورد خانم کیمیایی همانطور که توضیح دادم،
بینظمی گوارشی خودش را به صورت دلپیچه و
عدم تحمل برخی غذاها نشان میدهد و این بیماری
تلقی نمیشود ،بلکه بینظمی است بنابراین ،تنها اقدام،
اجتناب از خوردن غذاهایی است که تحملش را ندارند.
مصرف غذا با حجم کم و تحرک مناسب هم بسیار
کمککننده است .از طرفی هر بیماری حتی بیمار
مبتال به کرونا ممکن است بیماری واقعی جسمی هم
پیدا کند .نشانههای جسمی که باعث میشود پزشک
اقدامات تشخیصی دیگری انجام دهد .به طور مثال،
کاهش وزن قابلتوجه به اندازه  10درصد وزن پایه
بعد از دوره نقاهت ،اسهال خونی یا دفع خون روشن،
استفراغهای مکرر یا خون باال آوردن یا نشانههایی از
دفع خون به صورت مدفوع مشکی شل.
پس بیماران مبتال به کرونا هم ممکن است به بیماری
جدیدی مبتال شوند اما نه به دلیل کرونا .همچنین
ممکن است بیمار کرونایی زخم اثنیعشر هم داشته
باشد و آن زخم خودش را با دردهای سردل و تهوع
مکرر یا نشانههای هشدار نشان دهد .در این صورت
بیمار بعد از بهبود باید مشکالت گوارشیاش را
پیگیری کند.

همچنین مایعات زیاد مصرف کنند .به این نکته
توجه کنید که گاهی پولیپ روده یا عفونت باکتریایی
میتواند باعث خونریزی شود و باید علت را پیدا
کنند زیرا وقتی پرز روده از بین برود ،خونریزی
ایجاد نمیکند و قاعدتا باید خراشی در دیواره روده
ایجادشودکهخونریزیکند.وقتیرودهتحریکپذیر
شود ،مواد غذایی مثل فیبر یا غذاهای سفت موجب
هموروئید و پولیپ میشود و اگر همزمان با بیماری
کرونا عود کرده باشد ،مشکل ایجاد میکند ولی از
بین رفتن پرز روده باعث خونریزی نمیشود.

تپشقلببیمارانمبتالبهکرونا
ناشیازکمبوداکسیژندرخوناست
دکترمنوچهر قارونی
متخصص قلب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

کرونا میتواند عوارض حاد قلبی و تنفسی برای مبتالیان
ایجاد کند .زمانی که اکسیژن خون به حداقل میرسد،
عامل اصلی است که افراد مبتال به کما میروند و در
اثر کما فوت میکنند .علت اینکه اکسیژن خون پایین
میآید ،درگیری شدید ریه است که دچار نارسایی
میشود .کاهش اکسیژن خون فرد را به کما میبرد،
قلب که نیاز فراوان به اکسیژن دارد ،دچار صدمه
میشود و اصطالحا میوکاردید میکند .گاهی با خوب
شدن بیمار عالئم برگشتپذیر است ولی ممکن است
برگشتپذیر هم نباشد .بر اساس اینکه چه مدت این
بیمار کاهش اکسیژن خون داشته و دستگاه تنفس
مصنوعی در دسترسش نبوده ،عالئم متفاوت است.
البته با کمک دستگاه اکسیژن تا حدودی میتوانیم
اکسیژن خون را باال نگه داریم .این دستگاه در همه
جا به فراوانی وجود ندارد زیرا انتظار چنین بیماری
با این حجم از بیماران در هیچ جای دنیا وجود نداشته
است .در نتیجه عوارض ریوی و قلبی در بیماران
مبتال به کرونا ایجاد میشود که با تپش قلب و نفس
تنگی همراه است یا حتی میتواند چسبندگی ریه
ایجاد کند که به آن «فیبروز ریه» گفته میشود که آن
هم به مرور زمان باعث نارسایی قلب راست میشود
بنابراین ،اگر تپش قلب فرد ادامه پیدا کند باید به
متخصص قلب مراجعه کند تا شاید بتوان در این
زمینه به او کمک کرد.
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بهمناسبت  17می؛ مصادف با  28اردیبهشت؛ روز جهانی «فشارخون باال»

«پرفشاری خون» در دوران همهگیری کرونا
پرفشاری خون شایعترین
بیماری مزمن در دنیاست که
ترجمه:
مریم سادات معموال مدت طوالنی بدون
کاظمی
عالئمبارزوجوددارد.اینمساله
باعث بروز عوارض بسیار جدی مثل آنفارکتوس،
سکته مغزی ،نارسایی کلیوی و ...میشود و درمورد
بسیاری از بیماران پس از این مشکالت ،پرفشاری
خون تشخیص داده میشود .بسیاری از مبتالیان
به پرفشاری خون در سنین جوانی و میانسالی از
بیماری خود اطالعی ندارند و این مشکل بین آقایان
شایعتر است.
اهمیت این مساله باعث شد انجمن جهانی مقابله با
فشارخون،ازسال2005میالدیضرورتاختصاص
یک روز را به این عنوان ضروری بداند تا آگاهی
عمومینسبتبهروشهایپیشگیریودرمانبهموقع
افزایش یابد .متخصصان توصیه میکنند همه افراد
بهطور منظم فشارخونشان را کنترل کنند ،از افراط
در مصرف نمک بپرهیزند و ورزش را بهعنوان یک
اصل مهم در زندگی روزمره بگنجانند.
چطور «فشارخون باال» را تشخیص دهیم؟
براساس تعریف رایج ،فشارخون در حالت طبیعی
بین  120میلیمتر جیوه (حداکثر) و  80میلیمتر
جیوه (حداقل) است .اگر این شاخص  140و
 90یا باالتر باشد ،پرفشاری خون گفته میشود.
یک نوبت اندازهگیری فشارخون نمیتواند
تاییدکننده این بیماری باشد و حتما کنترل طی
چند مرحله البته در حالت نشسته و بدون استرس
فرد ضروری است.
در بیشتر موارد پرفشاری خون بدون عالمت
است اما از شایعترین عالئم هشدار میتوان به
سردرد و خونریزی بینی اشاره کرد .اضافهوزن،
سن باالی  50سال و پس از  40سال( درصورت
زمینه خانوادگی) ،مصرف زیاد نمک و سابقه ابتال
به بیماریهای کلیوی و غدد فوقکلیوی از جمله
عوامل زمینهساز پرفشاری خون است.
متخصصان توصی ه میکنند برای تشخیص بهموقع
بیماری ،پس از  20سالگی حداقل هر  3سال
یکبار و پس از  30سالگی حداقل یک بار در سال

بهنظر میرسد چرت منظم و کوتاه
روزانه ( 10تا 30دقیقه) تاثیر مثبتی
بر سیستم قلبی -عروقی دارد .این
زمان خواب به طور کوتاه بدن را در
حالت استراحت قرار میدهد ،بدون
اینکه در نظم خواب اختالل ایجاد شود.
چنین تاثیری در مورد خواب طوالنی
بعدازظهر ثابت نشده و میتواند مانع
از بهخواب رفتن در شب شود

فشارخون کنترل شود .همچنین شیوه زندگی سالم
شاملتغذیهمتعادلومتنوع،مدیریتاسترس،ورزش
منظم و دوری از دخانیات و نمک در پیشگیری از
پرفشاریخون تاثیر دارد.
فشارخون باال و کووید19-
 فشارخون باال عامل تشدیدکننده ابتال به
کروناویروس نیست اما ازآنجا که این مشکل با
بیماریهایدیگریمثلناراحتیهایقلبی-عروقی
یا دیابت همراه است ،مشاهدات پزشکی از آمار
باالی ابتال به کووید 19-در این افراد حکایت دارد.

 در دوران شیوع کرونا ،افراد مبتال به پرفشاری
خون هرگز نباید خودسرانه داروهای خود را تغییر
دهند یا قطع کنند .این داروها زمینه ابتال به بیماری
و تشدید آن را فراهم نمیکند.
 در صورت بروز عالئم ابتال به کروناویروس،
مراجعه به پزشک ضروری است و نوع داروهای
مصرفی و زمینه بیماری باید به پزشک اطالع
داده شود.
مصرفداروهایهمیشگیبرایکنترلفشارخون
در شرایط ابتال به کووید 19-باید ادامه یابد .فقط در
موارد تب باال یا اسهال شدید ممکن است پزشک

قطع دارو را تا برطرفشدن عالئم الزم بداند و
سپس مانند قبل ادامه یابد.
 کنترل فشارخون و ادامه مصرف داروها طی
دوران ابتال به کووید 19-میتواند آمار فوت را در
این بیماران تا  60درصد کاهش دهد.
 در صورت اتمام داروهای همیشگی ،بهتر است
با پزشک معالج یا داروساز مشورت شود.
 بهتر است مبتالیان به پرفشاری خون و افراد
مستعد ،دستگاه فشارخون خانگی داشته باشند تا
امکان کنترل مرتب فشارخون بدون نیاز مراجعه به
مراکز درمانی فراهم باشد.

اختالالت خواب و ابتال به فشارخون باال
اختالالت خواب مثل دیر بهخواب رفتن،
بیدارشدنهای مکرر ،آپنه خواب و ...تاثیر منفی بر
فشارخون طبیعی دارند و اغلب میتوانند در بروز
پرفشاری خون نقش داشتهباشند.
براساس مطالعات ،افرادی که  5ساعت در شب
متخصصان توصیه میکنند برای تشخیص بهموقع
بیماری ،پس از  20سالگی حداقل هر  3سال
یکبار و پس از  30سالگی حداقل یک بار در
سال فشارخون کنترل شود .همچنین شیوه زندگی
سالم شامل تغذیه متعادل و متنوع ،مدیریت

استرس ،ورزش منظم و دوری از دخانیات و
نمک در پیشگیری از پرفشاریخون تاثیر دارد.
میخوابند ،در مقایسه با کسانی که  7تا  8ساعت
خواب شبانه دارند ،بهطور متوسط 2برابر بیشتر
در معرض خطر ابتال به پرفشاری خون هستند.
این مساله در مورد سنین پایینتر نیز صدق میکند
و نوجوانانی که خواب نامطلوبی دارند ،معموال
 4برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتال به این
بیماری هستند.
در رابطه با آپنه خواب نیز باید گفت که 30
تا  40درصد مبتالیان به پرفشاری خون از آپنه
خواب رنج بردهاند .آپنه خواب در مردان و افراد
چاق رایجتر است اما این مشکل ممکن است
حتی دوران کودکی بروز کند.
بهنظر میرسد چرت منظم و کوتاه روزانه (10
تا 30دقیقه) تاثیر مثبتی بر سیستم قلبی -عروقی
دارد .این زمان خواب به طور کوتاه بدن را در
حالت استراحت قرار میدهد ،بدون اینکه در
نظم خواب اختالل ایجاد شود .چنین تاثیری
در مورد خواب طوالنی بعدازظهر ثابت نشده
و میتواند مانع از بهخواب رفتن در شب شود.
بهتر است افرادی که دارای زمینه ابتال به پرفشاری
خون هستند یا فشارخونشان بهخوبی کنترل
نمیشود ،در مورد کیفیت و مدت خواب و
عوامل اختالل در نظم طبیعی خواب و بیداری
با پزشک خود مشورت کنند.
منبعwww.comitehta.org :

به مناسبت  19میمصادف با  30اردیبهشت؛ روز جهانی «بیماریهای التهابی مزمن روده»

ورزش را فراموش نکن؛ حتی در قرنطینه!
در تقویم سالمت جهانی 19 ،می(30
اردیبهشت) به عنوان روز جهانی
«بیماریهای التهابی مزمن روده» نامگذاری
شدهاست .کرون و کولیت روده دو بیماری
در این گروه هستند که با التهاب بخشی از
دستگاه گوارش همراه بوده و واکنش شدید
سیستم ایمنی را درپی دارد.
درحال حاضر داروهای قطعی برای این
مشکل وجود ندارد و داروها در بیشتر مواقع
به کنترل وضعیت بیماری و بهبود کیفیت
زندگی فرد کمک میکند.
آنچه بهعنوان شعار سال  2020میالدی در
این روز انتخاب شد« ،اهمیت ورزش» است.
البته بهدلیل شیوع کرونا و لزوم قرنطینه،
توصیه میشود تمرینات ورزشی مناسب
در منزل بهطور منظم انجام شود.

«بيماریهای التهابی روده»
چیست؟

بیماریهای التهابی مزمن روده شامل «کرون»
و «کولیت روده» (کولیت اولسروز) هستند.
این دو بیماری در نتیجه التهاب دیواره بخشی
از لوله گوارشی بروز میکند.
در بیماری کرون ،التهاب ممکن است در هر
قسمتی از سیستم گوارش؛ دهان تا مقعد ،باشد
اما در بیشتر موارد روده درگیر میشود .کولیت
روده در بخش رکتوم و کولون خواهدبود.
این بیماریها با دورههای عود التهاب همراه
است و مدت و دفعات بروز آن در بیماران،
مختلف است.
این بیماریهای مزمن معموال در جوانان
بین سنین  20تا  30سال تشخیص داده
میشود .البته ابتال در سنین دیگر نیز دور
از انتظار نیست و 15درصد مبتالیان کودکان
هستند .عوامل مختلفی ازجمله زندگی در
آبوهوای گرم ،پایینبودن قندخون ،افزایش
دمای بدن و ازدست دادن آب بدن ،مصرف
آسپیرین و ابتال به بیماریهای زمینهای
گوارشی میتوانند در تشدید بیماری نقش
داشته باشند.

دردهای شکمی و اسهال؛
مهمترین عالئم بیماری

در دورههای عود التهاب ،بیماری غالبا با
دردهای شکمی و اسهال مکرر و خونآلود
بروز میکند که گاهی با آبسه یا شقاق در
ناحیه مقعد نیز همراه است .مطرحکردن
این عالئم معموال برای بیمار خجالتآور
است و حتی امکان دارد او را از مراجعه به
پزشک و درمان بازدارد .خستگی ،بیاشتهایی
و تب حتی در بخشهای دیگر مثل مفاصل،
پوست ،چشم و کبد نیز گاهی دیده میشود.
عالئم بیماری در  20درصد مبتالیان به
صورت بحران شدید است و گاهی نیاز به
بستری در بیمارستان ،قطع تغذیه و استفاده
از دارو طی چند روز خواهد بود .عالوه
براین ،روند بیماری ممکن است منجر به
تنگشدن بخشی از روده و سپس انسداد
یا آبسه شود .درنتیجه ،این شرایط منجر
به تشکیل فیستول؛ یعنی بازشدن مجرای
غیرعادی از روده به سمت اندام دیگر شود.
بروز چنین عوارضی نیاز به عمل جراحی دارد.
بیماریهای التهابی مزمن روده با افزایش
زمینه خطر ابتال به سرطان کولون همراه
است ،بهخصوص اگر آسیبها در ناحیه
کولون باشد .براساس مطالعات ،این احتمال
خطر در مقایسه با جمعیت کلی 2 ،تا 2/5
برابر طی  10سال پیشرفت بیماری است.

