
نگاهی به مهم ترین نکات تغذیه ای 
در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

تغذیه سالم در
 شرایط ترک اعتیاد
صفحه 7

خشم پدر، صداي رومينا را 
در گلو خفه كرد 

جنگ قدرت در 
دنیاي مردانه...!
خشونت ها و تعصب هاي فردي گاهي چنان 
جامعه را فرامي گيرند و بر آن سايه مي افكنند 

كه حتي منجر به قتل مي شوند. قرباني اين 
نوع خشونت ها هم اغلب افرادي هستند 

كه قبل از پناه گرفتن در جايگاهي مطمئن 
چاره اي ندارند جز اينكه تن به اين تقدير تلخ 

و غيرقابل گريز بدهند... صفحه5

چه كرم مرطوب كننده ای برای 
پوستمان مناسب است؟ 

با کرم مرطوب کننده 
پیری پوست را به 
تعویق بیندازید

هرآنچه كه باید قبل از قدم 
گذاشتن به كوه بدانيم 

چگونه به کوه 
برویم تا دچار 

گرفتاری نشویم؟

پوستی كه به خوبی مرطوب شده  است، 
جلوه ای بی نظير دارد. به همين دليل انتخاب كرم 
مرطوب كننده بسيار مهم است. امروزه در بازار 
لوازم آرايشی و بهداشتی مرطوب كننده هايی با 

بافت های مختلف موجود است، اما چگونه می توان 
مرطوب كننده ای مناسب انتخاب كرد؟ ... صفحه13

اين هفته قرار شده كه من نيمچه تجربه خودم 
را از كوه در سن ۶۴ سالگی اگر اساتيد و 

ورزشكاران سرور خودم اجازه بدهند با اين قلم 
قراضه، خدمت راهيان كوه تقديم كنم.اميد كه 

قبول افتد. حرف اين هفته در مورد افت و كاهش 
و مديريت انرژی در كوه است... صفحه1۴

هشدار دكتر زهرا عبداللهی 
رئيس دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشت 

درشرایط کرونا، 
مصرف محصوالت 

پرچرب ممنوع!
هفته گذشته معاون تحقيقات وزارت بهداشت نتايج 
بررسی جهانی را منتشر كرد كه بيانگر باال بودن ميزان 
چربی و فشارخون زنان و مردان ايرانی است. اين در 

حالی است كه بيش از نيمی از افراد باالی 18 سال 
كشور هم چاق هستند يا اضافه وزن دارند... صفحه8

 چاقی كودكان، نشانه ضعف 
یا قدرت و مقاومت آنها در 

مقابل بيماری  نيست

چاقی کودک را 
نشانه »قوی بودن« 

ندانید!
معموال خانواده های ايرانی ضعيف بودن كودک را 
با اندازه و جثه او مطابقت می دهند و تصور می شود 
كودكی كه چاق نيست، ضعيف است... صفحه10

گزارش »سالمت« از احتمال 
خطر بسته شدن پنجره 

جمعيتی كشور

جامعه ایرانی 
به سمت کهنسالی 

حرکت می کند؟
وقتی از كاهش رشد جمعيت در كشوری سخن 
گفته می شود، به اين مفهوم است كه آن كشور به 
سمت پيرشدن و افزايش ميانگين سنی در حال 
حركت است. روزگاری جوان بودن جمعيت 

ايران يک امتياز ويژه محسوب می شد اما برخی 
آمارها و پيش بينی ها نشان می دهد اين احتمال 

وجود دارد كه ايران در آينده ای نه چندان دور به 
كشوری پير و كم توان تبديل شود... صفحه2

www.sa lamat . i r سال پانزدهم  شماره 755  شنبه  31 خرداد 1399  1۶ صفحه  ۴000 تومان

به بهانه سوم تير ماه  )اول ذی القعده( روز ملی »دختر«

12 پیشنهاد 
به دختران  برای   
            زندگی زیبا
 صفحه   3
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شمارههفتصدوپنجاهوپنجسیویکخردادنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

استانیعاریازکرونانداریم/احتمالبرقراریدوبارهمحدودیتها
معاونکلوزارتبهداشت،بااشاره
بهروندکاهشیرعایتفاصلهگذاری
بازگشت احتمال از اجتماعی،
»از گفت: و داد خبر محدودیتها
بهاستفاده همهمیخواهیممردمرا
ازماسکورعایتنکاتبهداشتی
تشویقکنندتامجبوربهبازگشتبه

شرایطقبلنباشیم.«

بهگزارش»سالمت«وبهنقلازایسنا،دکترایرجحریرچیبابیاناینکههمهکشورهابه
دلیلمعیشتمردممجبوربهبازگشاییهاهستند،تاکیدکرد:»مهمترینابزاریکهمیتوانیمبا
آنازانتقالبیماریجلوگیریکنیم،ماسکاست.افرادبایدهنگامخروجازخانهازماسک
استفادهکنند.مردممیتوانندازماسکسهالیهیاماسکخانگیهنگامخروجازمنزلاستفاده
کنند.برایتهیههردونوعماسکبهقیمتهایمناسب،دستوراتیازسویرئیسجمهوربه
وزارتصمتدادهشدهتااینکاالیبهداشتیدراختیارمردمقراربگیرد.اگرهمهمردمماسک
بزنندوقطراتتنفسیفردبیماربهسایریننرسدمیتوانازانتقالبیماریجلوگیریکرد.«
معاونکلوزارتبهداشتادامهداد:»فاصلهگذاریدومتریدرمترو،اتوبوس،مغازهها
و...محققنمیشود.مردمنبایداینموضوعاتراشوخیبگیرند؛پزشکان،پرستاران
وکادردرمانمافرسودهشدهاند.وقتیفردیدرآیسییوبستریمیشود،لولهایبه

طول1/5مترووقطریکسانتیمترازبینیاوواردمیکنیم،لولهایتنفسیواردحلق
در هفته یک که کسی و... میشود وصل بیمار به سوند ادرار کنترل برای میشود،
آیسییوبستریباشدبااینلولهگذاریهاحدود۴۰درصدازبافتعضالنیخودرا
ازدستمیدهد،ریهاودیگرریهقبلینخواهدبود.وقتیویروسرابهسایرینمنتقل

میکنیم،ماهمدرصدیدرمرگبقیهسهیمخواهیمبود.«
درچندروزاخیرمواردمرگ3رقمیرادوبارهمشاهدهمیکنیمکهباعثتأسفاست
اماتماممجموعهدرتالشبرایکاهشآمارمواردمرگومیرهستند.مادرکلجنگ
تحمیلی1۹۲هزارشهیددادیمپسارقام3رقمیبرایمرگناشیازکرونازیاداست.
مطمئنیم ولی ما مرگهای از درصد 1۰ میشود تقریبا نفر 1۰۰ روزانهحدود فوت

میتوانیماینرقمراکاهشدهیم.