تشخیص و درمان بیماری

ناراحتیهای گوارشی با معاینات بالینی،
آزمایش خون و مدفوع و تصویربرداری
تشخیص داده میشوند .انجام اندوسکوپی
برای تشخیص محل و شدت آسیبها نیز
تجویز میشود .البته گاهی نیاز به بررسیهای
دقیق با دستگاه پیشرفته نیز خواهدبود.
درحال حاضر درمان قطعی برای این بیماری
وجود ندارد .مصرف دارو ازجمله داروهای
ضدالتهاب تاحد زیادی در کنترل درد و
ناراحتی بیمار مؤثر است و در بهبود کیفیت
زندگی نقش دارد .معموال داروها از دورههای

نتایج یک مطالعه
در این زمینه
بیماریهای
التهابی روده روی
 200هزار خانم
طی  30سال
نشان میدهد
خانمهایی که
بهطور منظم
(3بار پیادهروی
با حد متوسط)
در برنامه خود
داشتهاند،
در مقایسه با
دیگران کاهش
قابلتوجه
پیشرفت
بیماری کرون
(44درصد) را
تجربه کردهاند

عود پیشگیری کرده و دورههای کمون بیماری
را طوالنی میکنند که بهبود دیواره روده را
درپی دارد .در بعضی موارد نیز ممکن است
بهخاطر وخامت عوارض مانند خونریزی،
پزشک جراحی را الزم بداند.
همچنین به دلیل اسهال مکرر ،معموال بیمار
دچار کمبودهای غذایی است و مکملهای
آهن ،اسیدفولیک ،روی ،منیزیم ،ویتامینها
و ...تجویز میشود.

تغذیهدرستبهبهبودعالئمکمکمیکند

تغذیه درست و کنترل استرس دو عامل
بسیار مهم است که بیمار و خانواده او باید

به آنها توجه کنند .بسیاری از بیماران اذعان
میکنند با رعایت برخی اصول تغذیه ،به
وضعیت بهتری دست یافتهاند .به این افراد
توصیه میشود نان و غالت تصفیهشده را
به خاطر فیبر پایین مصرف کنند.
موز میوه مناسبی برای آنهاست و درصورت
تمایل به مصرف سیب و گالبی ،باید انواع
کمپوت را انتخاب کنند .مصرف میوههایی
مانند انگور ،گیالس ،آلو ،توتفرنگی و...
که همراه پوست یا هسته میل میشوند،
باید محدود شود.
این نکته در مورد سبزیجات نیز صدق میکند
و بهتر است سبزیجات پخته باشد.

لبنیات مصرفی نیز بهتر است کمچرب و
بدون افزودنی باشد .گوشت ،مرغ و ماهی
محدودیت مصرف ندارد اما از فستفود،
غذاهای سرخشده و ادویهدار ،حبوبات
بهخصوص باقال و نخود و انواع آجیل
پرهیز شود.

ورزش منظم فراموش نشود!

انجام تمرینات ورزشی امروزه کامال
بهعنوان یک اصل در حفظ سالمت و
پیشگیری از ابتال به بیماریها شناخته
شدهاست .بیماریهای التهابی مزمن
روده نیز مستثنا نیست .گرچه ممکن است

گنجاندن ورزش در برنامه زندگی ابتدا
با التهاب خفیف موقت و تشدید عالئم
گوارشی همراه باشد ،فعالیت ورزشی منظم
و کامال مناسب با وضعیت فرد و بیمار برای
وی بسیار مفید خواهدبود.
نتایج یک مطالعه در این زمینه روی 200
هزار خانم طی  30سال نشان میدهد
خانمهایی که بهطور منظم (3بار پیاد هروی
با حد متوسط) در برنامه خود داشتهاند،
در مقایسه با دیگران کاهش قابلتوجه
پیشرفت بیماری کرون(44درصد) را
تجربه کرد هاند.
منبعwww.inserm.fr :
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17راهکار ساده برای
کاهش افسردگی
افسردگی اختالل روانی بسیار شایع است که باعث ایجاد غم زیاد ،احساس پوچی و ناامیدی و بیعالقگی
ترجمه:
به مواردی میشود که قبال مورد عالقه بودند .خوشبختانه این بیماری قابل درمان است .مشاوره افسردگی
مهتا
به شما کمک میکند با بهترین روشهای درمان این بیماری آشنا شوید .اگر حس میکنید افسرده شدهاید
زمانینیک
یا اگر به افسردگی در بارداری مبتال شدهاید ،میتوانید با مشاوره نتیجه خوبی بگیرید .اضطراب هم
یک وضعیت روانی بسیار ناخوشایند است که افراد را دچار نگرانی شدید ،تشویش ذهنی ،ترس ،دلهره و… میکند.
افراد مضطرب از نظر جسمی هم دچار مشکل میشوند و نمیتوانند مثل گذشته درس بخوانند ،کار کنند و حتی ممکن
است این اختالل بر روابط خانوادگی آنها نیز تأثیر بگذارد اما آیا درمان اضطراب شدید بدون دارو امکانپذیر است؟

1

2

با حیوان خانگی خود سرگرم شوید

برای جوان نگه داشتن ذهن و بدنتان هوشمندانه غذا بخورید

بعضی وقتها حیوان خانگی میتواند بهترین دوست شما و درمان خوبی برای کاهش استرستان باشد .وقتی با آن بازی
میکنید ،ذهنتان را از مشکالت دور میکنید و هنگامی که مراقبش هستید ،روی موردی غیر از خودتان متمرکز میشوید
که میتواند قابلیت درمان داشته باشد.

3

برای تقویت روحیه و خلق و خو بهترین مواد غذایی را انتخاب کنید

5

کربوهیدراتهایکمچرب را انتخاب کنید

7

سعی کنید احساستان را تغییر دهید

ن  B12میتواند بر عملکرد بهتر مغز تأثیرگذار باشد و نقش مهمی در بهبود
اسیدهای چرب امگا 3و ویتامی 
خلق و خو داشته باشد .میزان کم این مواد میتواند منجر به افسردگی شود .ماهیهای چرب مثل سالمون،
قزلآال ،تن ،خال مخالی و همچنین تخم کتان ،آجیل ،دانه سویا و سبزیجات برگ تیره امگا 3دارند .غذاهای
دریایی منبع غنی  B12هستند اما گیاهخواران هم میتوانند با مصرف غالت غنیشده ،محصوالت لبنی و
مکملها این ویتامینها را دریافت کنند.

هیچ غذای خاصی برای درمان افسردگی نداریم اما یک رژیم غذای سالم میتواند بخشی از برنامه درمانیتان
باشد بنابراین بیشتر وعدههای غذایی و میانوعدههایتان را از میوه و سبزیجات و غالت کامل انتخاب کنید.

4

کافئین کمتر بنوشید

آیا واقعا روزانه به  3فنجان قهوه نیاز دارید .اضطراب غالبا همراه با افسردگی اتفاق میافتد و مصرف زیاد کافئین
میتواند شما را عصبی ،متشنج یا مضطرب کند .درست است که دانشمندان رابطه بین افسردگی و کافئین را
کشف نکردهاند ،مصرف کم آن به کاهش ابتال به افسردگی و بهبود خواب کمک میکند.

6

با پزشک مشورت کنید

وقتی صدمه میبینید ،حفظ روحیه و شادابی دشوار میشود بنابراین در چنین مواقعی با پزشک متخصص
مشورت کنید.

کربوهیدراتها میتوانند میزان سروتونین مغز را افزایش دهند و سبب ایجاد حس بهتر شوند .این مواد را میتوانید
از سبزیجات برگ تیره و غالت سبوسدار و میوهها انتخاب کنید که به بدنتان فیبر میدهد.

8

ورزش دلخواه خود را انجام دهید

برای برخی افراد ،ورزش داروی ضدافسردگی است .الزم نیست در مسابقه دوی ماراتن شرکت کنید ،فقط
پیادهروی ساده داشته باشید .بیشتر تحرک داشته باشید تا سالمتر بمانید و از لحاظ جسمانی به احساس
بهتری برسید .به این ترتیب شبها بهتر میخوابید و روحیه بهتری خواهید داشت.

9

به جمع بپیوندید

11

استعداد خود را کشف کنید

الزم نیست در مسابقه شرکت کنید .پیادهروی ،گلفبازی ،دوچرخهسواری ،باغبانی ،تنیس ،شنا ،هر کدام را که
دوست دارید انجام دهید تا به احساس بهتری برسید.

10

ارتباط با دیگران میتواند بر تنبلی و احساس تنهایی و افسردگی غلبه کند .به گروه ورزشی ملحق شوید یا با
یک دوست همراه باشید تا حالتان بهتر شود.

13

نقاشی ،موسیقی،عکاسی ،بافندگی و نویسندگی،راههایی است که میتوانید احساسات خود را کشف
کرده و آنچه در ذهن دارید را بیان کنید .هدف خلق یک شاهکار هنری نیست ،کاری که از آن لذت
میبرید را انجام دهید.

وقتی اوقات خود را با دیگران میگذرانید احساس مفید بودن میکنید .مثال رفتن به کتابخانه ،انجام کار خیریه و سایر
کارهای گروهی دیگر ،در شما حس بهتری ایجاد میکند.

15

به حد کافی بخوابید

12

آرامش خود را حفظ کنید

استرس و اضطراب ،افسردگی را تشدید میکند و درمان آن سختتر میشود .آرامش داشته باشید.یوگا و مراقبه
کنید .حمام گرم همراه شنیدن موسیقی میتواند روحافزا باشد.

16

الکل و مواد مخدر مصرف نکنید

مصرف الکل و مواد مخدر ،روند بهبود افسردگی
را کند یا متوقف میکند یا میتواند شرایط را
وخیمتر کند و از تاثیر داروهای ضدافسردگی
بکاهد از آنها بپرهیزید.

با دوستان و خانواده خود همراه باشید

کسانی که دوستتان دارند ،حامی شما هستند پس آنها را از دست ندهید .با هم صحبت کنید ،پیادهروی کنید و با
هم چای بنوشید تا حالتان بهتر شود.

17

بیماریتان را درمان کنید

افسردگی خطرناک است و خطر خودکشی در پی دارد پس برای درمان آن حتما با پزشک مشورت
کنید .این نکته را فراموش نکنید که مشکالت آنقدر که فکر میکنیم بزرگ نیستند ولی اگر نتوانیم
آنها را به شیوههای مناسب روانشناسی حل کنیم ،ممکن است تبدیل به معضل جدی شده و در
بسیاری از موارد حتی سبب فروپاشیدن خانواده شود .اگر بر سر دوراهی یا چند راهی ماندهاید،
فکر میکنید هیچکس نمیتواند کمکتان کند یا احساس میکنید چارهای ندارید ،پیشنهاد میکنیم
قبل از هر اقدامی ،با مشاوران روانشناسی مشاوره کنید.

منبعWeb Med :

برخی زیاد میخوابند و برخی کمتر اما افسردگی بر خواب
شما هم اثر دارد .زمان خواب و بیداریتان را تنظیم کنید
و از تکنیکهای آرامشبخش استفاده کنید تا در ذهن و
بدنتان به حس بهتری برسید.

آیا در ماههای سرد و تاریک احساس افسردگی میکنید؟ ممکن است اختالل عاطفی داشته باشید .نوردرمانی،
داروی ضدافسردگی و مکملها بهخصوص ویتامین Dو گفتاردرمانی بهترین راهکار است.

14

در اجتماع باشید

به حد کافی نور خورشید را دریافت کنید

12

میزگرد پوست

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتأييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»باشید.کافی
است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد «پوست» در مورد شوره سر و علل ایجاد آن
باحضور دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و
دکتر لیالشیربیگی متخصص طب ایرانی و
دکتر حسین ابراهیمیمقدم روانشناس و
دکتر امیرهوشنگ احسانی،متخصص پوست

«شوره سر» یکی از ناراحتیهای شایع در زمینه مشکالت پوست و مو است که در سنین
مریمسادات مختلف دیده میشود .شوره در واقع پوستهریزی غیرعادی و زیاد پوست سر است که
کاظمی
عوامل متعددی از جمله خشکی پوست سر و افزایش فعالیت قارچها ناشی از چربی
زیاد در بروز آن دخیل هستند .از آنجا که شوره به شکل سفیدکهایی البالی موها و
حتی ریختن روی لباس دیده میشود ،از لحاظ ظاهری نیز برای فرد آزاردهنده خواهد بود .این هفته به
مشکل یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم که مدتی است از شوره سر و عوارض آن رنج میبرد:
«خانمی  24ساله هستم که مدتی است دچار شوره زیاد شدهام ،به طوری که پوستهها با تکان سر مثل
برف روی لباس و بالش میریزد اما البالی موها باقی نمیماند .البته مدت طوالنی است که ریزش مو
نیز دارم اما نگرانم که آیا شوره ممکن است این مشکل را تشدید کند یا نه .جنس موهایم نیز کامال
خشک است .کمبودهای غذایی مانند روی و آهن نیز در این شورهسر نقش دارند؟»
نگاه متخصص پوست

استفاده از وسایل مشترک موجب سرایت شوره سر نمیشود
دکتر مجتبی امیری /عضو هیات علمی دانشگاه

 :آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید علت بروز
شوره سر چیست؟
بهطور طبیعی ،الیه خارجی پوست هر  35تا  50روز
یکبار بازسازی میشود و پوست دائم ریزش دارد اما
این حالت نامحسوس است .اگر پوستهریزی پوست
سر غیرعادی و بیش از حد طبیعی باشد ،به آن «شوره
سر» یا « َدندروف» گفته میشود .در این شرایط سفیدکها
کامال روی سر فرد دیده میشود و حتی روی لباس نیز
میریزد که نازیبا و آزاردهنده است .معموال هنگام مراجعه
به متخصص پوست ،شوره سر باید از  3جنبه خشکی
پوست ،بیماریهای التهابی مانند درماتیت سبورئیک و
بیماری پسوریازیس ناحیه سر مورد بررسی قرار بگیرد.
سپس پزشک میتواند متناسب با نوع پوستهریزی ،سن
و عالئم همراه مشکل را تشخیص دهد و روشهای
درمان مناسب را تجویز کند.
 :علل مختلف شوره سر چگونه از یکدیگر
قابل تمایز است؟
معموال پوستهریزی ناشی از خشکی سر در سنین پایینتر
از بلوغ اتفاق میافتد .در این نوع شوره ،پوستهها حالت
آرد مانند دارند اما خارش و عالمت دیگری وجود ندارد.
ممکن است به دلیل شستشوی زیاد ،پوست سر دچار
خشکی شده و پوستهریزی غیرعادی بروز پیدا کند.
پوستهریزی ناشی از درماتیت سبورئیک بعد از سن بلوغ که
ترشحهورمونهایمردانهافزایشمییابد،دیدهمیشود.در
صورت ابتال به این بیماری ،میزان چربی پوست باال میرود

نقش دارند و افزایش سن بهتنهایی نمیتواند یک عامل
بهبوددهنده تلقی شود.
شوره سر خشک نیز در سنین پیش از بلوغ و دوران کودکی
ممکن است آزاردهنده باشد که با کاهش دفعات شستشو
و انتخاب شامپوی مناسب بهبود مییابد.
اما پوستهریزی ناشی از پسوریازیس وابسته به جنس
و سن نیست و در افراد با سنین مختلف دیده میشود.
 :روند درمان شوره سر چگونه است؟
از آنجا که شوره سر کامال به چربی پوست وابسته است،
استفاده از شامپوی مناسب و شستشوی مرتب با آب ولرم
به بهبود کمک میکند زیرا چربیهای اضافی از پوست
سر برطرف میشود اما در افرادی که دسترسی کافی و
مناسب به شویندهها و حمام ندارند یا به دالیلی با فاصله
طوالنی به حمام میروند ،طبیعی است که چربیها روی
پوست جمع شوند و شورهها مکرر عود میکنند.
استفاده از شامپوهای مخصوص شوره سر متناسب با
چربی پوست ،میزان خشکی موها ،حالت رنگشدگی
و ...ضروری است و در موارد خفیف به رفع مشکل کمک
میکند اما اگر با این اقدامات بهداشتی و مراقبتهای روزانه
وضعیت شوره همچنان آزاردهنده باشد ،نیاز به بررسی
دقیقتر و استفاده از درمانهای دیگر خواهد بود .نوع
شوره و درمان مناسب با بررسی عالئم توسط متخصص
پوست قابلتشخیص است و در مورد این خانم میتواند
ناشی از خشکی پوست سر یا پسوریازیس باشد .در موارد
تشخیص ابتال به درماتیت سبورئیک ،معموال کنار رعایت