خبــر

وقتیازکاهشرشدجمعیتدر
کشوریسخنگفتهمیشود،بهاین
مفهوماستکهآنکشوربهسمت
پیرشدنوافزایشمیانگینسنی
درحالحرکتاست.روزگاریجوانبودنجمعیت
ایرانیکامتیازویژهمحسوبمیشدامابرخیآمارها
وپیشبینیهانشانمیدهدایناحتمالوجوددارد
کهایراندرآیندهاینهچنداندوربهکشوریپیرو

کمتوانتبدیلشود.
بهگزارش»سالمت«،جمهوریاسالمیایراننیزمانند
بسیاریازکشورهادردهههاییازیکسدهگذشته،
سیاستهایکاهشجمعیترادنبالکردوطی۴۰
سالاخیرروندکاهشیرادررشدجمعیتداشت،
بهطوریکهدر۲دههاخیرموضوعسالمندیکنارکاهش
شمارازدواجوافزایشخانوادههایباجمعیتکمتراز
۴نفر،بهعنوانیکیازچالشهایمهمجمعیتیمدنظر

قرارگرفتهوبهآنپرداختهشدهاست.
براساسآمارهایرسمیسازمانثبتاحوالکشور
ازسال۹۴تاکنونباکاهشنرخموالید،بحرانکاهش
جمعیتوکاهشجمعیتجوانکشورروبهروشدهایم.
کناراینمواردشاخصنرخرشدجمعیتکشورکه
یکیازمهمترینمؤلفههایجمعیتیاست،دردهه۹۰
روندینزولیرادرپیشگرفتهاست.نرخرشدجمعیت
سال13۹۰معادل۲۹/1درصدبودوسال13۹5به۲۴/1
درصدنزولداشتوبهرغمتمامتالشهاوتاکیداتی
کهعمدتادرسطحتوصیهوسخنرانیو....بودوهیچ
زمانیبهیکسیاستمشخصکهدربرگیرندهحمایتها
وبرنامههایعملیاتیبرایارتقایشاخصرفاهنرسید،
درسال۹۸نرخرشدجمعیتکشوربهکمترازیک
درصدکاهشیافتتاجدیبودنبحرانکاهشجمعیت
گوشزدشود؛بحرانیکهتاکنوندرایرانتجربهنشده.
براساسآمارامروزحدود13میلیوننفرجواندرسن
ازدواجداریمکهبهدلیلمشکالتمتعدداقتصادیو
اجتماعی،امکانتشکیلخانوادهراندارندواگرهمبا
همراهیوکمکوالدین،ازدواجکنند،نگاهشانبهفرزند
آوریچندانمثبتنیست.ازسویدیگرافزایششمار
سالمندانمشکالتوتهدیداتزیادیرابرایکشور
بهدنبالخواهدداشت؛بارمالیزیادبرسازمانهای
بیمهایوحمایتی،کاهشنیرویکاروافزایشنیروی
مصرفکننده،بروزمشکالتاقتصادیبهدلیلکمبود
نیرویمولد،رکود،کاهشتوانتولیدی،خالءهای
فرهنگیوتهدیداتامنیتی،بخشیازاینآثاراست.

سهمجمعیتمولدیابالقوهفعالازنظراقتصادی)افراد
15تا۶۴ساله(طبقسرشماری13۹5مرکزآمارایران،به
حداکثرخوددرسالهایاخیر)۹/۶۹درصدکلجمعیت
کشور(رسیدهوباعثبهوجودآمدنپدیدهایشده
استکهآنرا»پنجرهجمعیتی«نامیدهاند؛پدیدهایکه
حدوداازسال13۸۰آغازشدهوتاحدودسال1۴3۰

ادامهخواهدیافت.

فقط ۲۵ سال تا بسته شدن پنجره جمعیت 
فرصت داریم

حامدبرکاتی،مدیرکلدفترسالمتجمعیتوخانواده

وزارتبهداشتدرتعریفاینمفهومگفت:»پنجره
جمعیتیفرصتیاستکهنسبتجمعیتیکشورفرصت
جبرانورشدجمعیترامیدهد؛بنابراینپنجرهجمعیتی
تازمانیبازاستکهبیشازدوسومیابیشاز۶۶درصد
جمعیتبین15تا۶5سالباشندوجمعیتسالمندنیز
کمتراز15درصدبودهوجمعیتکودکاننیزکمتراز
1۰درصدباشند.«ویبابیاناینکههنوزمادراینپنجره
جمعیتیقرارداریم،اماباروندکاهشرشدجمعیتدر
سال1۴۲5با5سالکمتریابیشتریعنیبین1۴۲۰تا
1۴3۰پنجرهجمعیتیبستهمیشود،افزود:»هنوز۲5
سالتابستهشدنپنجرهجمعیتفرصتداریمواگر
اینزمانراهمازدستبدهیمبهیککشورسالمند
تبدیلمیشویمکهبایدهمهتوانوظرفیتکشوررا
صرفنگهداریومراقبتازسالمندانکنیموازروند

توسعهوپیشرفتعقبمیمانیم.«

برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ رشد 
جمعیت به زیر یک رسیده

ویافزود:»همیناالنهمتوانرسیدگیبهسالمندان
رانداریمواگراقدامیانجامندهیم،۲5سالآیندهایران
دچاربحرانجمعیتیبزرگیمیشود.«برکاتیتاکیدکرد:
»رشدجمعیتبهزیریکرسیدهاست،پنجرهجمعیتی
روبهبستهشدناستواگرنرخجایگزینیجمعیتاز
7/1کنونیبه5/1برسدبهتلهجمعیتیمیافتیمودیگر

امکانجبرانازبینمیرود.«
برکاتیادامهداد:»ایرانبعدازسال1۴۲5یابازهزمانی
بین1۴۲۰تا1۴3۰پنجرهجمعیتیراازدستمیدهد.
چهبخواهیموچهنخواهیمدرحدودسال۲۰5۰میالدی
حدود3۰درصدجمعیتکشورسالمندخواهدبودو
کشوریسالمندمیشویم.کاریکهازاکنونبایدانجام
دهیمایناستکهزیرساختهاییبرایزندگیسالم

سالمندانایجادکنیمتانسلجوانبتواندبهتوسعهو
رشدکشوربپردازد.اگراینزیرساختایجادنشود
دچاربحرانمیشویم.البتهباتعاریفجهانیممکن
استباتوسعهخدماتسالمتسنسالمندیاز۶۰
تا۶5سالمثالبه75سالتغییرکند،امادرهرصورت
روزیبهکشوریباجمعیتباالی۲5تا3۰درصد

سالمندمیرسیم.«
مدیرکلدفترسالمتجمعیتوخانوادهوزارتبهداشت
بهجمعیتسالمندکشوراشارهکرد:»درحالحاضر
1۰درصدجمعیتایرانسالمندباالی۶۰سالاست
واگرباهمینروندجلوبرویمجمعیتسالمندایران
درسال1۴۲5سنگیبرپایتوسعهکشورمیشود.«

برکاتیدرموردرشدجمعیتونرخفرزندآوریو
جایگزینیجمعیتدرکشوراظهارداشت:»درایراناز
حدودسال13۸5،پنجرهجمعیتیشروعشدهاست،اما
اکنونرشدجمعیتدرایرانبهزیریکدرصدرسیده
است.عدددقیقآن۹۶صدمدرصداستواینبرای
اولینباردرتاریخایراناستکهنرخرشدجمعیت
بهزیریکمیرسد.شاخصTFRیانرخجایگزینی
جمعیتدرایراناکنونبهزیر1/7رسیدهواگربه1/5
برسدگرفتارتلهجمعیتیمیشویموضعیتیکهدیگر
شاخصجمعیتنمیتواندساماندهیشود.البتهشواهد
اینوضعیتنیزکامالآشکاراستهمهمیدانندکه
تعدادموالیدومتولداندرکشورطی۴سال)۹۴تا۹۸(
ازیکمیلیونو57۰هزارنفربهیکمیلیونو1۹۶هزار
کاهشیافتهاستیعنی37۰هزارنفرازمتولدانکشور
درسالکمشدهاستیعنیدرسال۹۸نسبتبهسال

۹۴حدود۲5درصدکمترتولدداشتهایم.«
ویافزود:»شاخصجایگزینیجمعیتدرسال۹۴
حدود11/۲بود.سال۹5به۲/۰۸رسید.سال۹۶به
۹۸/1کاهشیافت.سال۹7اینشاخص۸۸/1شدو

سال۹۸به7/1رسید.یعنیهرخانمدرسنباروری
درصورتیکهزندهباشدبهطورمتوسط7/1فرزندبه
دنیامیآورد.عددبینالمللیبرایاینکهجمعیتفعلی
جایگزینشود،نرخجایگزینی1/۲استکهرشدجمعیت
رابهباالییکمیرساند.اینعددالبتهدرکشورهای
مختلفمتفاوتاستودرکشورماباتوجهبهمیزان
باالیتصادفاتوباالتربودنمرگکودکانونوجوانان
بهنرخجایگزینی۲/۲نیازداریمتاترکیبجمعیتی

فعلیحفظشود.«
مدیرکلدفترسالمتجمعیتوخانوادهوزارتبهداشت
بهرشدجمعیتباالدردهه۶۰اشارهکرد:»جمعیت
مولدایندههاکنونبهسنمیانسالیوبهحدود۴۰
سالگیرسیدهاندوبهزودیازسنباروریخارجمیشوند.
اگرسال۶5رامالکقراردهیمتعدادمتولدانسال7۰
حدود۲5درصدکمترازسال۶5است.سال13۶۰
حدود5/1۰میلیونخانمدرسنباروریداشتیمو
ساالنهدومیلیونو۴۰۰هزارنفرمتولدمیشد،امادر
سال۹۸تعدادزناندرسنباروریبه۲۲میلیونو۴۰۰
هزارنفررسیدبایکمیلیونو1۹۶هزارتولدوباید
بدانیمکهجمعیتمولدکشور5سالآیندهبازهمکمتر
میشودزیراتعدادزنانبارورروبهکاهشاستدرحالیکه
تاکنونروبهافزایشبودهاست.«اکنونبیشاز۶سال
ازابالغسیاستهایکلیجمعیتیازسویرهبرمعظم
انقالبمیگذردوباایناوصافیقیناساختار»پنجره
جمعیتی«همیشهبههمینشکلباقینمیماندوبه
فعلیتدرآمدنفرصتبالقوهجمعیتیمستلزمتوجه
ویژهبهنقشتغییراتساختارسنیدرچرخهعمر
اقتصادیوسیاستگذاریوبرنامهریزیشایستهبرای
بهرهگیریهرچهبیشترازآناست؛چراکهدرحال
حاضرجمعیتایرانجمعیتجوانیاستکهبیشاز

دوسومآندرسنفعالیتوکاربهسرمیبرند.

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از احتمال خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشور

جامعهایرانیبهسمتکهنسالیحرکتمیکند؟

حامدبرکاتی،مدیرکل
دفترسالمتجمعیت
وخانوادهوزارت
بهداشت:ایرانبعد
ازسال۱۴2۵یابازه
زمانیبین۱۴2۰تا
۱۴۳۰پنجرهجمعیتی
راازدستمیدهد.
چهبخواهیموچه
نخواهیمدرحدود
سال2۰۵۰میالدی
حدود۳۰درصد
جمعیتکشورسالمند
خواهدبودوکشوری
سالمندمیشویم

درواقعنمیتوانبهطوردقیقزمانشیوعویروسکرونارامشخصکرد
امامیتوانیمبگوییمکروناحدود۶ماهاستکهباماست.ابتداهیچکس
موضوعرادرستنمیشناخت.اواسطدیماهسال۹۸گزارشهاییدرباره
برخیعالئمعجیبوخطرناکیکهدههانفرازمردمیکشهربزرگچین
رامبتالکردهبود،بهگوشرسیدکهاغلبمردمدنیاباآنهاناآشنابودند.
حاالبعدازگذشت۶ماههمهدنیاهمآنشهربزرگدرچینرامیشناسند،
همنامبیماریرا:ووهاناولینشهرچینکهکووید-1۹درآنشایعشد.

اینروزهارسانههاپرازخبرهایمربوطبهکروناهستند.هرچندهنوزبسیاری
ازرازهایاینویروسعجیبشناختهنشده،دانستههایماهمازکروناکم

نیست.برخیازایندانستههابهاینقرارند:
بایدمدتیطوالنیبااینویروسزندگیکرد.کسینمیداندویروسچه
موقعازبینمیرودوهنوززمانیکهبتوانواکسنیادرمانقطعیبرای
آنکشفکرد،معلومنیست.کارشناسانعقیدهدارندتاآنزمانویروس
باماخواهدماند.حتمابایدازماسکاستفادهکرد.حاالدیگردانشمندانبه
طورقطععقیدهدارندقطراتویروسدرهوایکیازراههایمهمسرایت
بهخصوصدراماکنسربستهاست.پساستفادهازماسکبایدیکیازراههای
اصلیجلوگیریازسرایتباشد.اقدامعلیهویروسبسیارهزینهبرداراست.
ویروسکرونادرتمامیمراحلازتشخیصتادرمانهزینههایگزافیبر
دوشمردمونظامهایسالمتکشورهاتحمیلمیکند.هریکازاینمراحل
بسیارهزینهبرهستند.گذشتهازآنضررهایاقتصادیحاصلازکووید-1۹
ماننداعمالقرنطینههمبسیاریازاقتصادهایجهانرازمینگیرکرده.هنوز
بهآزمایشهایمطلوبنرسیدهایم.هرچندتستهایکووید-1۹همازنظر
کیفیتوهمکمیتوروشهاینمونهگیریپیشرفتچشمگیریکرده،هنوز
تازمانیکهبتوانیمبگوییمهرکسکهمیخواهدمیتواندباروشیمطمئن
وقیمتیقابلقبولتستمربوطبهکروناراانجامدهدیامیتوانیمروزانه

صدهاهزارنفرراموردآزمایشدقیققراردهیم،راهطوالنیماندهاست.
ایمنیگلهایروشیمطمئنبرایسالمتهمگانینیست.ایمنیگلهاییعنی
مردمبهجزافرادآسیبپذیرمانندسالمندانیابیمارانمبتالبهبیماریهای
زمینهایبهطورعادیبهزندگیخودبپردازندتاابتالیطبیعیبهویروس
باعثایمنیطبیعیافرادجامعهشود.هرچندایمنیگلهایامیدبخشبود،
تجربهبریتانیادرافزایشناگهانیمبتالیانوجانباختگانکووید1۹،نشانداد