اصول بهداشتی و شستشوی درست ،درمانهای ضدقارچ
نیز توصیه میشود .شوره سر به دلیل پسوریازیس نیز
به بررسی و تشخیص دقیق بیماری و درمانهای خاص
نیاز دارد.
نکته دیگر اینکه بعضی افراد نگران کمبودهای غذایی
بهخصوص آهن و روی در بروز شوره هستند .در واقع
ایجاد شوره ارتباطی با تغذیه ندارد و در مواردی کمبود
روی میتواند عالئم اگزما ایجاد کند .البته کاهش استرس
میتواند در کاهش شوره نقش داشته باشد.
 :آیا وجود مایت دمودکس که معموال انگل
دمودکس گفته میشود ،در ایجاد شوره نقش دارد؟
تاثیر مایت دمودکس غالبا در بیماری روزاسه و گاهی
التهاب پلکها دیده میشود .گاهی در بیماری درماتیت
سبورئیک عالوه بر شوره سر ،قرمزی پلکها نیز دیده
میشود که نشاندهنده فعالیت مایت دمودکس در ریشه
مژهها و حاشیه پلکهاست اما دمودکس در ایجاد شوره
سر و ابروها نقشی ندارد و ایجاد شوره در ابروها ناشی
از چربی پوست است که زمینهساز رشد و تکثیر قارچ
تیناورسیکالر خواهد بود.
 :استفاده از روسری ،حوله ،بالش و ...میتواند
باعث سرایت شوره در افراد مختلف شود؟
نه ،شوره سر مشکل مسری نیست و بروز آن ناشی از
وجود قارچهایی است که در سطح پوست همه افراد وجود
دارد .با توجه به شرایط فیزیولوژیک و عوامل محیطی
ممکن است در بعضی افراد زمینه بروز پیدا کند.
نگاه روانشناس

سالمت روان از خصوصيات ظاهری تاثیر میپذیرد

دکتر حسین ابراهیمیمقدم /مشاور و استاد دانشگاه آزاد
مسلماوضعیتظاهریپیشازهرچیزهنگامبرقراریروابط
اجتماعیبرایدیگرانملموسوتاحدودیبیانگرشخصیت
فرد است .وضعیت ظاهری شامل نحوه پوشش(تمیزی
لباس ،متناسب و مرتب بودن) و بهداشت شخصی است.

برقراری ارتباط ،ابتدا به یکدیگر نگاه میکنیم

پرواضح است هنگام گفتوگو و ایجاد ارتباط با دیگران،
ابتدا افراد ناخودآگاه به صورت یکدیگر نگاه میکنند و
سپس توجه نسبت به موها جلب میشود .بیشک افرادی
که وضعیت ظاهری خوبی ندارند و بهداشت مطلوب و
سالمتپوستوموهارارعایتنمیکنند،احساساتروانی
مثبتیدرطرفمقابلایجادنخواهندکرد.نداشتناحساسات
روانی مثبت منجر به کمشدن ارتباطهای اجتماعی میشود
و افزایش احساس تنهایی و دریافت ناکافی از حمایتهای
روانی را به دنبال دارد که یکی از پایههای سالمت روان را
بهخطر میاندازد .انسان موجودی زیستی ،روانی ،اجتماعی
و معنوی است و اگر روابط اجتماعی او دچار مشکل شود،
ساختار سالمت روان وی نیز آسیب میبیند.

که هر شخص از خودش میشناسد و دیگران از او میدانند».
براساس این تعریف ،زمانی که دیگران نگاه مثبتی نسبت به
فرد نداشتهباشند و بهعنوان مثال او را فردی شلخته ،با موهای
چرب ،شوره سر و ...بشناسند ،احتماال نگاه به شخصیت
فرد نیز متفاوت خواهد شد .حال آنکه ممکن است این فرد
بسیار انسان خوب ،با ویژگیهای منحصربهفرد و صفات
رفتاری مثبتی باشد اما در نگاه دیگران اینگونه بهنظر نرسد.
این مساله بهطورجدی بر اعتماد به نفس تاثیر میگذارد.
شوره سر که با پخششدن پوستههای سفیدرنگ روی
لباس فرد همراه است ،میتواند این حس را به دیگران القا
کند که شاید این فرد بهداشت مطلوبی ندارند .درحالی که
همیشه اینگونه نیست و گاهی بهرغم رعایت بهداشت باز
هم شوره ظاهر میشود که ضرورت مراجعه به متخصص
و درمان الزم را میطلبد.
این مساله در مورد پوست دست و صورت نیز بهنوعی
حاکم است .استرس و اضطراب زیاد در بروز تغییرات
پوستی نقش دارد و با جوشهای صورت ،آکنه و ...همراه
است که گاهی تصور خوبی در ذهن دیگران ایجاد نمیکند.

پسوریازیس با قطع
داروها عود میکند

دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شوره سر؛ مشکلی
رایج و پردردسر

و تغذیه قارچها از این چربیها باعث ایجاد التهاب خواهد
شد .این پوستهریزی در قسمتهایی مانند بین ابروها،
گوشههای بینی ،گوش و قسمت جلوی سر که چربی
پوست بیشتر است ،ظاهر میشود .این نوع پوستهریزی
معموال همراه با قرمزی پوست یا خارش است .گاهی به
این پوستهریزی« ،شوره چرب» نیز گفته میشود.
اگرپوستهریزیناشیازبیماریپسوریازیسباشد،پوستهها
حالت نقرهای شکل و براق دارند ،درشت هستند و ممکن
است حتی به هم بچسبند که باعث ضخیمشدن پوست
سر میشود .البته ممکن است عالئم پوستهریزی عالوه
بر پوست سر در ناحیه پیشانی ،پشت گردن ،آرنج و زانو
نیز ظاهر شود .پسوریازیس جزو بیماریهای التهابی است
و درمانهای خاص خود را میطلبد.
 :آیا شوره سر میتواند باعث ریزش مو باشد؟
اگر پوستهریزی ناشی از درماتیت سبورئیک باشد ،ممکن
است زمینهساز ریزش موی مردانه شود اما دیگر انواع
شوره تاثیر چندانی در ریزش موها ندارد.
 :بروز شوره سر با توجه به جنسیت و سن
متفاوت است؟
مسلما جنسیت در بروز شوره سر نقش دارد .درماتیت
سبورئیک یا شوره چرب در آقایان بیشتر دیده میشود
زیرا آقایان پوست چربتری دارند .همچنین در سنین
جوانی که فعالیت هورمونهای مردانه در بیشترین حد
است ،میزان شوره سر شدید خواهد بود .رعایت اصول
بهداشتی و درمانهای الزم در بهبود این نوع شوره

نگاه متخصص پوست

دائم در حال تالش هستند تا خود را از آنچه هستند بهتر
و بیشتر نشان دهند .البته باالرفتن سطح وسواس با کاهش
اعتماد بهنفس همراه است و این دو مقوله کامال ارتباط
مستقیم و دوسویه دارند.
افراد مبتال به شوره سر باید بیش از دیگران برای رعایت
بهداشت اهمیت قائل شوند اما در عمل گاهی در چرخه
معیوبی میافتند .به عنوان مثال ممکن است فرد کمتر تمایل
داشتهباشدبهآرایشگاهمراجعهکندزیرانگرانیدرموردتوصیه
و نصیحتهای آرایشگر یا تصور شلختگی و ناپاکیزهبودن
در دید دیگران برای وی آزاردهنده است ،بنابراین سنگینی
نگاه دیگران نسبت به خود را کامال احساس میکند و این
مساله ممکن است وضعیت بهداشتی را حتی بدتر کند.

مشکالت زیبایی همه ابعاد زندگی را دربرمیگیرد

باور اشتباه در مورد سرایت مشکالت پوست و مو مانند
اگزما ،شوره و ...میتواند مانع از ارتباط رفتاری و گفتاری
دیگران با فرد مبتالشود .این مساله باعث کاهش روابط
اجتماعی میشود و در مواردی مانند ازدواج ،فرد متمایل
به انتخاب فردی در جایگاه پایینتر از خود خواهد بود تا
از عدم دریافت جواب مثبت از دیگران با جایگاه بهتر،
وضعیت ظاهری در ارزیابی نسبت به شخصیت وسواس و کاهش اعتماد به نفس؛ پیامدهای
در امان بماند.
احتمالی مشکالت ظاهری
فرد مؤثر است
از طرف دیگر ،یکی از تعاریف در مورد شخصیت براساس بعضی از افرادی که از مشکالت پوست و مو مثل شوره چنینمشکالتیدرزمینهپوستوموتقریبادرتمامجنبههای
گفته «نرمان ال.مان»؛ روانشناس« ،شخصیت مولفهای است سر رنج میبرند ،دچار رفتارهای وسواسگونه شدهاند و زندگی فرد مبتال تاثیر میگذارد بهطوری که فرد حتی مجبور

میشود برای دوری از نگاه دیگران ،از ورزشهای گروهی
و فرحبخش مانند شنا اجتناب کند .گاهی نیز برای رهایی
از این مشکل به حرف افرادی گوش میدهد که هیچ
تخصصی در این زمینه ندارند و انواع درمانهای خانگی
و ...را امتحان میکند که بر جنبههای مختلف سالمت روانی
و جسمانیاش اثر خواهد داشت.
تا زمانی که فرد خود را زیبا ،جذاب و دوستداشتنی نبیند،
حتی در روابط زناشویی نیز احساس روانی مناسب نخواهد
داشت .در این شرایط خود را انسانی بیکفایت میداند که
طرف مقابل حق دارد نگاه بدی نسبت او داشته باشد .چنین
وضعیتی زمینهساز سرخوردگی میشود و احساسات منفی
مثل حقارت و حتی افسردگی و خشم را در او ایجاد میکند
که شاید اگر دچار مشکالت پوست و مو نبود ،وضعیت
بهتری در زندگی کسب میکرد.
تاثیر مسائلی از این قبیل ،بر اعتمادبه نفس خانمها مخصوصا
در سنین نوجوانی و پیش از ازدواج بیشتر است.

فراموش نکنیم که...

چه بخواهیم و چه نخواهیم ما از نظر ظاهری مورد قضاوت
قرار میگیریم؛ درحالیکه این کار واقعا اشتباه است .واقعیت
زندگی این است که همه ما براساس ظاهر مورد قضاوت
و مقایسه هستیم و داستان «آستین نو بخور پلو» متاسفانه
یک واقعیت در جامعه است.

پسوریازیس یا صدفک یا داءالصدف بیماری
پوستی مزمن خودایمنی است که عالیم آن به
صورت تظاهرات پوستی ،درگیری مفصلی،
ناخن و حتی درگیری مفصل نمایان میشود.
مشخصه اصلی این بیماری ،پوستههای خیلی
ضخیم روی پوست است که میتواند نواحی
آرنج ،زانو و حتی به صورت پراکنده قسمتهایی
از پوست بدن را درگیر کند.
معموال در فصل سرما و زمستان رطوبت هوا
کاهش مییابد و این مساله منجر به تشدید
خشکی پوست و تظاهرات پوستی بیماری
میشود اما فصل گرما و آفتاب منجر به بهبود
پسوریازیس میشود.
بنابراین در پاییز و زمستان به بیماران مبتال
توصیه میشود مرتب پوست بدن خود را
چرب نگه دارند و اگر به عفونت پوستی
شک دارند ،از داروهای آنتیبیوتیک موضعی
که پزشک برایشان تجویز کرده استفاده کنند.
عالوه بر این عوامل محیطی متعددی از جمله
استرس ،قطع ناگهانی کورتون ،صدمه به پوست،
خشکی پوست ،استعمال دخانیات و الکل و
چاقی میتواند باعث تشدید بیماری و شعلهور
شدن پسوریازیس شود .بنابراین بیماران باید
حواسشان به این موارد باشد.
این بیماری معموال با دارودرمانی بهبود مییابد
و کنترل میشود اما به محض قطع داروها،
دوباره تکرار شده و عود میکند .بارها گفته
شده ،پسوریازیس نوعی بیماری پوستی است
که با درمان قابلکنترل است و نمیتوان آن را
ریشهکن کرد.
بهترین درمان برای پسوریازیس ،مصرف
داروهای موضعی و مالیدنی کورتونی ،داروهای
سیستمیک ،کپسولی از خانواده ویتامین ،A
داروی متاتروکسات و همچنین نوردرمانی است
که منجر به کنترل این بیماری میشوند .این
بیماری یک بیماری التهابی است و داروهای
سرکوبگر ایمنی در درمان آن موثرند.
در ضمن استفاده از اسیدهای چرب امگا3؛
روغن زیتون ،بذر کتان ،گردو ،ماهیهای چرب
مانند ماهی آزاد ،ساردین ،شاهماهی ،ماهی
خالمخالی و ماهی تن میتواند در تسکین
پسوریازیس کمککننده باشد.
نگاه متخصص طب ایرانی

بهبود شوره سر
از منظر طب ایرانی

دکتر لیال شیربیگی
استادیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی
تهران

شورهسر یا «ابریه» پوستههای ظریف و کوچکی
هستند که در سطح پوست سر ایجاد میشوند.
این پوستهها در مراحل ابتدایی بیآزارند ولی
میتوانند پیشرفت کرده و نواحی عمقیتر پوست
را درگیر کنند و حتی باعث از بینرفتن پیاز
مو شوند و در نتیجه رویش مو را مختل کنند.
علت ایجاد این بیماری بسیار مختلف است .از
دیدگاه طب رایج ،مهمترین علت ایجاد شوره
سر فعالیت بیش از حد قارچهای فلور نرمال
بدن است .از دیدگاه طب ایرانی خشک شدن
پوست سر یکی از عوامل ایجاد آن است اما
بسیاری از افراد با وجود داشتن پوست چرب
سر خود ،باز هم از شوره آن آزار میبینند.
یکی از روشهاي مقابله با شوره سر بهخصوص
در مواردی که خشکی آزاردهنده پوست سر
وجود دارد ،استفاده از روغنهای گیاهی مثل
روغن گل سرخ است.
نحوه استفاده از روغن گل سرخ 15 :قطره
از روغن مورد نظر را در نواحی مبتال بریزید
و کمی آن را با نوک انگشتان ماساژ دهید.
این روغن باید حداقل  4ساعت روی پوست
سر بماند .بهترین کار این است که روغنمالی
به کف سر  4تا  5ساعت قبل از حمامرفتن
انجام شود .این کار را بايد دو نوبت در هفته
تکرار كرد.
یکی دیگر از روشهای رفع شوره سر
بهخصوص در مواردی که چربی پوست سر
غالب باشد ،استفاده از گیاهان لعابدار مانند
گل خطمی است.
نحوه استفاده از لعاب گل خطمی :گل خطمی
را در آسیاب پودر کنید و یک تا دو قاشق
غذاخوری از پودر آن را در یک لیوان ریخته
و روی آن ،تا نصف لیوان آب ولرم بریزید.
مخلوط مورد نظر به مدت  4تا  5ساعت بايد
در آفتاب گذاشته شود .سپس آن را صاف
کنید و لعاب حاصل را یک ساعت قبل از
حمام ،روی پوست سر ماساژ دهید و سپس
سر را بشویید .این کار را بايد  3نوبت در
هفته تکرار كرد.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه
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بالهایی که استرس بر سر پوست میآورد

استرس قدرت دفاعی پوست را پایین میآورد
گرچه نوع تغذیه و مراقبتهای
بهداشتی و زیبایی بر سالمت پوست
اثرگذار هستند ،تاثیر استرس
بهخصوص در مورد بروز جوشهای
پوستی بسیار بیشتر است زیرا
استرس قدرت دفاعی پوست را پایین
میآورد .از گذشتههای دور نیز تاثیر
شرایط روانی بر زیبایی ظاهری تایید
شده و مطالعات علمی طی دهههای اخیر
این مساله را ثابت میکنند

دکتر بهروز باریکبین
متخصص پوست

پوست نیز مانند ارگانهای مختلف بدن تحت
تاثیر استرس است و زمانی که اختاللی در بدن
ایجاد شود ،طبیعی است که در پوست به عنوان
اندام ظاهری بروز کند .امروزه انواع ماسک ،کرم
و ...برای بهبود جلوه ظاهری وجود دارد ولی
برای پوشاندن اختالالت هورمونی و عوارض
آنها کافی نخواهد بود.
نوع تغذیه و مراقبتهای بهداشتی و زیبایی نیز
بر سالمت پوست اثرگذار هستند اما تاثیر استرس
بهخصوص در مورد بروز جوشهای پوستی
بسیار بیشتر است زیرا قدرت دفاعی پوست را
پایین میآورد .از گذشتههای دور نیز تاثیر شرایط
روانی بر زیبایی ظاهری تایید شده و مطالعات
علمی طی دهههای اخیر این موضوع را ثابت
میکنند .در ادامه به  8عامل استرسزا و تاثیر آنها
بر سالمت پوست اشاره میکنیم.