نمیتوانمردمجامعهرابههوایایمنیگلهایرهاکرد.
عالئمابتالبهویروسبیشازآنچیزیبودکهحدسمیزدیم.ابتداکووید-1۹
بیماریتنفسیشمردهمیشدوعالئمیهمکهبرایآنگزارششدتنگی
نفسودرماندرنهایتاستفادهازدستگاههایکمکتنفسیبودامابهتدریج
معلومشدویروساعضاییمثلمغز،کلیه،کبدودستگاهگوارشراهمآلوده
میکندوعالوهبرعالئمگفتهشده،تب،گلودردوبدندردواسهالونیزاز
دستدادنحسبویایییاچشاییازجملهعالئمیبودکهپزشکانگزارش
کردهاند.سطوحآنقدرهاآلودهکنندهنیستند.باشیوعکروناوانتشاراخبار
بررسیهایدانشمندانرویماندگاریاینویروسرویسطوح،ناگهانتب
ضدعفونیکردنسطوحبینمردمباالگرفت.بهگفتهدانشمندان،ویروس
رویسطوحفلزیوپالستیکیتا3روزمیتوانستزندهبماند.بعضیهاهر
سطحیراکهلمسمیکردند،ضدعفونیمیکردند.اینآزمایشهااغلبروی
موادژنتیکیویروسانجامگرفته،نهویروسزنده.امروزهدانشمندانبهاین
نتیجهرسیدهاند،توانبیماریزاییویروسزندهرویسطوحدرکمتراززمانی
کهتصورمیشدروبهکاهشمیگذارداماهمچنانبایدبااستفادهازماسک
وشستنمرتبدستهامانعازانتقالویروسیهرویصورتشد.احتمال
جهشژنتیکیویروسزیادنیست.وقتیویروسواردسلولزندهمیشود
ودروناینسلولتکثیرمیشود،درهربارتکثیرهنگامکپیکردنژنهای
ویروساشتباهاتیرخمیدهد.بهایناتفاقاتکهاغلبباعثکاهشعملکرد
ویروسمیشوند،»جهشژنتیکی«میگویند.گرمایهواویروسراضعیف
نمیکند.ممکناستگرماورطوبتویروسراضعیفکنداماهنوزکسی
نمیدانداینرطوبتوگرمابایدتاچهحدباشد.موضوعدیگرشیوعباالی
ویروسدرمنلطقیازجهانمانندبرزیلاستکهدرحالگذراندنروزهای
تابستانیدرنیمکرهجنوبیهستند.اقداماتدیگرپیشگیرانهمانندکاهش
مسافرت،افزایشفاصلهاجتماعی،بستهشدنمدارس،لغوگردهماییهاو

پوشیدنماسکتاثیریبیشازگرماورطوبتدارند.

درس هایی از کرونا
تاامروزچهچیزهاییازکرونامیدانیم؟

یادداشت

ساکتالهامیمیگوید:»گفتهاندهر5روز
یکباربایدازنفراتتیمتستگرفتهشود.
اگرمسابقاتبرگزارشودتاآخربایداین
تستهاادامهداشتهباشد.هزینههربار
تست35میلیونتومانمیشود.همیناالن1۰5میلیونپول
دادهایم.«نتایجتستسومPCRابتالبهبیماریکرونا۶نفراز
اعضایتیمفوتبالتراکتورسازیمثبتشدهاست.یکمربیو
یکنفرازتیمپزشکیهمدرگیراینمسالهشدهاند.اینمشکل
ممکناستبهخانوادههاکشیدهشود.درچنینشرایطیقرار
شدهبعدازهفتههاتعطیلی،مسابقاتلیگبرترفوتبالایران
ازتیرماهدوبارهازسرگرفتهشود.سرمربیتراکتورسازی
میگویدشایدبهخاطرکروناتیمتراکتورسازیازشرکتدر

مسابقاتانصرافبدهدتااتفاقاتبدترینیفتد.
ساکتالهامی،سرمربیتیمتراکتورسازینگراناست،همبه
خاطربازیکنانتیمشهمبرگزارشدنمسابقاتفوتبال.او
میگوید:»مسوولیتمسائلفنیبامناستامامالکباشگاه،
آقایزنوزیتصمیمگرفتهکهتیمازمسابقاتانصرافبدهد.

باشگاهخصوصیاستوازجیبشانهزینهمیکنند.منهم
بهعنوانکادرفنیقطعاازاینموضوعپیرویخواهمکرد.ما
بهشدتمخالفبرگزارشدنمسابقاتدراینشرایطهستیم.
5-۴تیمکهمثلتراکتورسازیخصوصیادارهمیشوند،مخالف
برگزاریلیگفوتبالهستندومیخواهندازمسابقاتکنارهگیری
بکنند.فوتبالجلساتمسووالننیستکهماسکزدوفاصله
گرفت.مسووالندرفاصله۲متریماسکمیزنندامامسابقه
برگزارمیکنند.سرمربیتیمتراکتورسازیازنگرانیهایشدر
بارهورزشدرروزهایکروناییمیگوید:»االنتست۶نفر
مثبتشده.معلومنیستشایددردفعاتبعدیاینتعدادبیشتر
همبشود.«صحبتهایشدربارهگرفتنتستازبازیکناناست
واینکههزینههنگفتیرویدستتیمومسووالنشگذاشته:
»اولکهتستدادیم،فقطتستخونبود.سهنفرازبچهها
مشکوکبهکرونابودند.بعدگفتندتستPCRمعتبرتراست.
باراولخوشبختانهتستهمهبچههامنفیشد.اماگفتند5روز
یکباربایدتستگرفت.درتستسومهم۶نفرمثبتشدند.
۴بازیکن،یکنفرازکادرفنیویکیازبچههایتیمپزشکی

کهفیزیوتراپاست.«اگرقرار
باشدمسابقهایبرگزارشود
بازیکنانبایدتستبدهندتا
سالمتشانتاییدشود.ساکت

الهامیمیگوید:»گفتهاندهر5روزیکباربایدازنفراتتیمتست
گرفتهشود.اگرمسابقاتبرگزارشودتاآخربایداینتستها
ادامهداشتهباشد.هزینههربارتست35میلیونتومانمیشود.
همیناالن1۰5میلیونپولدادهایم.«سرمربیتراکتورسازی
ازکمبودامکاناتمیگویدکهرعایتپروتکلهایبهداشتی
راسختترکردهاست:»خیلیازتیمهااینپولهاراندارند.
میگویندبرایسفرتیمپروازچارتربگیرید.برایهرنفر
یکاتاقدرهتلبگیرید.اینهامگرشدنیاست.کدامیکاز
تیمهااینشرایطرادارند.«اوتاکیدمیگویددراینوضعیت
شرایطبعضیتیمهابدترازتراکتورسازیاست:»شرایطمان
بهترازبعضیازتیمهاست.دو،سهتازمینداریم.بانفرات
کمترتمرینمیکنیم.امابازیکنانیکجادررختکنلخت
میشوند.باهمتمرینمیکنند.بااینشرایطاصراردارندکه

بازیهابرگزارشود.دلیلشرانمیدانم.صادقانه
بگویمهیچکسرعایتنمیکند.«شرایطبازیکنان
شایدعادیباشداماسرمربیحرفهایدیگری
هممیزند:»هیچکدامازآنهاعالئمیندارند.نه
سرفهوتبونهبدندرد،هیچعالئمیندارند.
موقعیکهبهآنهاگفتندتستشانمثبتاستشوکه
شدهبودند.برایاسکنریههمرفتهاند.یکی-دو
نفرشانمشکوکبودندامابقیهمشکلینداشتند.
قراراستبرایاکوونوارقلببروند.سرتمریننمیآیندو
فعالقرنطینهشدهاند.اعضایتیمهر5روزیکبارتاآخر
مسابقاتبایدتستبدهند.قرارشدورزشکارانوبازیکنان
تیمهایورزشیبارعایتپروتکلهایبهداشتیتمریناتشان
راشروعکنند.«بیاحتیاطیدرتمرینیاخارجاززمینورزش
تستشانمثبتشده.الهامیمیگوید:»همهاینبازیکناندر
شرایطعادیسرتمرینآمدهاند.نمیدانیمکجاتستشانمثبت
شده.حتمایکیمریضیداشته.اصالشایدسرزمینگرفتهاند
یادرخانوادهآنهاکسیمشکلیداشته.اینبازیکنانخانواده

همدارندوسالمتیآنهاهمتهدیدمیشود.«
ساکتالهاممیافزاید:»رعایتکردنپروتکلهایبهداشتی
درورزشسختاستودرفوتبالشدنینیست.«اوبه
تصمیماتبرخیمسووالنمعترضاست:»ستادملیمبارزه

باکرونایاهیاتدولتتشکیلجلسهمیدهد.فاصلهدومتری
رارعایتمیکننداماماسکهممیزنندولیدرفوتبالاین
چیزهارعایتنمیشود.مردمعادیهممیتوانندبارعایت
فاصلهاجتماعیوزدنماسکپروتکلهایبهداشتیرارعایت
کنندامادرورزشوبعضیرشتههایورزشیمثلفوتبال
نمیشودفاصلهرارعایتکرد.بحثفیزیکیودرگیری
بازیکنانمطرحاست.«آقایسرمربیازشرایطشهرتبریز،
وضعیتبحرانیدرروزهایکروناییوجانانسانهاییمیگوید
کهبرایحفظآندربرابرویروسکرونافقطیکراهحل
وجوددارد:»هنوزشرایطخوبنیست.همانوضعیتبحرانی
راداریمامانمیدانمچراترتیباثرنمیدهند.قطعاجانانسانها
ازهمهچیزمهمتراست.شرایطتمرینکردندرروزهای
کروناییخیلیسختاست.خانوادهامدرتهرانهستند.من
سرتمرینکهمیرومخیلیرعایتمیکنم.3هفتهاستتهران
نیامدهاموفقطتلفنیباخانوادهصحبتمیکنم.شهرتبریز
درمرزهشدارقرارداردامامثلبقیهجاهاوشهرهایدیگر
همهچیزعادیشده.مردمراحتزندگیعادیشانرامیکنند.
اوایلاسفندماهکههمهگیریکرونازیادبودگفتندهواگرمتر
بشوداینبیماریکمترمیشودامااالنوضعیتبدترشده.
شهرهایگرمسیربیشتردرگیرشدهاند.بایدفاصلهگذاری

اجتماعیرارعایتکنیم.فعالتنهاراههمیناست.«

گزارش اختصاصی »سالمت« از روزهای کرونایی تیم تراکتورسازی
سرمربیمیگویدرعایتپروتکلهایبهداشتیدرفوتبالشدنینیست

 مریم 
عالی زاده
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1 مراقب سالمت 
خود باشید!

وقتی حال خوبی داریم، 
خودمان  از  حاضریم 
مراقبت بیشتری بکنیم ولی زمانی که بی حوصلگی و بدحالی به 
جان ما رخنه می کند، گمان می کنیم هر نوع سرگرم شدنی مرهمی 
بر دردهای ماست. برخی ارتباط های بی حساب ما ریشه در مشکالت 
روانی ما دارد. فرد افسرده ای را تصور کنید که از ارتباط های واقعی 
فاصله گرفته و دل خوش به تلفن همراهی است که در کف دست او 
جا خوش کرده است. از مدیریت زمان منصرف شده و تمام تالش 
خود را برای آرام گرفتن به هر روشی به کار می بندد ولی هر چه 
وقت بیشتری سپری می شود، بی حوصلگی فزون تری محاصره اش 
می کند. در دنیای واقعی هم گاهی از سرخوشی بیمارگونه خود دست 
به رابطه های خطرناکی می زنیم که خودمان هم تعجب می کنیم یا 
آنقدر احساس تنهایی بر ما چیره می شود که حاضر می شویم بر 
هر دیوار شکسته ای تکیه کنیم. این نوسان های خطرناک می توانند 
گاهی سرنوشت ما را تحت تاثیر قرار دهند. اگر بپذیریم اندکی از 
چاشنی جوگیر شدن را داریم، وضعیت جدی تر هم خواهد شد. 

پیشنهاد: روان شناسان می گویند تمام تالش خودتان را بکنید تا 
همیشه تعادل روحیه در شما حفظ شود. زمانی هم که حال خوبی 
ندارید، سعی کنید تنها نمانید. برای تصمیم های مهم خود فرصت 
بیشتری به خودتان بدهید و تمرین کنید در این شرایط، تصمیم تان را 
دوباره خوانی کنید. همیشه فردی را به عنوان پایگاه عاطفی سالم برای 
خود در نظر بگیرید تا زمان بی حوصلگی یا عصبانیت های ویرانگر، 
بتوانید احساسات منفی و مثبت خود را با او در میان بگذارید. مادر، 
یکی از اعضای خانواده، دوست امین از جنس خودتان یا گاهی 
انس با خداوند و در میان گذاشتن مسائل با پروردگار، می تواند این 

حال خوب و هماهنگ را در شما ایجاد کند.

2  به آسمان نگاه کنید!
دنیای زیبای نوجوانی، سکوی پرشی است به سمت معنویت. دل 
ما بی قرار خداوندی است که وجود ما از او سرچشمه می گیرد و 
به خواست او زندگی می کنیم. گرایش ما به معنویت، هدیه ای است 
که خداوند در نهاد ما گذاشته و مانند دعوت نامه ای است که ما را به 
سوی خدا و خوبی ها فرامی خواند. یکی از ستون های موفقیت همین 
مأنوس بودن با خداوند، قرآن، مسجد، پیامبر و اهل بیت ایشان و یاد 
شهدایی است که در آسمان معنویت از بقیه پیشی گرفتند. دل ما 
می تواند بانکی از سرمایه های معنوی باشد که در فراز و فرودهای 

زندگی از پس انداز آن به خوبی بهره ببریم.
پیشنهادها: 

1. ایمان ما با آگاهی رشد می کند. هر قدر اطالعات بیشتری درباره 
دین و معنویت دینی داشته باشیم، الگوهای معنوی را بشناسیم و 
برای کسب دانش دینی وقت بگذاریم، به موفقیت بیشتری دست 

پیدا می کنیم.
2. زندگی و محیطی که در آن هستیم، نقش زیادی در روحیه معنوی 
ما دارند. مراقب دوستان خود باشیم و آنهایی که همسفر خوبی برای 

سفر معنوی هستند را جدی تر بگیریم.
3.میانه روی را از یاد نبریم تا بتوانیم برنامه های معنوی را در بلندمدت 

با عالقه بیشتر انجام دهیم. 
4. باهوش باشیم و کارهای زیادی که می توانند سرعت معنوی ما 
را بیشتر کنند، شناسایی و اجرا کنیم. یادمان باشد معنویت در دل 

زندگی خوب جا دارد. 
5. یک برنامه معنوی نیاز به تمرین و پیگیری دارد. می توانید برخی 

کارها را به صورت قانون منظم در زندگی خود پیاده کنید. 
6. در مسیر معنوی هم ممکن است تله هایی وجود داشته باشد. 

مراقب معنویت های تقلبی که بعضی ها آن را ادعا می کنند، باشید.
7. برای تقویت روحیه اخالقی و معنوی خود هر چند وقت یکبار، 

به دیدن کسانی بروید که این مسیر را با موفقیت سپری کرده اند.
8. با کارشناس معنوی مرتبط باشید تا اطالعات درست تری داشته 

باشید و در دام های این مسیر گرفتار نشوید. 