نورخورشید و تحلیل قدرت دفاعی
پوست

پیش از پرداختن به تاثیر تغییرات درونی بدن
بر سالمت پوست ،باید به عامل بیرونی بسیار
مهمی اشاره کرد که به پوست آسیب میرساند و
قدرتدفاعیآنراکاهشمیدهد؛یعنیپرتوهای
ماورای بنفش خورشید .سطح آسیب این پرتوها
از نور طبیعی خورشید یا از طریق مصنوعی مانند
برنزه کردن تفاوتی ندارد .در هر حال ،جذب
امواج فرابنفش در پوست به سلولهای خون پیام
میفرستدتابرایترمیمبهبخشآسیبدیدهبرسند.
درنتیجهحالتآفتابسوختگیرویپوستایجاد
میشود.البتهعالوهبراین،مواجههمستمرباامواج
فرابنفش باعث بروز جوش و لکههای پوستی و
حتی سرطان خواهد شد.
بهترین راهکار مقابله با آسیبهای نورخورشید،
استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب است .البته
مطالعات نشان میدهد بعضی روغنهای
طبیعی مانند زیتون و نارگیل تاثیر محافظ در
برابر نورخورشید دارند ولی جایگزین کرم
ضدآفتاب نیستند .همچنین مصرف میوههای
سرشار از آنتیاکسیدان و ویتامین Cمانند
مرکبات ،توتفرنگی ،انار و کیوی در تقویت
سلولهای ایمنی نسبت به رادیکالهای آزاد
ناشی از نورخورشید موثر است.

هنگام عصبانیت ،ناراحتی و اضطراب پوست
صورت را جمع کنند .این عوامل بهتدریج باعث
ایجاد چین و چروک پوست میشوند .بهترین
روش برای کاهش خطوط پیشانی و خنده ،ماساژ
مداوم پوست صورت ،تمرینات یوگا و تزریق
بوتاکس در موارد جدی است.

تاثیر استرس بر موها

التهاب و تحریک شدید پوست

کهیر،پسوریازیس،اگزما،روزاسهو...بیماریهای
پوستی ناشی از التهاب هستند .نتایج مطالعات
نشان میدهد درگیری ذهنی نیز میتواند قدرت
دفاعی پوست را کاهش دهد و زمینهساز چنین
مشکالتی شود .از طرفی استرس ،تعادل پوست
را تغییر میدهد .از اینرو ،جای تعجب نیست
که پس از بیخوابی مزمن یا جروبحث و هر عامل
استرسزای دیگری ،شادابی پوست کاهش یابد.
گرچه یکی از دالیل بروز آکنه ،التهابات بدن
استبایددانستبرخیبیماریهایپوستیمانند
روزاسه شبیه آکنه هستند و پیش از درمان باید
بررسی و عواملی مانند استرس ،مواجهه با مواد
حساسیتزا و ...بررسی شوند .مقابله با التهابات
ناشی از استرس در وهله اول حفظ آرامش و رفع
عامل تنش است .البته دوری از استرس همیشه
ساده نیست اما میتوان از طریق تغذیه درست،
ورزشیااقداماتدرمانیبهتسکینآنکمککرد.

افزایش تولید چربی پوست و آکنه

ترس و نگرانی از وقوع حوادث ناگوار یا ترس
از بیمار شدن بهخصوص در این ایام که ویروس
کرونا همه را تهدید میکند یکی دیگر از حاالت

استرسزا محسوب میشود که تاثیر جدی بر
زیبایی پوست و بروز آکنه بهخصوص در خانمها
دارد .در این شرایط ،انتقال پیام عصبی از پوست
مختل و منجر به عدم تعادل هورمونی و شیمیایی
پوست میشود که در نتیجه آن تولید چربی
افزایش مییابد .با اینکه غلبه بر این نوع استرس
مشکلاست،انجامتمریناتتنفسعمیقدرحفظ
آرامش تاثیر دارد .همچنین مصرف برخی داروها
و پمادها مثل اسید سالیسیلیک تحتنظر پزشک
میتواند برای بهبود آکنه تجویز شود.

چرب شدن پوست سر ،ریزش مو و
ترکخوردگی ناخن

تغییر در ساختار موها ،ناخن و پوست سر نیز
گاهی نشان از افزایش استرس دارد و واکنش
بدنبهتولیدزیادکورتیزولاینگونهبروزمیکند.
برایتشخیصدقیقعلتاینناراحتیهامراجعه
به متخصص پوست ضروری است اما یکی از
بهترین اقدامات اولیه ،پرهیز از حمام داغ برای
جلوگیری از آسیب بیشتر به پوست سر و
موهاست .همچنین ورزش و رعایت تغذیه
درست،بهخصوصگنجاندنمیوههاوسبزیجات
تازه در رژیم روزانه توصیه میشود.

نازک و حساس شدن پوست

افزایش غیرعادی هورمون کورتیزول میتواند
موجب نازک شدن شدید الیه سطحی پوست
به دلیل تجزیه پروتئینها شود .البته این حالت
معموال در افراد مبتال به نشانگان کوشینگ یا
هایپرکورتیزولیسم دیده میشود و فعالیت غده
آدرنالین و درنتیجه ترشح کورتیزول بسیار زیاد
خواهد بود .این بیماری با مشکالت دیگری مانند
عدم تحمل گلوکز ،ضعف عضالنی و تحلیل
سیستم ایمنی همراه است .در صورت بروز چنین
عالئمیفردبایدتوسطپزشکمتخصصبررسی
شود و آزمایشهای خاص انجام گیرد تا با تجویز
دارو ،سطح کورتیزول تنظیم شود.

تاخیر در روند بهبود جراحات

اپیدرم یا روپوست تحت تاثیر استرس شدید،
به سرعت ضعیف و احتمال ابتال به عفونتها
و عوامل بیماریزای محیطی تشدید میشود .در
این حالت توانایی پوست برای ترمیم جراحات،
سوختگی و آکنه کاهش مییابد.
برای ترمیم سد دفاعی پوست ،استفاده از
محصوالتحاویگلیسیرینواسیدهیالورونیک
توصیه میشود .مراقبتهای الزم در برابر

در دوران کرونا ،لیف و لوازم حمام را
هرچند وقت یکبار تعویض کنیم؟
بسیاری از افرادی که در شرایط شیوع کروناویروس
مجبور هستند به دالیل مختلف هر روز از خانه خارج
ترجمه:
راضیه فیضی شوند ،پس از بازگشت به خانه سریع دوش میگیرند یا
حمام میکنند .یکی از سواالت رایجی که از سوی این
افراد مطرح میشود این است؛ آیا ویروس کرونا میتواند روی لوازم حمام
مانند کیسه ،لیف ،اسفنج و ...زنده بماند؟ متخصصان پوست به پرسشهای
این سوال رایج پاسخ میدهند.

کروناویروس و سطوح پالستیکی

دکتر رینا آالف ،متخصص پوست با استناد به گزارشها و توصیهنامههای
موسسه ملی سالمت آمریکا ( )NIHمیگوید که کروناویروس میتواند
تا  3روز روی سطوح پالستیکی زنده بماند بنابراین بهتر است وسایل
شخصی مختلف ،از جمله انواع لوازم پالستیکی حمام را زود به زود بشوییم
و تمیز کنیم .ضمن اینکه اعضای خانواده احیانا نباید از لوازم پالستیکی
حمام بهصورت اشتراکی استفاده کنند.
بعضی افراد میگویند شستن دستها به مدت  20ثانیه با صابون و آب گرم
میتواند مانع گسترش کووید 19-شود ،بنابراین آیا شستن لوازم پالستیکی
هنگام دوش گرفتن ،کروناویروس را نابود میکند؟
باید بگوییم بله اما یک نکته را هم نباید فراموش کنیم؛ شستن لوازم
حمام ،اسباببازی یا دستها با صابون بخش عمده ارگانیسمها و عوامل
بیماریزای روی سطوح را ضدعفونی و خنثی میکند اما لوازم حمام پس
از استفاده مرطوب و آویزان رها میشوند .به همین دلیل هم این لوازم،
محل مناسبی برای تجمع ،تکثیر و ادامه حیات باکتریهای روی سطوح
مجاورشان فراهم میکنند و درنتیجه باکتریها در این لوازم خیلی سریع
گسترش مییابند .ضمن اینکه محیط حمام که هم مرطوب است و هم
عامل رطوبت ،در تکثیر و رشد کروناویروس اهمیت زیادی دارد.
به گفته دکتر مالنی پالم ،متخصص پوست ،با توجه به نکات ذکرشده بهتر
است از لیفهای پارچهای و لوازم غیرپالستیکی برای حمام کردن استفاده
کنید .این لیفها و لوازم قابل شستوشو هستند و کمتر میتوانند منشاء
تجمع باکتریها باشند بنابراین در دوران همهگیری جهانی کووید 19-واقعا
انتخاب بهتری محسوب میشوند .فقط توجه کنید لیفهای دارای بافتهای
محکمتر و ریزتر آهستهتر خشک میشوند ولی لیفهای دارای بافتهای
ل سریعتر خشک خواهند شد .این نکته از این نظر اهمیت
درشت و ش 

نورخورشید و مصرف خوراکیهای سرشار از
آنتی اکسیدان نیز مفید خواهد بود .استفاده از
کرمهای رطوبترسان و تامین آب مورد نیاز
بدن از طریق نوشیدن مایعات فراون در این زمینه
توصیهمیشود.استفادهازمحصوالتباپایهروغن
کتان و زینک نیز به دلیل تاثیر مطلوب در حفظ
رطوبت پوست مفید خواهد بود.

تیرگی اطراف چشم

کمبود خواب یکی از مهمترین علل زمینهساز
تیرگی اطراف چشمهاست .این حالت عمدتا به
دلیل استرس ناشی از خستگی است که سطح
آدرنالین برای آمادگی بدن طی فعالیت شدید و
طوالنی افزایش مییابد .تمرینات تنفس عمیق
و دوش آب گرم میتواند روند به خواب رفتن
را تسریع کند .البته باید  2ساعت پیش از خواب
از نوشیدن قهوه و چای و تماشای صفحات
نمایشگر پرهیز شود تا کیفیت خواب بهبود یابد.

چروکهای پوستی

عالوه بر افزایش سن که عامل جدی بروز
چروکهایپوستیاست،برخیافرادعادتدارند
هنگام بروز هیجانات و احساسات ،بهخصوص

 .1ریزش موها :استرس سبب میشود موها به
سرعت از فاز رشد وارد فاز استراحت و سپس
وارد فاز ریزش شوند .درحقیقت استرس چرخه
طبیعی زندگی موها را تسریع میکند .به محض
اینکه دوران استرس به پایان میرسد ،موها به
چرخه همیشگی خود بازمیگردند.
 .2موهای خاکستری :استرس ،تولید مالنین را در
موهامتوقفمیکندودرنتیجهموهابهمرورشروع
به سفید شدن میکنند .استرس تارهای مویی را
نازک میکند و منجر به کمپشتی موها میشود.
برایحفظرنگموهایابهعبارتیبرایجلوگیری
از تغییر رنگ ناگهانی آنها ،با پزشک خود صحبت
کنید تا در صورت تجویز ایشان ،ویتامین  Bو
بیوتین مصرف کنید چون این دو ماده به تقویت
موها کمک بزرگی میکنند .برای جلوگیری از
پیری زودرس موها از شامپوهایی کمک بگیرید
که غنی از پروتئین باشند.

تاثیرات استرس بر ناخنها

شیارهای موازی و عمیقی که در سطح ناخنها
شکل میگیرند ،منبعی جز استرس ندارند .اگر
چنین حالتی را روی ناخنهایتان مشاهدهکردید،
در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید چون
دیابت ،کمبود زینک یا روی ،بیماری سیفیلیس
و بیمارهای عروقی نیز میتوانند چنین نشانهای
داشتهباشند.

چرا در دوران قرنطینه پوست خشک،
چرب یا پر از آکنه میشود؟
پوست طالب ثبات است ولی در شرایط پیچیده کنونی ،تحت تاثیر بیثباتی کووید 19-قرار گرفته است.
ترجمه:
همه ِ
گیری ویروس کرونا میتواند آثار زیانبخشی بر پوست بگذارد .درحقیقت میتوان گفت یکی دیگر از
عفت
عباسیان
ی که افراد بسیاری را درگیر کرده و موجب شده پوست آنها
تاثیرات قرنطینه ،مشکالت پوستی است ،بهطور 
خیلی چرب یا خیلی خشک شود و حتی دانههای جوش و آکنه بر سطح آن آشکار شود .فراموش نکنید
این موضوع ،کامال طبیعی است اما شما میتوانید با رعایت برخی اصول ،سالمت پوست را در این دوران تضمین کنید.

دارد که لیف انتخابی
شما باید زودتر خشک
شود تا زمینه مناسبی برای
کروناویروس فراهم نکند.

لوازم حمام؛ بستر مناسبی
برای باکتریها و میکروبها

متخصصان و محققان بیشتر از اینکه نگران رشد کروناویروس در لوازم حمام
باشند ،نگران رشد باکتریها و قارچها در این لوازم هستند .لوازم حمام در
تماس مستقیم با باکتریهای روی بدن قرار میگیرند و اگر بهخوبی تمیز
نشوند یا در زمان استاندارد تعویض نشوند ،دوباره وارد فولیکول مو و بافت
پوستمیشوندومشکالتیمانندعفونتهایسطحییاتحریکپذیریپوست
ایجاد میکنند .پس اگر رنگ لوازم حمام مثل لیف تغییر کرده یا بوی بدی
گرفته ،حتما بدون معطلی آن را دور بیندازید .معموال بخشی از لیف آلوده و
غیرقابل استفاده به رنگ سفی دـزرد ،قهوهای یا سیاه درمیآید.

پاکسازی و تمیزکاری لوازم حمام

دکتر آالف میگوید« :در شرایط عادی باید لیف یا لوازم حمام را هر  3تا 4
هفته یکبار تمیز و پاکسازی کرد ».اما او در شرایط شیوع کووید 19-توصیه
میکند پس از هر بار دوش گرفتن یا حمام کردن ،لوازم حمام مانند اسفنج ،لیف
و ...را با استفاده از صابون آنتیباکتریال یا سرکه بشویید .اگر به میزان زیادی
از این دو ماده دسترسی ندارید ،میتوانید از مقدار کمی محلول سفیدکننده
رقیقشده کمک بگیرید .توجه کنید لیف یا لوازم دیگر باید  5دقیقه درون
محلول سفیدکننده رقیق یا سرکه یا آبکف صابون آنتیباکتریال باقی بماند.
پس از این کار نیز باید لیف یا لوازم دیگر را در جای خنک و غیرمرطوب
آویزان کنید تا بهدرستی خشک شود.