3 رژیم ارتباطی بگیرید!
یکی از دغدغه های دوران نوجوانی، حفظ تناسب اندام و روآوردن 
به رژیم های غذایی برای فرار از اضافه وزن است. خیلی از دختران 
نوجوان ترجیح می دهند از لذت خوراکی های خوشمزه صرف نظر 
کنند تا ظاهری شیک و مورد توجه داشته باشند. آیا تاکنون فکر 
کرده اید که رژیم گرفتن فقط درباره تغذیه نیست و می توان در 
زمینه های دیگر هم از خود مدیریت نشان داد؟ میانه روی در هر 
یک از مسائل روزمره، نشان طالیی است که زندگی عاقالنه به گردن 
ما می آویزد و از ما افرادی موفق می سازد. هر قدر کنترل بیشتری 
روی خود داشته باشیم، احساس رضایت بیشتری می کنیم و هر جا 
که احساس کنیم توان مهار کردن خودمان را نداریم، شکایت های 
درونی فعال می شوند. این خودکنترلی از ساده ترین تا مهم ترین 
مسائل زندگی را در برمی گیرد؛ از نخوردن آنچه که خیلی دوستش 

داریم تا نظارت روی درس خواندن. 
پیشنهاد: در برقراری ارتباط با دیگران به هر شیوه ای که باشد، 
رژیم بگیرید. معنایش چند قانون ارتباطی ساده ولی مهم است؛ 
با هر کسی ارتباط نداشته باشید. برای رابطه های خود قانون 
را  آن  رابطه،  در  زیاده روی  مشاهده  محض  به  کنید.  تعریف 
مدیریت کنید. به نظر اهل فن مانند والدین در رابطه ها توجه 
کنید. برای خودتان ارزش قائل شوید و از ارتباط با کسانی که 
هیچ سنخیتی با شما و اصالت خانوادگی تان ندارند، بپرهیزید 
به  گفتن  نه  بمانید.  سالم  تا  باشید  رابطه های سمی  مراقب  و 
پیشنهادهای ارتباطی که به تشخیص شما می تواند مشکل ساز 
باشد، یکی از مهارت های دوست داشتنی است که با آن احساس 
قدرت می کنید و توان مدیریت شما را روی خودتان نشان می دهد. 
دخترانی که از این توانایی برخوردارند، آرامش بیشتری دارند و 
در نگاه دوستان شان شخصیت قابل احترامی پیدا می کنند؛ برخالف 
نوجوانانی که دروازه دلشان را برای هر رابطه ای آماده کرده اند و 

به دلیل اعتماد به نفس پایین، می ترسند با کنار زدن یک رابطه، 
تنها بمانند و مورد تایید قرار نگیرند.

4 خودتان را باور کنید!
همه ما اعتمادبه نفس را در گردونه ذهن مان بارها چرخانده ایم و 
دوست داریم این ویژگی را در خود ایجاد کنیم. تصمیم خوبی 
است و منطق درستی هم دارد؛ یعنی واقعا اعتمادبه نفس یا همان 
خودباوری، به دست آوردنی است و می شود با تمرین هایی به ارتقای 
آن کمک کرد. الزم است با افزایش خودباوری برای استفاده از 

توانمندی های خدادادی اقدام کنید.
 در گام نخست، تصوری که از خود دارید را بررسی کنید. بخشی از 
تصور ما درباره خودمان، به اظهار نظر دیگران برمی گردد که ممکن 
است درست نباشد و تنها برداشت کوتاهی از شخصیت مان را به 
ما انتقال داده باشند. مثال اگر به خاطر اشتباه در پاسخ به یک مساله 
ریاضی به شما گفته باشند هوش ریاضی ندارید، همان اشتباهی 
است که گاهی به عنوان یک برچسب نادرست به پیشانی شما 
می چسبد. سعی کنید با شناخت درست از خود، این برچسب را 

برای همیشه جدا کنید.
گام دوم شما این است که هدف های کوچکی را تعریف کرده و 
برای به دست آوردن آنها برنامه ریزی کنید، مثال تصمیم بگیرید 
امتحان هفته آینده را با نمره بیشتری نسبت به آزمون قبلی پشت 
سر بگذارید یا اراده کنید هنگام عصبانیت در مقابل مادر، خودتان 

را کنترل کنید و با سکوت از آن رد شوید.
گام سوم شما می تواند رفاقت با دوستان دارای خودباوری خوب 
باشد. البته یادتان باشد ممکن است شما هم در برخی زمینه ها 
اعتمادبه نفس باالیی داشته باشید ولی از آن خبر ندارید. ارتباط با 
چنین دوستانی برای شما مانند آینه عمل می کنند و می توانید زیبایی ها 

و کمبودهای خودتان را در آن ببینید.
گام چهارم تمرین تسلط بر خود در زمینه های مدیریت زمان، نحوه 
درس خواندن، ارتباط با دیگران، درست حرف زدن، مدیریت استفاده 
از فناوری و دیگر ابزارهای سرگرم کننده است. با تقویت فرماندهی 

روی خودتان، خودباوری بیشتری را تجربه کنید.

5 حقیقت و مجاز را بشناسید!
بین واقعیات و تخیل های خود  ما یاد گرفته ایم تفاوت جدی 
قائل شویم ولی یاد نگرفته ایم در ارتباط هم این گونه باشیم. 
گاهی تصور می کنیم دنیای مجازی، مجازی است و کسی ما را 
نمی شناسد و هیچ وقت هم نخواهد شناخت. تنها وجه اشتراک 
ما، همگروه شدن در یک شبکه اجتماعی است؛ غافل از اینکه 
تجربه دیگران چنین حرفی را اثبات نمی کند. دنیای مجازی اصال 
هم شوخی بردار نیست و مشکالتی که می تواند برای ما رقم بزند، 
مثل دنیای واقعی و حتی جدی تر از آن است. ما در دنیای ساختگی 
خودمان،  اوال یاد می گیریم به راحتی دیوارهای ارتباط را برداریم تا 
در گام بعدی آن را در محیط اجتماعی تکرار کنیم و ثانیا به گمان 
اینکه حیاط خلوتی پیدا کرده ایم، خودمان را از پوشش روانی و 
محافظ های شخصیتی تهی می کنیم و به راحتی ویترین می شویم 
برای همه سارقان جواهرات! حیاط خلوتی با دیوارهای شیشه ای 
که هم به راحتی شکسته می شوند و هم به راحتی دیده می شویم.

پیشنهاد: تمرین کنید تمام قانون هایی که در دنیای ارتباط فعلی با 
دیگران دارید آنها را در دنیای مجازی هم داشته باشید. عکس های 
مناسبی برای پروفایل تان انتخاب کنید و در این زمینه ساده اندیشی 
و گمان اینکه تنها دوستان مان سراغ تصاویرمان می روند را کنار 
بگذارید. در ادبیات نوشتاری هم مراقبت تان را بیشتر کنید و از 
واژه های احساسی که کشاننده دیگران است، بپرهیزید. اگر فردی 
به مخالفت با شما برخاست یا به هر روش دیگری سعی داشت 
شما را به میدان گفت وگو و نبرد نوشتاری بکشاند، مقاوم باشید 
و از وسوسه ها پیروی نکنید. ورود افراد به حریم خصوصی  شما 
در محیط های مجازی را نوعی بی احترامی بدانید، نه فرصتی برای 
سرگرمی! و نکته آخر اینکه از حضور نابهنگام در شبکه های 
مجازی بپرهیزید تا پیام هایی مثل احتمال تنهایی، دنبال دوست 
گشتن و بی هدفی و سرگردانی را به راهزنان قافله مخابره نکنید.