تعویض لوازم حمام در زمان کروناویروس

بهگفته دکتر پالم ،تعویض لوازم حمام هرچند وقتیکبار ،به میزان استفاده
از آنها بستگی دارد .در حالت عادی ،این تعویض باید بین هر  2تا  4ماه
انجام شود .امروزه میتوان از لیفها و لوازم آنتیباکتریال حمام استفاده کرد
که اساسا بستر ضعیفتری برای رشد و تجمع عوامل مخرب فراهم میکنند.
منبعHuff Post :

آکنه و آثار قرنطینه بر پوست

در اصل ،قرنطینه میتوانست برای پوست مفید باشد .تصور کنید برای یک برهه زمانی سراغ آرایش نروید ،به مصرف
ماسکهای زیبایی رو بیاورید و پوستتان در معرض آلودگیهای محیطی قرار نگیرد ،قطعا در چنین شرایطی پوست به
راحتی نفس میکشد و طراوت خود را بازمییابد اما در عمل چنین نشد ،بهطوریکه امروز افراد بسیاری وجود دارند که
دقیقا عکس نتایج باال عایدشان شدهاست .پوست عدهای بیش از اندازه خشک و پوست برخی دیگر بیش از اندازه چرب
است .گروهی نیز گرفتار جوش و آکنه شدهاند .بیشک اولین و مهمترین دلیل برای بروز مشکالت پوستی در این دوران،
استرس ناشی از حضور این مهمان ناخوانده است .این بیماری روح و روان همگان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
متخصصان پوست معتقدند یکی از عواملی که به سرعت منجر به ظهور جوش و آکنه در سطح پوست میشود ،استرس
است .البته فراموش نکنید هوای محل زندگی شما نیز در تخریبهای پوستی بیتاثیر نیست .هوای خیلی خشک یا
برعکس ،رطوبت باال ،مستقیم بر پوست اثر میگذارند .الزم به یادآوری است سالمت پوست در این دوران با نحوه تغذیه
شما نیز رابطه تنگاتنگی دارد و باالخره ،تغییر سطح کلر موجود در آب لولهکشی که ممکن است در بعضی مناطق اعمال
شده باشد ،پوست را تحریک میکند تا برای دفاع از خود ،سبوم بیشتری تولید کند.

مراقبت از پوست در دوران قرنطینه

در وهله نخست ،مراقب تغذیه خود باشید .قرنطینه عادات غذایی بسیاری از ما را تغییر داده است؛ به عنوان مثال عدهای
به سمت مصرف بیش از اندازه شیرینیجات رفتهاند .توصیه ما به شما این است که مصرف شکر و اسنکهای شور را به
یعنی دقیقا دو ماده غذایی که معموال وقتی کسل و ناراحت هستید ،به مصرفشان تمایل پیدا میکنید.
حداقلبرسانید؛
در مصرف فراوردههای لبنی و نیز گوشت قرمز افراط نکنید و در عوض تا آنجا که
میتوانید میوه ،سبزیجات و حبوبات را در برنامه غذاییتان بگنجانید .در ادامه،
الزم است منزل را به خوبی تهویه کنید تا هوای داخلی تجدید و پاکسازی
شود .از تمیزکردن منزل غافل نشوید :گردگیری کنید ،ملحفهها را مرتب
تعویض کنید ،روکش کوسنها را بشویید و در یک کالم ،در دوران قرنطینه
برای پاکسازی منزل سنگ تمام بگذارید چون میکروبها در همین
مکانهای به ظاهر ساده ،النه میکنند .در پایان ،تا حد امکان ،استراحت
کنید .در منزل ورزش کنید ،یوگا کار کنید ،برای تمدد اعصاب بازیهای
آنالین انجام دهید ،پازل درست کنید و...
منبعcosmopolitan.fr :
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محیط زیست

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

یادداشت سبز

قاب سبز

مصرف کمتر تنها راهحل نهایی آلودگی محیطزیست است

هیچ جای زمین از آلودگی پالستیکی درامان نیست
آلودگیهای انسانی ،ساختار زیر زمین را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
پژوهشگران آمریکایی باور دارند آلودگیهای ناشی از فعالیت انسان،
عالوه بر سطح زمین میتواند به زیر زمین نیز راه یابد و ساختار این
مکانها را تحت تاثیر خود قرار دهد.

ورود آالیندهها به خلیج فارس؛ از مواد شیمیایی تا کرمهای
ضدآفتاب .رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی گفت:
«مطالعات نشان میدهد کرمهای ضد آفتابی که غواصان استفاده
میکنند نیز در سفیدشدگی مرجانهای این حوضه آبریز تاثیرگذار
است ،ضمن آنکه کارخانههای آبشیرینکن کشورهای حاشیه خلیج
فارس نیزآثار نامطلوبی بر خلیج فارس دارند».

سالمت :هرچند با شیوع کرونا ،میزان آالیندگیهای پالستیکی تا حد
زیادی کاهش یافته ،کارشناسان عقیده دارند این فقط یک وقفه کوتاه در
روند سرسامآور آلودگیهای زیستمحیطی است و بشر به فاصله کوتاهی
بعد از آنکه خیالش از کشتار و همهگیری کرونا آسوده شود ،اگر نگوییم
بدتر اما دوباره به همان روال قبلی بازخواهد گشت و باز هم آلوده کردن
محیطزیست را ادامه خواهد داد .این یک اصل انکارنشدنی است که
دیگر هیچ جای این کره خاکی از آلودگی پالستیکی درامان نخواهد بود.
بازیافت کیسههای پالستیکی بهصرفه نیست
شاید برخی افراد با این توجیه که پالستیکها بازیافت میشوند ،وجدان
خود را در مصرف بیرویه این آالینده مهم محیطزیست آسوده کنند اما
کارشناسان میگویند« :مساله اصلی در مورد زیان پالستیکها زمانی رخ
میدهد که پالستیک تبدیل به زباله میشود زیرا پالستیکها بهطورکلی
سبک هستند ولی دفع آنها در محلهای دفن زمینی ،گزین ه خوبی نیست
و تجزی ه آنها بین  300تا 500سال زمان الزم دارد .دو راه دیگر هم وجود
دارد؛ بازیافت و زبالهسوزی ،کاربری این روشها ،موجب بازپسگیری
برخی ارزشهای پالستیک میشود که میتواند در ساخت دوباره اقالم
پالستیکی ب ه کار بیاید یا با بازیافت آن میتوان محصوالت مفیدی مثل
ایزوگام و قیر به دست آورد اما در زمینه کیسههای پالستیکی ،بازیافت
مقرون بهصرفه نیست چراکه باید هزار کیسه پالستیکی جمعآوری شود تا
به یک کیلوگرم برسد و هزینه جمعآوری و بازیافت کیسههای پالستیکی
و تولید کیسهها و محصوالت جدید ،توجیه اقتصادی ندارد».نتایج یک
تحقیق علمی میگوید ساالنه 7میلیون تن زباله وارد اقیانوسها میشود که
41درصد آن را پالستیک تشکیل میدهد .آمریکاییها هرسال 100میلیارد
کیسه پالستیکی دور میریزند که تنها بخش کوچکی از آن بازیافت میشود.
کیسههای پالستیکی در طبیعت تجزیه نمیشوند .آنها از تودههای زباله،
کامیونهای حمل و محیطهای دفن راه خود را به بیرون باز میکنند و
بعد وارد زیرساختهای آبی و راههای آبی میشوند و پهنه زمین را فاسد
میکنند .درنهایت اگر همه چیز به خیر و خوشی تمام شود زبالههای
پالستیکی تازه وارد زمینهای دفن زباله میشوند که برای تبدیل شدن به
ذرات بسیار ریز که آنها هم آلودهکننده هستند ،باید  1000سال منتظر بمانند.
دربرابر آلودگی پالستیک بیدفاع هستیم
حسین آخانی ،گیاهشناس ،در یادداشتی با عنوان «پیش به سوی دنیای
بدون پالستیک» مینویسد:
«کشور ما یکی از بیدفاعترین سرزمینهای جهان در مقابل آلودگی
پالستیک است .نهتنها همه طبیعت کشور از جنگل ،بیابان و استپ گرفته
تا حاشیهشهر و روستا از پالستیک پر شده ،بلکه حجم پالستیک در
آبهای شمال و جنوب هر روز بیشتر میشود .این پالستیکها نهتنها
در سواحل صحنههای زشت و زنندهای دارند ،بلکه تا پایت را به آب
میگذاری ،به جای حس عبور ماهی و دیگر آبزیان ،این پالستیکها
هستند که میلولند.
ما هنوز تا پالستیکزدایی از طبیعت کشور فاصله دوری داریم .این فاصله
زمانی حس میشود که بدانیم در کشور آفریقایی کنیا استفاده و خرید و
فروش پالستیک میتواند تا  40هزار دالر جریمه داشته باشد».

گسترش ویروس کرونا ،مدل رفت وآمد شهروندان برخی از
کشورهای اروپایی را تغییر داده است .بسته شدن یا کاهش فعالیت
وسایل حمل و نقل عمومی برای هفتهها باعث شد افراد زیادی به
استفاده از دوچرخه و پیادهروی رو بیاورند.

به فرزندان حيوانات دست نزنيد  ،آنها را از خانواده شان جدا نكنيد.

طبیعت همیشه راه خود را مي رود  .معبد باستانی که سالهاي زيادي
خالي از انسان بوده و در دل جنگل کشف شده توسط ریشههای درخت
کامال پوشانده شده است.

راهحل نهایی ،مصرف کمتر است
به نظر میرسد چاره این مشکل نوعی سیاستگذاری چندجانبه باشد؛
مردم باید بیاموزند تا حد امکان کمتر مصرف کنند و این کار با روشهای
ساده و کمی توجه به طور کامل عملی است ،دولتها باید سیاستهای
کالن خود را در جهت کاهش مصرف هدایت کنند که مهمترین آن تا
امروز افزایش قیمت بوده است ،گردآوری زبالههای تر و خشک باید کامال
فراگیر و نظاممند شود و دانشمندان در راه پیشرفت روشهای بازیافت و
سودآور کردن آن قدم بردارند.
البته امروزه تقریبا همه کارشناسان محیطزیست به این جمعبندی رسیدهاند
که راه منطقی و کمهزینه حفظ محیطزیستی که باید به دست فرزندانمان
بدهیم مصرف کمتر است چراکه هرقدر در فناوری بازیافت پیشرفت
کنیم ،از آنجا که این فناوری خود جنبههای آلودهکننده دارد ،باز هم در
صورت مصرف بیرویه نمیتوانیم حرف از محیطزیست پاکیزه بزنیم.
کیسههای پالستیک فقط خاک را آلوده نمیکنند .این اجسام درنهایت به
آبهای آزاد کره زمین میرسند و منابع آبی را هم آلوده میکنند .عالوه
بر این خسارتهای شدیدی به آبزیان وارد میکنند.
آدمها ساالنه  8میلیو ن تن پالستیک وارد دریا میکنند .رفتاری که منجر
به مرگ یکمیلیون پرنده دریایی و 100هزار پستاندار آبزی مثل فوکها
شده است .عالوه بر این ،صدها جاندار دریایی را به سیاه ه سرخ گونههای
درحال انقراض میافزاید .حاصلش میشود خسارتی معادل  8میلیارد
دالر به بومسازگانهای دریایی در سال و این تازه آغاز فاجعه است.

میکروپالستیکها به مرور وارد اندام پالنگتونها ،پالنگتونها وارد بدن
ماهیها و ماهیها وارد بدن آدمها میشوند و چرخ ه مرگ ،سونامی
سرطان و انواع بیماریهای اغلب ناشناخته هرسال بیشتر میشود .قصه
هشداردهنده ماجرا این است که بشر در جشن اختراع پالستیک ،فکر
میکرد حاال میتواند با سالمت ،رفاه و طول عمر بیشتر زندگی کند!
و هنوز ابعاد تراژدی فراختر از آن چیزی است که ترسیم شده است.
بخشی از آن میلیونها تن پالستیکی که در دریا رها میشود ،از جمله
قطعاتی از تورهای ماهیگیری و نظایر آن ،قبل از تکهتکه و خردشدن و
وارد حلقوم آبزیان شدن ،ممکن است همانگونه که در این ویدئو میبینید،
خراشی عمیق در پوست و اندام بیرونی فوکها و دیگر جانداران و پرندگان
دریایی ایجاد کند و آنها را سرانجام به فرجام مرگی دردناک برساند.
کشورهای دیگر برای مهار آلودگی پالستیک چه میکنند؟
حسین آخانی درمورد این موضوع میگوید« :سادهترین و کارآمدترین
روش که در آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا میشود ،این
است که تولیدکنندگان بطریهای پالستیکی آب معدنی و نوشابه و حتی
مواد غذایی عرضهشده در شیشه موظف به جمعآوری آنها باشند .در این
کشورها مشتری برای هر بطری و شیشه گرویی میدهد و با بارکدی که
داردو قرار دادن در دستگاههایی که در بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای
است میتوان گرویی را پس گرفت .چند سال پیش همین کار را به صورت
دستی انجام میدادند .این روش در گذشتهای نهچندان دور با گرویی از
شیشههای نوشابه و شیر در کشور ما هم معمول بود.
طبیعت ایران نباید تاوان بدهد
این دور از انصاف است که طبیعت ایران بهای سنگینی برای منافع عدهای
اندک صاحبان صنایع آب معدنی و نوشابه بپردازد .جمعآوری این بطریها
توسط همان توزیعکنندگان نهتنها از آلودگی در طبیعت جلوگیری میکند،
بلکههمانصنایعمیتوانندعایدیبازیافتآنهارابهدستبیاورند.مهمترین
سود آن کاهش شدید این زبالهها در مخازن زبالهای شهری و کاهش
هزینههای جمعآوری آنها توسط شهرداریها و مردم است .بسیاری از
شهرها امکانات بازیافت ندارند و این زبالهها یا در طبیعت رها میشوند یا
سوزانده شده و منشاء آلودگیهای بعدی میشوند .با برگشت این بطریها
به مبدأ عمال این بار از دوش شهرداریها برداشته شده و آنها هم فرصت
پیدا میکنند برنامههای تفکیک از مبدأ را برای سایر پسماندها اجرا کنند.
راههایی برای حل مشکل آلودگی پالستیک
جهت مبارزه با آلودگی پالستیک باید راهکارهای دیگری در نظر گرفته
شود .دریافت مالیات از کیسههای پالستیک و پرداخت وجه برای آنها
توسط فروشندگان نیز از راههای شناختهشده دیگری است که دولت
ضمن ایجاد درآمد برای خود مجبور نیست کمبودهای مالی خود را با

هشدار سبز

به حیوانات شهری درست غذا دهیم و معابر عمومی را آلوده نکنیم
این روزها دیدن اینکه شهروندی از روی خیرخواهی غذایی
را در گوشهای از خیابان گذاشته تا حیوانات بیسرپرست
از آنها تغذیه کنند ،در شهرهای ما منظره ناآشنایی نیست اما
بسیاری اصول ابتدایی این کار را بلد نیستند و متاسفانه با
تصمیمهای احساسی و عجوالنه آنها شاهد ازدیاد روزافزون
تعداد حیوانات خیابانی هستیم .به جرأت میتوان گفت در
همین یکی -دوسال اخیر تعداد آنها چند برابر شده است.
سگها در حالت عادی حداقل دوسوم زمان را در جستجوی
غذا هستند و حداکثر یکسوم زمان خود را استراحت میکنند
ولی با این روشی که برخی افراد پیش گرفته و غذای آنها را
برایشان فراهم میکنند اولویت آنها تولید مثل بیشتر است.
اگر در جادههای درونشهری و بیرونشهری داخل اتومبیل
باشید ،هرکجا توقف کنید ،خواهید دید چند سگ به امید
گرفتن غذا به طرف شما میآیند .آنها در این مورد شرطی
شدهاندوهرتوقفاتومبیلبرایشانبهمنزلهدریافتغذاست.
بهترین راهکار برای کنترل جمعیت حیوانات عقیمسازی و
بعد غذارسانی درست به آنهاست.

چند دستورالعمل برای غذادهی به حیوانات خیابانی
* غذای سگ و گربه باید به صورت پخته و شامل پروتئین
حیوانی ،کربوهیدرات ،فیبر و ویتامینهای الزم باشد.
* برای سگهای بالغ یک وعده غذای کامل در  ۲۴ساعت
کافی است .برای تولهها وعدههای بیشتری نیاز است و
بهتر است کنار غذای آنها از شیر و ماست هم استفاده شود.
هنگام غذادهی به سگها ضروری است ظروف آب کنار
غذای آنها گذاشته شود.
* باید از غذادادن به حیوانات در محلهای مسکونی و
جلوی منزل دیگران خودداری کرد.به هیچوجه نباید کنار
خیابان و جادههای بیرونشهری به حیوانات غذا داد چون
باعث روآوردن آنها به این مناطق و تصادف و آسیبدیدن
و حتی مرگ آنها میشود.
*در صورت امکان غذا باید به قسمتهای مختلف و با فاصله
مناسب گذاشته شود تا از بروز دعوا بین آنها جلوگیری شود.
اگردرهرشهرومحلهایبتوانجاهاییبهشکلآخورسیمانی
یا از جنس کاشی در خارج از محل تردد مردم و دور از

منازل ساخت که حامیانی هم که قصد غذارسانی دارند غذا
و آب را در آنجا بریزند ،حیوانات یاد میگیرند فقط در آن
محلها دنبال غذا بگردند و دیگر در کوچه و خیابان آواره
نخواهند بود .تنها عاملی که حیوانات را به طرف شهرها و
مراکز جمعیت میکشد امید یافتن غذاست.
*برای غذادهی به گربهها بهتر است از مکانهای مرتفعتر
از سطح زمین استفاده کرد که قابلدسترس سگها نباشد.
*به دوستان حامی حیوانات پیشنهاد میکنیم برای حفظ
جان حیوانات اصرار نداشته باشند حیوانی که غذا میگیرد
حتما بفهمد از دست چه کسی غذا گرفته و بهتر این است
که فکر کند خودش آن را پیدا کرده است.
نکته مهم :فضوالت حیوانات آالینده هستند و بعد از خشک
شدن میکروبها با جریان باد در محل پخش میشوند ،پس
وقتی حیوانات خود را برای گشت بیرون میبرید ،دستکش
و پاکتی داشته باشید تا فضوالت آنها را داخل پاکت دربسته
درون سطل زباله بیندازید.
منبع :موسسه مانا حامی حیوانات

روشهای غیرعقالنی جبران کند .چند برابر کردن عوارض خروج از
کشور یا چند برابر کردن عوارض خودروهای هیبریدی و افزایش شدید
قیمت بلیتهای شرکتهای هوایی در روزهای تعطیل از جمله همان
روشهای مضحکی است که این روزها بیشترین انتقاد را متوجه دولت
کرده است .ایران را تمیز کنید.
حذف آلودگی پالستیک ،شعار جهانی سازمان ملل متحد
خرداد ماه ،1397سایت رسمی سازمان حفاظت محیطزیست ایران نوشت:
«هر کدام از ما در زندگی روزمره خود ،به روشهای ممکن تغییراتی ایجاد
کنیم که از بار سنگین آلودگیهای پالستیکی کاسته شود و زیستگاههای
طبیعی ،زندگی حیاتوحش و محیطزیست خود را از خطرات ناشی
از انباشت ظروف یکبار مصرف و کیسههای پالستیکی نجات دهیم تا
از این طریق ،شاخصهای سالمت جوامع انسانی ،گیاهی و جانوری را
بهبود ببخشیم .در عین حال باید بدانیم بشر در دنیای کنونی از پالستیک
استفادههای متعددی میکند که حذف بسیاری از آنها در عمل ممکن
نیست اما با استفاده از ظروف یکبارمصرف و کیسههای نایلونی ،کار را
به جایی رساندهایم که آثار بسیار ناگواری در محیطزیست به جا گذاشته
است ».به گزارش این سایت ،در سراسر دنیا ،در هر دقیقه یک میلیون
بطری آب آشامیدنی تولید میشود و ساالنه  ۵۰۰میلیارد کیس ه پالستیکی
مورد استفاده قرار میگیرد .در مجموع میتوان گفت  ۵۰درصد از مواد
پالستیکی که ما استفاده میکنیم ،یکبارمصرف هستند.همچنین نزدیک به
یکسومازبستهبندیهایپالستیکیکهاستفادهمیکنیم،ازطریقسیستمهای
جمعآوری زباله جمع نمیشوند و این مساله به معنی انباشته شدن آنها
در خیابانها و محیط اطراف ماست.هر سال ،نزدیک به  ۱۳میلیون تن
پالستیک به اقیانوسها ریخته میشود و شاهد آثار محیطزیستی زیانبار
آنها بر بقای زیستمندان دریایی هستیم .پالستیکهایی که به اقیانوسها
میرسند ،میتوانند دو سرنوشت داشته باشند؛ یکی اینکه تا  4بار در سال
مورد استفاده دوباره قرار بگیرند یا اینکه تا  ۱۰۰۰سال در اقیانوسها رها
باشند تا روزی که تجزیه شوند.
ن ما هم بازکرده
پالستیکها راه خود را به بد 
سایت رسمی سازمان حفاظت محیطزیست ایران مینویسد« :پالستیکها
راه خود را به منابع آبی ما هم باز کرده و از این طریق به بدنهای ما
نیز راه پیدا کردهاند ».حاال پرسش این است که پالستیکها چه صدماتی
میتوانند به ما بزنند؟ دانشمندان هنوز درمورد این موضوع اطمینان ندارند
ولی آنچه مشخص است اینکه پالستیکها میتوانند دربردارنده مواد
شیمیایی متعددی باشند که سمی یا مخل عملکرد هورمونها هستند.
پالستیکها میتوانند به عنوان جاذب انواع آالیندهها مانند دیاکسینها،
فلزات و آفتکشها عمل کنند.

فکرمثبت

شماره هفتصدوپنجاه بیستوهفت اردیبهشت نودونه

کالم نو

دکتر مجید ابهری
آسیبشناس و رفتارشناس اجتماعی

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

سنزندگی

نه زین گونهجویدکسینام و ننگ

معرفیکتاب
سارا حقبین

یاد بگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم

«نام ما ،کاتلین نادیو و الن دیکسون است .ما روانشناس هستیم و
با پسرها و دخترها کار میکنیم .بعضی از بچههایی که ما با آنها کار
میکنیم ،در مدرسه با انجام تکالیف مدرسه مشکل دارند .برخیهم
خیلی فعال هستند و نمیتوانند آرام سر جایشان بنشینند»...
حتما شما هم به عنوان پدر و مادر ،اقوام و خویشان یا معلم و مربی
چنین تجربهای داشتهاید؛ کارکردن و وقت گذراندن با کودکانی که
پرتحرک و پرانرژیتر و شاید حتی بدقلقتر از سایر کودکان هستند
و گاهی اختالالتی مانند عدم توجه و بیشفعالی دارند.
ما در اين كتاب نميخواهيم به كودكان بگوييم دچار بیماری یا
اختالل هستند زیرا آنچه كه كودكان به آن نياز دارند ،این است كه
بتوانند مشكالت ويژه خود را در زمينههاي توجه كردن ،تكانشگري،
بيشفعالي و هر نوع كمكي كه ميتوان به آنها كرد ،بفهمند .اين كتاب
شامل راهكارهايي به زبان ساده برای والدين و ساير مراقبان و مربيان
در ارتباط با كودكان پرجنب و جوش و کمتوجه است .کتاب تالش
میکند راهکارهایی ساده و در عین حال کاربردی برای آرام کردن و
باال بردن قدرت توجه کودکان ارائه
دهد .در این مسیر تمامی راهکارهای
پیشنهادشده ،توسط خود کودکان
اجرا میشود .در پایان کتاب نیز
روشهایی برای استفاده والدین
و کودکان در زمینه طرحها و
عادتها ،پیشنهاد شده است.
اين كتاب نوشته دکتر کاتلین
جی.نادیو و دکتر الن بیدیکسون
با ترجمه حميد عليزاده توسط
نشر رشد در  88صفحه به چاپ
رسيده است.

طرح فاصلهگذاری اجتماعی

ایرنا

محبوبیت و شهرت ،امانتهایی هستند که از سوی مردم به چهرههای
محبوب هنری ،ورزشی و ...داده میشود .شوربختانه از آنجا که بیشتر
این چهرهها بدون گذراندن مراحل تکاملی و ضروری ناگهان به اوج
میرسند و بدون داشتن ظرفیت الزم ،ناگهان چهره معروف جامعه یا
به اصطالح ،شاخ فضای مجازی میشوند ،از نظر رفتاری و روانی
خود را گم میکنند و دست به حرکات و رفتارهایی میزنند که
فقط مختص چهرههای سرشناس جهان سوم و ایرانی است .ظاهر
عجیب و غریب ،پوشش نامتعارف ،رفتارهای سبک و جلف و به
زبان آوردن حرفهای غیرقابل قبول و رکیک فقط در رسانههای
زرد و فضای مجازی بیریشه دیده میشود.
صدالبته زندگی خصوصی هر فرد اعم از هنرپیشه و ورزشکار به
خود او مربوط است و هیچکس حق دخالت و اظهارنظر درباره
آن ندارد اما وقتی مسائل خصوصی آنها عمدا و به اراده خودشان
رسانهای میشود ،دیگر حفظ حرمت زندگی خصوصیشان ضروری
نیست چراکه خودشان بر آن چوب حراج زدهاند.
وقتی یک خانم بعد از جدایی از همسرش فضای مجازی را عرصه
به اصطالح پوز زنی همسر سابقش میکند و تصاویر رومانتیک
با همسر دومش را به اشتراک میگذارد و چاقی ،الغری ،جراحی
صورت ،رنگ مو و مانیکورش موضوع صفحههای مجازی میشود،
زندگیاش عمومی و در معرض قضاوت همگان خواهد بود .نتیجه
سوءحضور فرد مشهوری که با الفاظ رکیک و گفتار بیادبانه روی
اوباش را سفید میکند ،فقط بدآموزیهای تربیتی برای نوجوانان
و جوانان است.
آن دیگری که خود را ستاره سینما میداند ،ویدئوی تمسخر یک
پاکبان زحمتکش را به اشتراک میگذارد و بدتر از آن ،افرادی از
او پشتیبانی و به یکی از استادان و چهرههای ممتاز هنری کشور
به جرم انتقاد از رفتار نادرست یک هنرمندنما و نصیحت او،
اهانتهای ناروا میکنند.
در دوران قرنطینه و اقامت اجباری در خانه ،خیلی از ما سرگرم
فضای مجازی و صرف دستپخت ابتدایی شدهایم .در این مدت
به جای اینکه از این فرصت برای عرضه هنرهای فاخر در هر رشته
استفاده شود ،برخی افراد تماشاگر دابسمشهای خارج از ادب و
نمایشهای دور از اخالق شدند.
با ضعف مدیریت اوقات فراغت در همه اقشار ،بیشترین وقت خیلی
از ما با تماشای فیلمهای بیمحتوا و پرداختن به بازیهای رایانهای
و گشت و گذار در فضای مجازی سپری شد .نوجوانان و جوانان
ما خیلی کم با بازیهای اصیل ایرانی مثل یکقل دوقل ،خاله بازی
برای دختران ،نقطه بازی ،اسم-فامیل ،پانتومیم و ...آشنا هستند و این
سرگرمیها در روزهای قرنطینه برای هر دو نوع نسل خیلی کم به
کار رفت و در این میان جز والدین نمیتوان کسی را مقصر دانست.
وقت بچههای برخی از ما به آشنایی و تماشای افراد مشهوری
گذشت که به اعتبار چشم وخط و خال و ابرو یا روابط صمیمی
با بعضی افراد ،جایگاهی کسب کردهاند و امروز از زمین و زمان
طلبکارند و به دنیا فخر میفروشند .کسانی که به محض مواجه شدن
با کوچکترین انتقاد یا نظر ناسازگار با طبعشان ،تهدید میکنند که
در این کشور نمیمانند و فکر میکنند با رفتن آنها هنر کشور ،یتیم
و سینما عزادار میشود .متاسفانه چند سایت و شبکه زرد نیز با
شنیدن این تهدیدها عزای عمومی اعالم و فاجعهای خلق میکنند.
برخی دیگر از آنها بر این تصورند که سرکردگان هالیوود دوربین
به دست در فرودگاهها منتظر ورود آنها ایستادهاند ،در حالی که اگر
چشم واقعبین داشته باشند ،درمییابند در هیچ کجای دنیا به اندازه
ایران نمیتوانند درآمد و محبوبیت داشته باشند.
من بهعنوان یک رفتارشناس و مشاور خانواده ،امیدوارم پدر و
مادرها هوشمندانه برای پرکردن اوقات فراغت بچهها و خودشان
برنامهریزی کنند و افراد مشهوری هم که در دنیای مجازی فعالیت
دارند ،دریابند با چه عملکردی نامشان ماندگار و یادشان جاویدان
خواهد ماند.
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آنالین بودن بچهها ،هوشیاری بزرگترها
بحثی که این هفته برای شما مطرح میکنم ،استفاده از
دنیای مجازی است .دنیای مجازیای که در زندگی
امروز هم نقش سازنده و مفید دارد و هم نقش
غیرسازنده و آسیبرسان .این روزها به دلیل شیوع
ویروس کرونا ،بچهها به مدرسه نمیروند و وقت
آزاد بیشتری دارند .از طرفی کالسهای درسیشان
آنالین برگزار میشود و وزارت آموزش و پرورش،
این امکان را برای محصالن همه دورههای تحصیلی
به وجود آورده که بتوانند به صورت مجازی از
برنامههای آموزشی کالس استفاده کنند .این فرصت
خوب است اما باید به این مساله مهم بسیار توجه
داشته باشیم؛ بچهها باید از دستگاههای هوشمند
متصل به اینترنت برای ورود به دنیای مجازی و
شرکت در کالسهای آنالین استفاده کنند و این امر
مستلزم نظارت بیشتر والدین است .البته متاسفانه
حتی برخی خانوادههایی که در تهران زندگی میکنند،
امکان مالی برای تهیه دستگاههای هوشمند مثل رایانه،
لپتاپ و تلفنهای هوشمند ندارند ،چه برسد به
نقاط محرومتری که استفاده از امکان آموزش و
پرورش به این طریق برایشان بسیار مشکلتر است.
چقدر خوب است روشی جایگزین شود که این
فشار و تحمیل برای خانوادهها به وجود نیاید.
حاال که الجرم تنها امکان تحصیل از طریق اینترنت
و با ورود به دنیای مجازی است و تلفنهای همراه