6 دعای خیر پس انداز کنید!
وقتی صحبت از پس انداز می شود، اول یاد 

پول هایی می افتیم که خرج نکرده ایم ولی 
دیگری  متنوع  کردن شکل های  ذخیره 

می تواند داشته باشد که کمتر به آنها توجه 
می شود. شما ممکن است با مطالعه پیوسته به 

خزانه لغات خود اضافه کنید، با یادگیری مطالب 
جدید، قدرت پردازش اطالعات تان را افزایش دهید،  
با محبت  کردن، سرمایه عاطفی را در دل دیگران ایجاد 

کنید و با تالش در انجام دستوراتی که خداوند از شما 
انتظار دارد، ذخیره سازی معنوی را دنبال کنید. شکارچی های 
باهوش زیادی هم بین شما پیدا می شوند که دنبال دعای خیر 

دیگران برای خودشان هستند؛ یعنی کارهایی انجام می دهند که خود 
را در سفره دعای دیگران حاضر کنند. باهوش ترین آنها دنبال دعای 
پدر و مادران خود هستند که با دسترسی به آن، به میان بری عالی 

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ رسیده اند.
پیشنهاد: بیش از هر فرد دیگری روی دعای پدر و مادرتان سرمایه گذاری 
کنید. تالش کنید با تغییرات مثبتی که در خود ایجاد می کنید، دعای 
آنها را نصیب خودتان کنید. همین که برای راضی کردن آنها کوشش 
کنید، مروارید دعای آنها هم در صدف زندگی شما قرار خواهد 
گرفت. خود را در جایگاه کسی ببینید که می خواهد آرامشی عمیق 
را از زندگی خوب و محترمانه کنار والدین تجربه کند. این آرامش 
ناشی از خرسندی پدر و مادر مانند چتری سایه بان شماست و 
از پیشامدهای ناگوار جلوگیری خواهد کرد. غرور در برابر پدر 
و مادر و راه اندازی نبرد قدرت با آنها به هیچ وجه مسیر درستی 
نیست و از همان اول با شکست روبرو می شود. شما هر نقشه ای 
برای شکوفایی خود بریزید، حتما باید با مهر رضایت والدین تان به 
سرانجام برسد؛ پس خودتان را آماده تغییرات بزرگی کنید که سودی 
سرشار را ارزانی شما خواهد کرد. فرصت را از دست ندهید و با 
برنامه ریزی درست به سمت این پس انداز ماندگار حرکت کنید.

7 َمحرم بمانید!
این روزها با نقل و نبات هایی که از سوی شبکه های اجتماعی به 
دنیای نوجوانی ریخته می شود، گاهی یادمان می رود جنس ما چیست 
و عیارمان چند است. بعضی نوجوان ها در این بازار شلوغ حسابی 
خودشان را گم می کنند و روزمر گی و تجربه گرایی بی هدف را 
جایگزین خودیابی می کنند. رسیدن به هویت مشخصی که بدانیم 
که هستیم، چه می کنیم و قرار است چه بشویم، خیلی جدی تر از 
آن است که فکرش را می کنیم. بخشی از این هویت به دختر و پسر 
بودن مربوط می شود که االن و آینده به پذیرش صددرصد آن نیاز 
داریم. برخی دخترها در حوض نقاشی پسرانه خودشان را رنگ 
می کنند و احساسات و روحیه مردانه دارند.  شما از حرف زدن 
و نحوه لباس پوشیدن آنها به خوبی درک می کنید به جاده خاکی 
هویت جنسیتی خودشان زده اند و هر چه دیرتر به جاده اصلی 

برگردند، از جهت رشد شخصیت،  ضرر بیشتری خواهند کرد.
پیشنهاد: برای تقویت حس دخترانه خود وقت بگذارید. فهرستی 
از کارهایی که به شما چنین احساسی را می دهد، جلوی خود 
بگذارید و بهترین آنها را انتخاب کنید. حتما حواس تان هست 
باشد و قرار نیست هر کاری  باید استاندارد  انتخابی  فهرست 
که چنین احساسی را تولید می کند، در انتخاب های شما قرار 
بگیرد. فراگیری هنرهای دخترانه، گفت وگو درباره خود، عالقه ها 
و احساسات، ابراز محبت به دوستان همجنس خود،  رشد روحیه 
مراقبت کنندگی از خود و دیگران، داشتن هیجان برای رسیدگی 
به کسانی که دوست شان دارید به ویژه پدر و مادر، نوازش گری 
نسبت به بچه های کوچک تر منزل، ارتباط با طبیعت لطیف و رو 
آوردن به پرورش گل و گیاهان دلخواه خود، پختن غذای مورد 
عالقه، خواندن رمان هایی که احساس خانم بودن را در شما تقویت 
می کند و نیز پرداختن به خاطره نویسی به عنوان پایگاهی برای ثبت 
اتفاق های درونی، بخشی از پیشنهادهای تقویت حس دخترانه است. 
مطالعات مجالت دخترانه هم در این فهرست قرار می گیرند که 
االن مشغول آن هستید. در دنیای دخترانه خودتان، َمحرم بمانید.

8 مدیر خودتان باشید
زمانی به نشاط نزدیک می شویم که احساس کنیم تسلط خوبی روی 
افکار، احساسات و رفتارهای خود داریم. این تسلط هم تصادفی 
نیست و نیازمند تمرین و برنامه است. می توانید از ساده ترین کارهای 
روزمره خود شروع کنید. به اندازه غذا بخورید. نوع غذایتان را از 
میان سفره ای که روبروی شما پهن شده، انتخاب کنید. تا می توانید 
از غذاهای ساده استقبال کنید و با مصرف میوه و سبزی، آرامش 
بیشتری به خودتان بدهید. مصرف غذاهای حاضری و فست فودها 
شما را ناآرام می کند. مراقب باشید خوشمزه بودن آنها شما را بی قرار 
نکند. کمی مانده به سیر شدن، دست از خوردن بکشید. پراکندگی 
خواب تان را درست کنید. خوب خوابیدن، نقش مهمی در کارنامه 
تحصیلی و رفتاری شما دارد. برنامه ریزی کنید که شب ها حتما زود 
بخوابید و کارهای درسی را در طول روز به سرانجام برسانید. خواب 
روز سود زیادی برای شما ندارد، اگر از ضررهای آن بگذریم. منظم 
خوابیدن هم یکی از شرایط مهم بهداشت خواب است. هر روز 
ورزش کنید و با تحرک کافی به سالمت خودتان یاری برسانید. 
پیاده روی یا ورزش در منزل، از فعالیت های ساده ای هستند که شما 
را شاداب می کنند. تفریحات تان را تنظیم کنید و فهرست کارهایی 

روحیه شما کمک می  کنند، شناسایی کنید. که به بهتر شدن 
به بهداشت بدنتان اهمیت بدهید. نظافت شخصی رابطه مستقیمی با 
سالمت و نشاط دارد. هر روز چند دقیقه را در سکوت و تفکر درباره 
خود بگذرانید. می توانید بعد از نماز عشا یا قبل از خواب این کار 
را انجام دهید. زمانی که فرصت فکر کردن به خود را پیدا می کنید، 
می توانید برآورد درستی از عملکردتان داشته باشید و پیش از آنکه 
دیگران برای شما حساب و کتاب کنند، خودتان را مورد ارزیابی قرار 
داده اید. مدیریت تان را خودتان برعهده بگیرید و از آن لذت ببرید. 

9 مهربان و مقتدر باشید!
مهربانی، ویژگی مثبت و جذابی است که می تواند رابطه  ما با دیگران 
را به بهترین نمره نزدیک کند و آرامش سرشاری از آن نصیب ما 
شود. دوره نوجوانی، از نظر عاطفی آمادگی بیشتری برای جذب 
محبت دیگران داریم. همچنین عالقه بیشتری برای دوست داشتن 
دیگران در ما ایجاد می شود. برخی به خوبی از عهده مدیریت 
این نیاز برمی آیند ولی نوجوان هایی هم هستند که از این ویژگی 
دچار دردسر می شوند. مثال به جای محبت کردن، گرفتار منت کشی 
می شوند و به جای تشخیص آدم های مناسب برای دوست داشتن، 

به بیراهه کشانده می شوند.
پیشنهادها:

1. افرادی که از طرف آنها باتری عاطفی شما شارژ می شود را 
شناسایی کنید.