هوشمند ولو برای ساعاتی در روز در اختیار کودکان
و نوجوانان قرار میگیرد ،خانواده حتما باید نظارت
کلی داشته باشند .این دوران قرنطینه فرصت و در
ضمن مشکالت زیادی همراه داشته است .بسیاری
از افراد از فرصتهای ایجادشده استفاده کردند و
کنار خانواده به فعالیتهای مثبت ،سازنده و خالق
پرداختند اما برخی دیگر وقتشان را صرف خواندن
مطالب و تماشای برنامههای گفتوگوی دوطرفه،
حاشیهساز ،بیمحتوا و مستهجن افرادی کردند که
شهرتی از همین راه به هم زدهاند .چنین مسائل به
راستی آزاردهنده و برخی برنامهها که کودکان و
نوجوانان با گشت و گذاری ساده در دنیای مجازی
میتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند ،بسیار مخرب
هستند .متاسفانه بسیاری از برنامهها و شبکههای
اجتماعی که روی این دستگاهها نصب میشود
بدون فیلترینگ هم قابل دسترسی هستند و بچهها
خیلی راحت میتوانند وارد آنها شوند .این شبکهها
و صفحات مجازی برای آنها جذابیتهای خاصی
دارد ولی با قدم گذاشتن در این فضا ،پیامها ،مطالب،
تصاویر و فیلمها و رفتارهایی میبینند و حرفهایی
میشنوند که اصال برای سنشان مناسب نیست .پس
واجب است که خانوادهها کنترل الزم را داشته
باشند و نظارت کنند که فرزندشان بیشتر درگیر چه
برنامههایی است ،چه برنامههایی را نصب کرده و چه

دکتر بهروز بیرشک
روانشناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

صفحههایی را دنبال میکند .علت این همه تاکید ما
این است که بسیاری از افراد که خوشبختانه اغلب
آنها خارج از کشور اقامت دارند و کسانی که اسم
شبهسلبریتی دارند ،گفتوگوهای دونفره ،مطالب
و رفتارهای بسیار مبتذل و ناشایست در فضای
مجازی به اشتراک میگذارند و به مخاطبانشان
توصیههایی میکنند که میتواند بسیار مخرب باشد،
بهخصوص برای کودکان ،نوجوانان و حتی جوانان.
آنها به خیر و صالح و تربیت بچههای ما توجهی
ندارند ،فقط میخواهند مطرح باشند و دیده شوند.
هرچقدر تعداد دنبالکنندگان چنین افرادی بیشتر
شود ،احساس غرورشان بیشتر خواهد شد.
عوارض قرار گرفتن نسل جوانتر در معرض این
رفتارها و گفتارها بسیار زیاد است .خانوادهها باید
به این مساله توجه داشته باشند و کنترل و نظارت را
فراموش نکنند .علم و آگاهیشان را راجع به استفاده
از شبکههای اجتماعی و کار در دنیای مجازی باال
ببرند و ببینند فرزندشان بیشتر وقت آزادش درگیر
چه نوع برنامههایی میشود .والدین با برنامههای
سازنده و مفیدتر میتوانند فرزندشان را سرگرم
کنند .مشکالت و دغدغههای فکری و اضطراب
این روزها در جامعه ما کم نیست بنابراین الزم
است برای حفظ بهداشت روان جامعه و مخصوصا
فرزندانمان قدمهایی برداریم.

داستان زندگی
مونا فلسفی
روانشناس کودک و نوجوان ،بازیدرمانگر

ل فرشتهها
مرهمی بر با 
که بودم ،کالهپسران ه سرم میگذاشتم و تفنگ
بچ ه 
دستم میگرفتم چون فک ر میکردمپسرهاقویترند
ی شنیده
و دلم میخواست مثل آنها باشم .از بچگ 
بودمپسرها شیرندَ ،مردند و مردها آنقدر قویاند که
گریه نمیکنند .اسم خودم را گذاشته بودم
هیچوقت 
«مونا قوی» .از نظر من افسانه سیندرال مخصوص
دخترها بود و دلم نمیخواست فکر کنم خوشبختی
ک زن فقط کنار شاهزاده کامل میشود .آن روزها
ی 
دانستم ناخودآگاهم ضعفها و اضطرابهایم را با

نمی
ت «مونا قوی» بودن .حاال
این روش پنهان میکند ،پش 
دفاعی یککودک و دنیای ورودی

میدانم مکانیسم
بهقلب او ،بازیهایی است که انجام میدهد و من در
روزهای کودکیام کسی را نداشت م که بتوانم از ترسها
و دردهایم به او بگویم .من نمیدانستم مونا قوی بودن،
اجتناب از واقعیت ضعیف وجودم من است .بزرگتر
که شدم ه م اسیر خواستههای بزرگترها بودم ،خودم
نبودم .پدر و مادرم دوست داشتند پزشک بشوم امانشد
(آرزوهای تحققنیافته والدین) و من راهی را انتخاب
کردم ک ه در انتهایش باالخره «دکتر» صدایم بزنند.
در دانشگاه ،استادها میگفتن د تو خیلی جوانی ،بهتر
است کار با کودک و نوجوان را شرو ع کنی .با اکراه
قبول کردم چو نفکر میکردم در کار با بزرگسال دکترتر
یمادرممیشوم.
هستموبیشترشبیهدختردوستداشتن 
یکی از استادانم میگفت« :تو ب ه دنیا اومدی که زندگی
خیلی از بچهها ر و عوض کنی ».خندیدم ،من که حتی
یمادر مباشم،زندگیآدمها
نتوانستمدختردوستداشتن 
را عوض کنم؟
با تمام این تردیدها ،باالخره دل را به دریا زدم و کار را
شروع کردم و روزهای طالییام با فرشتهها میگذرد:
 خاله؟ جانم؟ اینجا کجاست؟ اتاق بازی و شادی توکی هستی؟ معل م بازی و شادی (ب ه قول یکی از بچهها ،معلمخنده وشادی)

 بچهها چرا میان اینجا؟ میان خوشحال و خوشحالتر بشن. چطوری؟ آخه من چوب جادویی دارم. خاله چوب جادویی مال قصههاست.ن قدرت توئه عزیزم .من و تو
 چوب جادویی م ک گروهیم .کاریمیکنی م خوشحالیات زیادتر شه
ی 
ت بدت کمتر
و احساسا 
 خاله مونا ،احساس چیه؟ همونی که از قلبت میاد. چه جوری خوشحالیم و زیاد کنم؟ تا حاال هلو رو با هسته خوردی؟ نه ،توی گلو م گیر میکنه! هستههای دلت م (احساساتت) مثل هسته هلو هستند.یگلوتگیرمیکنن.اونوقت
اگرنریزیشو نبیرون،تو 
دلتدردمیگیره.پسبایددربارهاحساساتتبهمنبگی.

 آخه مننمیتونم.ن اینجام تاکمکت کنم.
م **
 خاله ،آد م بزرگها هم احساس دارن؟ معلومه که دارن. میدونستی من دوست دارم ملخ باشم؟آخه ملخهاهمدیگه روهیچوقت ول نمیکنند( .کودک طالق)
 تو دوستداشتی مامان و بابات ملخ بودن؟ اوهوم ،اینجوری پیش ه م میموندن.**
دیگه از بابامنترسم.
خاله ،ممنون که کمکم کردی 
من ت و رو هیچوقت فراموش نمیکنم .بزرگ شدم
میخوا م خاله مونا بشم.
 چرا؟به بچهها کمک میکنی.
 آخه هم غم
 کار من سختهها؛ هم شادی داره ، اما من خاله مونا میشم .آخه میدونی ،وقتییکش کنی ،میتونه دوباره
ش بشکنه و تو پانسمان 
پرنده بال 
بپره .اینکار بزرگیه (بغض درمانگر)
 -خاله کالس م کی تمو م میشه؟

کی تمو م شه؟
 ت و دوست داری  تا زمانی ک ه بزرگ شم. خیالت راحت ،خاله مونا که بچههاش و ول نمیکنه.نگرا ن نباش.
 قول؟ (ترس ا ز دستدادن) قول**
خاله،وقتیازمامان مدورمقلب متندتندمیزنه(اضطرابجدایی) اگر بره چی؟
مغزت میگن!

ی کرموی
اینو سیبها 
  سیبهای کرم ودیگه چیان؟ همو ن فکرهای بَدَ ن ،همونایی ک ه میخوا ن حالرو بد کنن اما یه خبر خوب برات دارم؛ زور من
تو 
و تو از اونا بیشتره .میری م به جنگشون! بتمن شیم
یا اسپایدرمن؟
 هالک خوبه ،او ن قویتره .راستی آد م بزرگها همکرمو دارن؟
سیب 
 آره اما گاهی سیبهای کرموی اونها انقدر بزرگهکه نمیتونیم راحت از بین ببریمشون( .پدر و مادر
تغییرناپذیر)
**
در این سالها همیشه حرف استادم توی گوشم بود که
میگفت من میتونم زندگی خیلی از بچهها را عوض
کنم اما چند سال که گذشت ،به این نتیجه رسیدم که
این بچهها هستن د ک ه با عشق بیانتهایشا ن آمدند که
کسنمیتواند
ضکنند.عشقیکههیچ 
زندگیمنراعو 
از من بگیرد ،عشقی بیپایان .این روزهای قرنطینه که
نمیتوانم بچهها را از نزدیک ببینم،بیشتر میفهمم چه
جایگاه مهمی تو زندگی من دارند و چقدر جایشان
کنارم خالی است .این روزها بیشتر مطمئنم هزار بار
دیگر هم که به دنیا بیایم ،باز هم معلم خنده و شادی
کودکان سرزمینم خواهم شد .هزارا ن بار خدا را شکر
میکنم که مهربانیهایی خالص و از جنس الماس را
کشفکردم.منمعلمشادیهستم،معل مشادیمیمانم
شادی از دنیا خواهم رفت .کاش توا ن پانسمان

و معلم
بالهایشکستهتمامفرشتههایکوچکراداشتهباشم.

یادش بخیر ،شبهایی که خانه
مادربزرگ بودیم تا سحر بیدار
میماندیم و او حرفهایش را با
قصه برایمان میگفت.
یکی از شبها از حکیمی گفت که
از کنار یک گورستان میگذشت و
با دیدن سنگ قبرها و سن آنهایی
که فوت کرده بودند ،متحیر ماند .از
مردم پرسید چرا اینجا همه در سن
کم مردهاند و جواب شنید در آن دیار
سن مردهها را بر اساس سالهایی که
دنبال علم و دانش بودهاند ،حساب
و بر سنگ مزارشان حک میکنند.
مادربزرگ معتقد بود مردم آن دیار
کار درستی میکردند چون هیچکدام
از ما به اندازه سن شناسنامهایمان
زندگی نکردهایم.
میگفت زندگی فقط گذراندن روزها
و شبها نیست ،ما فقط روزهایی را
زندگی کردهایم که در آن انسانیتمان
را از یاد نبردیم.
باید سنمان را روی سنگ قبر به تعداد
روزهایی بنویسند که آرام بودیم ،از
دقایقمان لذت بردیم و لحظههای
ناب برای خودمان و دیگران ساختیم.
سالها از آن زمان و آن شبهای به
یاد ماندنی میگذرد.
مادربزرگ دیگر نیست و نمیدانم اگر
قرار بود سنش را بر اساس روزهای
زندگیکردنش بنویسند ،چند ساله
بود اما میدانم ما که هنوز هستیم،
همین حاال میتوانیم تصمیم بگیریم
در خردسالی از دنیا نرویم.

ستون آخر
فهیمه خانم یک زن است ،یک
انسان مثل من و تو اما روزگار قصه
زندگیاش را غمانگیزتر از داستان
زندگی خیلی از ما رقم زده است.
همسرش عراقی بود و بعد از جنگ به
این امید که بتواند مقدمات یک زندگی
آسودهتر را برای همسر و فرزندش
فراهم کند ،به عراق رفت اما دشمنان
او را در رسیدن به آرزویش ناکام
گذاشتند و شهید شد .بعد از شهادت
همسر ،زندگی روی سختترش را
نشانش داد .مدتی در شهر ایالم
سرپناهی را اجاره کرد اما روزی
کلیدهای برق خانهاش اتصالی کرد
و باعث آتش گرفتن خانه خودش
و خسارت دیدن خانه همسایهها
شد و هنوز درگیر دادن خسارت به
صاحبخانه و همسایههاست .بعد
از این آتشسوزی ،بی سر پناه ماند
و حاال ناچار با دخترش به خانه
خواهرش پناه برده است اما کاش
غمهای او به همینها خالصه میشد؛
متاسفانه این خانم به سرطان پستان
مبتال شده و باید شیمیدرمانی و 30
جلسه پرتودرمانی شود ،در حالی
که آهی در بساط ندارند .فهیمه
خانم حتی نمیتواند هزینه 300
هزار تومانی ماهانه داروهایش را
تامین کند بنابراین از ادامه درمان
منصرف شده است .دختر این
خانم با وجود اینکه خوب درس
میخواند ،بهدلیل نداشتن امکانات
مالی تصمیم به ترک تحصیل گرفته و
تنها آرزویش سالمت و درمان مادر و
داشتن سرپناه است .من و تو میتوانیم
در تحقق این رویاها و ساختن آینده،
کمکش کنیم .برای این کار میتوانید
کمک نقدی خود را به کارت بانک
پارسیان با شماره -8001-0756
 6221-0610به نام موسسه خیریه
امدادگران عاشورا واریز کنید و با
شماره تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیرید .این بیمار با کد  23136در
موسسه امدادگران عاشورا شناخته
میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه آخر
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما
منتشر شود.

نقشه سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نگرانی از
افزایش عالئم
گوارشی کرونا در
بابل /ایرنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمانآگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

دانشمندان استان
البرز موفق به شناسایی
 3ژن اصلی کووید19-
شدند /ایرنا

تازهها
نگرانیدربارهافزایش
دوبارهانتشارویروس
کرونا در آلمان

دادههای جدید نشان میدهد
انتشار ویروس کرونا در آلمان
درست چند روز پس از اینکه
آنگال مرکل گفت کشور به
طور تدریجی میتواند به
حالت عادی بازگردد ،دوباره
شتاب گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،
انستیتو بهداشت عمومی
ربرت کخ میگوید« :سرعت
تکثیرویروس کرونا در این
کشور به  1/1افزایش یافته؛
به این معنا که در حال حاضر
هر  ۱۰نفر مبتال به کووید۱۹-
به طور میانگین  ۱۱نفر دیگر
را مبتال میکنند .این انستیتو
هشدار داده برای اینکه بتوان
شیوع عفونت ویروس کرونا
را مهار کرد ،بایدسرعت را زیر
یک نگهداشت.
تا چهارشنبه هفته گذشته این
رقم در آلمان  0/65بود اما از آن
زمان به بعد خوشههای موارد
جدید بیماری در کشتارگاهها
و خانههای سالمندان در آلمان
گزارش شده است.
انستیتو ربرت کخ هشدار داد
هنوز زود است در این باره
نتیجهگیریکنیماماشمارموارد
جدیدعفونتدرروزهایآینده

نتایج یک بررسی دیگر؛ داروی ضدماالریا روی کرونا بیتاثیر است
نتایج بررسی جدید نشان میدهد داروی
ضدماالریای هیدروکسی کلروکین در درمان
عفونت ویروس کرونا تاثیر سودمندی ندارد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،در این بررسی
جدید روی تقریبا  ۱۴۰۰بیمار در دانشگاه
کلمبیا در نیویورک تجویز هیدروکسی
کلروکین خطر مرگ یا نیازمند شدن به
اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی را
پایین نیاورد.
این پژوهشگران میگویند« :گرچه این
بررسی مشاهدهای است ،نه یک بررسی
کنترلشده ،اطالعات باارزشی درباره
تصمیمگیری درمورد استفاده از دارویی به

دست میدهد که تا به حال برای صدها
هزار بیمار کووید ۱۹-بدون شواهد قطعی
از خطرات و سودمندیهای آن تجویز
شده است».

نتایج این بررسی روز پنجشنبه  ۱۸اردیبهشت
در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.
سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار داده از
این دارو به جز در تحقیقات رسمی برای
بیماران کرونا استفاده نشود.
پزشکان در دانشگاه کلمبیا وضعیت ۵۶۵
بیماران کووید19-را که هیدروکسی
کلروکین را دریافت کرده بودند با ۸۱۱
بیمار دیگر که هیدروکسی کلروکین با یا
بدون دریافت آنتیبیوتیک آزیترومایسین
مقایسه کردند ۱۸۰ .بیمار نیاز به لولهگذاری
تنفسی پیدا کردند و  ۲۳۰بیمار درگذشتند.
به نظر نمیرسید تجویز دارو هیچ اثری بر

این دو پیامد داشته باشد.
هزینه این بررسی مشاهدهای را موسسههای
ملی بهداشت آمریکا ( )NIHتامین کرده
بودند که دو کارآزمایی خاص خودشان
را برای مقایسه هیدروکسی کلروکین با
دارونما انجام میدهند؛ یعنی شیوهای که
استاندارد طالیی برای تعیین بیخطر بودن
و تاثیربخشی یک دارو است.
یک کارآزمایی  NIHروی بیماران
کووید ۱۹-انجام میشود و کارآزمایی دیگر
تاثیربخشی این دارو را در کمک به جلوگیری
از عفونت در کارکنان بهداشتی قرار گرفته
در معرض ویروس امتحان میکند.

حتی اگر واکسن کرونا ساخته شد ،یک مشکل باقی میماند
بیش از  ۱۰۰گروه در سراسر جهان در حال
تالش برای یافتن واکسنی برای ویروس کرونا
هستند اما حتی اگر واکسن کرونا ساخته و
تایید شود ،مشکل اساسی برای تولید انبوه
آن باقی میماند.
به گزارش بیزنس اینسایدر ،کارشناسان
میگویند« :مشکل سر راه تولید انبوه واکسن
کرونا که بالقوه باید برای ایمن کردن میلیاردها
نفر در جهان به کار برود ،کمبود ویالها یا
بطریهای شیشهای است که این واکسنها
را باید در آن نگهداری کرد».
در این صورت حتی با وجود واکسن تاییدشده
به علت اختالل در زنجیره تولید آن ویروس
کرونا همچنان در جهان قربانی خواهد گرفت.
ویالهایواکسنازیکشیشهتخصصیساخته
میشوند که معموال بین  ۲تا  ۱۰۰میلیلیتر مایع
در خود جا میدهند .این ویالهای شیشهای
به طور میانگین  ۴۵میلیمتر ارتفاع و 11/5

میلیمتر پهنا دارند .ویالهای شیشهای باید
بتوانند دماهای پایین را تاب بیاورند و در برابر
تکانهایحینحملونقلنشکنند.فرایندوارد
کردنواکسنهادرونبطریهایشیشهایرادر
صنعت اصطالحا  fill and finishمینامند
و معموال یکی از دالیل اصلی تاخیر در تولید
واکسنهاست .ماشینها در این روند پیچیده
بایدمایعواکسنراواردمیلیونهاویالوسرنگ
کنند و هر یک از واکسنهای تولیدی درنهایت
باید از لحاظ کیفیت به طور دستی بررسی شود.
تولید کردن حدد  ۸میلیارد دوز واکسن -یک
دوزبرایشخصدرجهان-کارسادهاینیست،
بهخصوص هنگامی که ویال شیشهای کافی در
در دسترس نباشد .به گفته کارشناسان ،ساختن
ویالها یا بطریهای شیشهای روندی بسیار
سخت و زمانبر است و تولید شمار کافی از
آنها ممکن است ماهها طول بکشد.
واکسنهاممکناستبهصورتچنددوزیهم

ساخته شوند که هر ویال با  2تا  ۲۰دوز واکسن
پرشود.ویالهایچنددوزینسبتبهویالهای
تکدوزی از لحاظ میزان مصرف شیشه به ازای
هر دوز و سایر هزینههای تولیدی اقتصادیتر
هستند اما ویالهای تکدوزی واکسن هم برای
عرضه در داروخانهها و دراگاستورها برای
افرادیکهدرواکسیناسیونجمعیاولیهواکسن
نزدهاند ،الزماند .از طرف دیگر هنگامی که یک
ویال چنددوزی را باز میکنید ،اگر تعداد کافی
بیمار وجود نداشته باشد ،بقیه محتوای ویال

را باید دور بیندازید .عامل مهم دیگر از لحاظ
تولید واکسن این است که آیا افراد برای کسب
ایمنی در برابر کووید ۱۹-به یک بار یا تعداد
بیشتری واکسیناسیون نیاز دارند.
ممکن است الزم باشد هر سال واکسن یادآور
به افراد تزریق شود تا مصونیتشان در برابر
ویروس کرونا حفظ شود.
همچنینابتدایواکسیناسیونممکناستالزم
باشد دو دوز واکسن با فاصله زمانی معین به
فرد تزریق شود .در این صورت میزان نیاز
به ویالهای شیشهای باز هم بیشتر میشود.
همچنین نیاز به تولید تعداد پرشماری از
واکسن کرونا ممکن است بر زنجیره تولید
سایر واکسنها مانند واکسن آنفلوانزا ،مننژیت
و تیفوس (شبه حصبه) تاثیر بگذارد .باالخره
شیوع کووید ۱۹-هم باعث ایجاد مشکالت
تدارکاتی و تهیه مواد اولیه میشود که ممکن
است تولید انبوه واکسن را به تاخیر بیندازد.

دوربين سالمت

زنی با ماسک در ایستگاه متروی پاریس آرایش میکند.
  		      	     

گتی ایمجز

پالکاردی در خیابانی در توکیو پایتخت ژاپن از مردم میخواهد در خانه بمانند.
EPA
             		     

کارکنان پزشکی در باندونگ اندونزی از بینی یک کودک برای آزمایش
کرونا نمونهبرداری میکنند.
   سیجوری ایمجز

بچههای دوران کرونا؛ آیا قرنطینه باعث افزایش فرزندآوری خواهد شد؟

باید کامال تحت نظر باشد.
آنگال مرکل چهارشنبه هفته
پیش اعالم کرد آلمان «مرحله
اول» همهگیری کرونا را
پشت سر گذاشته و مقامات
ایالتی برخی محدودیتهای
اجتماعی را برداشتند .اغلب
فروشگاهها و زمینهای بازی
بازگشایی شدند ،کودکان
به تدریج به مدرسه و
کالسهایشان بازگشتند و
ایالتها به درجات گوناگون به
رستورانها،سالنهایورزشی
ومکانهاینیایشاجازهفعالیت
دوباره دادند اما اکنون مقامات
محلی در آلمان توافق کردهاند
«ترمز اضطراری» را بکشند و
در صورتی که میزان عفونتها
در طول یک هفته به باالی ۵۰
مورد در  ۱۰۰هزار نفر ساکنان
برسد ،دوباره محدودیتهای
اجتماعی را برقرار کنند.
انستیتو ربرت کخ اعالم کرد
در روزهای اخیر افزایشی در
این حد در دستکم  3منطقه
آلمان رخ داه است.

حوادث گوناگون طبیعی که باعث کنار هم
ماندن اجباری زنوشوهرها میشوند یک
نتیجه پیشبینینشده هم دارند؛ افزایش
فرزندآوری.
اما نتایج بررسی جدید از پژوهشگران
دانشگاه فلورانس در ایتالیا نشان میدهد
همهگیری کووید ۱۹-ممکن است به چنین
نتیجهای منجر نشود اما چرا؟
نتایج این بررسی نشان میدهد نگرانیهای
مربوط به مشکالت اقتصادی در آینده و
پیامدهای بارداری باعث شده همسران
عالقهای به فرزندآوری نشان ندهند.
گفتوگوهای آنالین این پژوهشگران
با  ۱۵۰۰نفر نشان داد حدود  ۸۲درصد
از افراد مورد پرسش قرار گرفته قصدی
برای فرزندآوری در دوران همهگیری کرونا

ندارند .این نظرخواهی در سومین هفته
قرنطینه در ایتالیا انجام شد و زنان و مردانی
را دربرمیگرفت که دستکم برای یک سال
رابطه پایدار داشتند.
از میان  ۲۶۸فرد مشارکتکننده که
پیش از شیوع کرونا قصد بچهدار شدن
داشتند ،بیش از یکسوم گفتند پس از

شیوع بیماری قصد بچهدارشدنشان را
کنار گذاشتهاند.
دالیل اصلی نگرانی این زنوشوهرها
مشکالت اقتصادی دنیا ( ۵۸درصد) و
عوارض بالقوه بارداری ( ۵۸درصد) ناشی
از ویروس جدید کرونا بود.
گرچه تقریبا نیمی از افرادی که به این
نظرخواهی پاسخ دادند ،شغل یا درآمدشان
را از دست نداده بودند ،ترس از ناپایداری
اقتصادی فوری و آینده باعث شده بود افرادی
که دنبال بارداری بودند ،در  ۵۸درصد موارد
قصدشان را کنار بگذارند.
جالب این بود که  ۱۴۰نفر از این افراد
( 11/5درصد) -اغلب زنان -تمایل جدید
به بچهدار شدن در دوران قرنطینه را اعالم
کرده و دلیل آن را «خواست تغییر» (۵۰

درصد) و «نیاز به مثبت بودن» ( ۴۰درصد)
اعالم کردند اما فقط 6نفر از این  ۱۴۰نفر؛
یعنی (4/3درصد) واقعا تالش کرده بودند
در جریان قرنطینه باردار شوند.
پژوهشگران همچنین از این افراد درباره
فعالیتهای آمیزشیشان پرسش کرده بودند
و دریافتند دوسوم افرادی که میلی به بچهدار
شدن پیش و حین شیوع بیماری نداشتند،
کاهشی در فعالیتهای آمیزشیشان گزارش
نمیکنند .همین موضوع درباره  ۶۰درصد
افرادی که قصد بچهدار شدن داشتند ،هم
صادق بود.
به گفته این پژوهشگران ،هنوز روشن نیست
این یافتهها به تغییرات عمدهای در میزان
تولد بچهها در آینده نزدیک منتهی خواهد
شد یا نه.

یک پرستار در جلوی نقاشی دیواری با مضمون «سوپرنرس» در بیمارستانی
در نیویورک ژست گرفته است.
                    	        رکس

نخستین آزمایش خانگی بزاق برای کرونا مجوز گرفت
سازمان غذا و داروی آمریکا به نخستین
آزمایش گردآوری خانگی بزاق برای آزمایش
ویروس کرونا ،عامل بیماری کووید۱۹-
مجوز داد.
به گزارش الیوساینس ،این کیت آزمایشی
جدید به افراد امکان میدهند از بزاقشان نمونه
بردارند و برای بررسی به آزمایشگاه بفرستند.
تا به حال در آمریکا فقط یک کیت خانگی
برای آزمایش ویروس کرونا با استفاده از
سواب بینی عرضه شده است.

به گفته کارشناسان ،نمونهبرداری از بزاق در
خانه خطر قرار گرفتن در معرض ویروس را
هنگام خروج از خانه و رفتن به آزمایشگاه
کاهش میدهد.
نتایج بررسی قبلی نشان داده آزمایشها بر
اساس نمونههای بزاق درمقایسه با آزمایشها
نمونههای گردآوریشده از بینی و حلق در
افراد دچار بیماری شدید کووید ۱۹-نتایج
منفی کاذب کمتری ایجاد میکنند بنابراین
قابلاعتمادتر هستند .آزمایشهای بزاق

همچنین نتایج مثبت کاذب نداشتند.
شخص در جریان نمونهبرداری با این کیت

درون یک محفظه حاوی مایع نگهدارنده تف
میکند .شناساییویروس درون نمونهبزاقنیز
مانند نمونههای ترشحات بینی با استفاده از
ماشینهای( PCRواکنشزنجیرهایپلیمراز)
برای پردازش ماده ژنتیکی انجام میشود.
به گفته کارشناسان ،آزمایشهای خانگی
بزاق میتواند بسیاری از مشکالت مربوط به
غربالگریهای گسترده افراد از لحاظ عفونت
با ویروس کرونا را حل کند و امکان بازگشت
آنها را به کارهایشان فراهم آورد.

مسلمانان در داکا پایتخت بنگالدش با فاصلهگیری اجتماعی نماز جمعه میخوانند.
رویترز
     

نشانگان جدیدی که ویروس کرونا در کودکان ایجاد میکند
ویروس کرونا بزرگساالن را بیشتر و شدیدتر
از کودکان مبتال میکند اما شمار فزایندهای از
کودکان در چند کشور جهان دچار عوارض
التهابی شدهاند که به ویروس کرونا ربط داده
شدهاست.
به گزارش وبامدی ،این عارضه التهابی شبیه
عارضه شناختهشده در پزشکی کودکان به نام
«بیماری کاوازاکی» است .بیماری کاوازاکی
عارضه التهابی نادری است که علت دقیق
آن معلوم نیست ،معموال در کودکان با تب
باال ،درد شکم ،دانههای پوستی ،بزرگی غدد
لنفاوی ،خشکی و ترکخوردگی لبها ،زبان

قرمزمانندتوتفرنگی،تورموقرمزیانگشتان
دست و پا و قرمزی چشمها بروز میکند.
بیماری کاوازاکی باعث التهاب و تورم
رگهای خونی میشود و ممکن است
رگهای تغذیهکننده عضله قلب (شریانهای
کرونری) را درگیر کند و باعث گشاد شدن
غیرطبیعی (آنوریسم) آنها شود .عوارض قلبی
این بیماری ممکن است مرگبار باشد.
تابهحال در طول شیوع ویروس کرونا موارد
متعددی از عارضه التهابی شبیه بیماری
کاوازاکی در کودکانی که به ویروس کرونا
آلوده شده یا آزمایش آنتیبادی مثبت ویروس

کرونا داشتهاند ،در اروپا و آمریکا و چند
مورد مرگ ناشی از آن از انگلیس و آمریکا
گزارش شده است .پزشکان آمریکایی و
انگلیسی این عارضه التهابی شبیه بیماری

کاوازاکی در کودکان دچار ویروس کرونا
را به عنوان یک بیماری جدید در پزشکی
اطفال«نشانگانالتهابچندسیستمیکودکان»
( )PIMSنامیدهاند .این نشانگان براساس
تعریف جهت توصیف عارضه جدیدی به
کار میرود که در کودکان مبتال ،ویروس
جدید کرونا پس از بهبود اولیه به صورت
التهاب شدید در اندامهای گوناگون بدن با
عالئم مربوط به آن بروز میکند.
عالئم این نشانگان شبیه بیماری کاوازاکی
است .کودکان مبتال معموال سالم و بدون
بیماری زمینهای هستند و هنگام عفونت با

ویروس جدید کرونا عالئم آشکاری مانند
سرفه و تنگی نفس را بروز نمیدهند .این
عارضه جدید نیز اگر درمان نشود میتواند
عوارض قلبی مرگباری ایجاد کند .تشخیص
زودرس این عارضه بهوسیله متخصصان
کودکان و ارجاع فوری بیماران به مراکز
تخصصی ضروری است .درمانهایی که
برای درمان این عارضه به کار رفته ،شامل
داروهای استروئیدی ،ایمونوگلوبولین داخل
وریدی ،آسپیرین ،آنتیبیوتیک و اکسیژن بوده
و در موارد وخیم کودکان به دستگاه تنفس
مصنوعی متصل شدهاند.

پرستاران مالزیایی برای روز بینالمللی پرستار عکس گرفتهاند.
گتی ایمجز  
   	     