2. پس از شناسایی، رابطه را تحلیل کنید. آیا میزان ارتباط استاندارد 
است یا در رابطه خود دچار کم کاری و اضافه کاری شده اید؟

3. ورودی های نامناسب را مسدود کنید. ممکن است دوستانی 
داشته باشید که از شما یک شخصیت وابسته می سازند یا از دروازه 

محبت به شما، پیشنهادها و توقعات اضافی را تحمیل می کنند.
4. دوستی های ممنوع را هم بدانید و از آنها فاصله بگیرید. گاهی 
در قالب یک دوستی نادرست، مسیر زندگی ما تغییر منفی می کند.
5. بیشترین انرژی عاطفی خود را برای کسانی هزینه کنید که 
وجودتان از آنهاست و اشتراک زیادی با هم دارید. اول پدر و مادر 

و بعد سایر اعضای خانواده خودتان در اولویت هستند.
6. نسبت به رابطه هایی که زیان شان بیشتر از منفعت شان است، 
مقتدر و مقاوم باشید. یاد بگیرید چگونه از مهارت نه گفتن برای 

گریز از چنین زیان هایی استفاده کنید.
7. خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید دوستان بهتری را جذب 
کنید. زمانی که رابطه شما با خودتان خوب نیست، ممکن است 

افراد بد زیادی را برای دوستی انتخاب کنید!
8. انعطاف منطقی داشته باشید. صداقت را با جدیت جمع کنید، 

نه با ساده لوحی.
9. خوش بین بودن یک امتیاز است ولی ساده لوحی یک نقطه ضعف. 

درباره انتخاب های خود با افراد آگاه مشورت کنید.
10. با نزدیک شدن به خداوند، پاسخ کامل تری به نیازهای عاطفی 

خود خواهید داد.

10 منت کشی ممنوع!
مهرطلبی، واژه ای است که به ظاهر معنای آسانی ندارد ولی بسیار 
ساده تر از آن است که تصور می کنید؛ ساده ولی بسیار مهم. یک رابطه 
خوب، زمانی است که دو فرد هم جنس بر اساس شباهت هایی که به 

یکدیگر دارند، آن را به صورت مساوی ایجاد و هر کدام به سهم خود 
در پیشبرد آن رابطه وفادار هستند. مثل شما و دوست همکالسی تان 
که به دلیل عالقه زیاد به درس خواندن و شباهت های فکری که با 
هم دارید، ارتباطی هدفمند را از سر گرفته اید و مشورت های درسی 
را در بسته بندی رفاقت با هم دارید. تا زمانی که این رابطه برابر 
پیش می رود و شما برای دوست خود احترام کافی را قائل هستید، 
مشکلی پیش نمی آید ولی اگر یکی از شما دو نفر تصمیم بگیرد 
این رابطه را تمام کند و طرف دیگر به ادامه ارتباط اصرار داشته 
باشد، رابطه از وضعیت سالم خارج شده و به حالتی تبدیل می شود 
که به آن منت کشی می گویند. دختران مهرطلب، کسانی هستند که 
به هر قیمتی شده می خواهند دیگران آنها را دوست داشته باشند 
و برای این کار هزینه های گزافی پرداخت می کنند. درنهایت هم 
وقتی به دل شان مراجعه می کنند، از اینکه چنین شخصیتی دارند، 

از خودشان بیزار می شوند.
پیشنهاد: برای اینکه در دام مهرطلبی نیفتید، الزم است شناخت خوبی 
از خود و شخصیت تان داشته باشید. شما هم مثل دیگران محترم 
هستید و امتیازهایی دارید که االن آنها را فراموش کرده اید. نگاهی 
به اظهارنظر مثبت خانواده، دبیران، دوستان زیرک و خویشاوندان 
درباره خودتان بیندازید تا یادتان بیاید میزان ارزشمندی شما چقدر 
است. نترسید! در دام خودستایی نمی افتید، این تمرین فقط برای 
یافتن مروارید هایی است که در وجود شما نهفته است و باعث 
می شود به صورت افراطی دیگران را شایسته دوستی بدانید. با یافتن 
ویژگی های مثبت خود، دوستی را انتخاب کنید که به شکوفایی و 
تقویت این امتیازها کمک کند، نه اینکه با منت کشی خودتان را به 

بازار حراج عاطفه ها بفرستید.

11 مدیریت تلفن همراه را یاد بگیرید
ابزارها، برای خدمت به آدم ها ساخته شده اند. قرن هاست دانشمندان 
در اندیشه ساخت وسیله هایی هستند تا زندگی را آسان تر کنند 
و قدرت مانور انسان ها را افزایش دهند. تلفن همراه نیز از 
ابزارهایی است که با هدف افزایش و راحت سازی ارتباط ما 
با دیگران طراحی شده است. گاهی این قانون ساده به فراموشی 
سپرده می شود و ما به جای نگاه هدفمند به این تحول ارتباطی، 
از آن وسیله ای برای سرگرم شدن خودمان و از دست دادن 

فرصت های طالیی نوجوانی ساخته ایم. 
پیشنهادها:

 تالش کنید دنیای مجازی را در خدمت خود بگیرید و استفاده های 
مفیدتان را از این فضا فناورانه داشته باشید. 

 مجذوب جذابیت ها و زیبایی های این دنیا نشوید بلکه با نگاهی 
آگاه وارد آن شوید و از آن هدفمند استفاده کنید.

 اگر با اطالعات کافی وارد این بازار شوید، ضرر کمتری خواهید 
کرد ولی اگر جوگیر دوستان و اطرافیان خودتان شوید، پول، زمان و 

استعداد زیادی را پای این ناآگاهی خواهید گذاشت. 
 الزم است بدانید از دنیای مجازی چه می خواهید، این خواستن های 
شما به چه میزان است و چه کمکی به شما برای رسیدن به هدف های 

مهم تان می کند. 
 هر کسی مراقب خودش است و ما به آن می گوییم: »خویشتن بانی«. 

این ویژگی سبب می شود اسیر خواسته های بی انتها نشوید.
 مهارت  کافی برای استفاده بهتر را داشته باشید. گوشی های هوشمند 
قابلیت های مفید زیادی غیر از سرگرمی دارند که می توانند بخشی 

از رفتار حرفه ای شما را تشکیل دهند. 
 یکی از اشتباه های پررنگ در استفاده از دنیای مجازی به ویژه 
شبکه های اجتماعی این است که برخی برای پر کردن تنهایی های 
خود سراغ این فضا می روند، در حالی که با غرق شدن در چنین 
فضایی، تنهاتر می شوند و لذت ارتباط مستقیم را از دست می دهند.
 فضای مجازی برای پرکردن تنهایی ما ساخته نشده و روح 
تشنه ما نیازمند ارتباط گیری با آدم های خوب و دوست داشتنی 

اطراف مان است.
 تالش کنید چند برابر حضور در دنیای مجازی، حضورتان را در 
دنیای واقعی مثل تحصیل، معنویت، یادگیری مهارت های دخترانه 

و مانند آن بگذرانید.

12 هدف داشته باشید!
گم شدن در امواج زندگی آن هم در دوره نوجوانی، قصه تازه  و 
ناآشنایی نیست. البته خیلی ها پس از آرام شدن دریا به راحتی خود 
را به ساحل می رسانند و آرام می گیرند ولی ممکن است برخی خیلی 
دیر ساحل را بیابند یا قبل از رسیدن به آن، طعمه شوند. زمانی که 
هدف مشخصی برای خود نداریم و زمان خالی برای ما به عنوان 
یک دردسر تعریف می شود، احتمال دارد به صورت خودکار اسیر 
ارتباط هایی بشویم که سر از ناکجاآباد درمی آورند و زمانی سر بلند 
می کنیم که دیگر سربلند نیستیم! نداشتن برنامه در روزهایی که سراغ 
ما می آیند، ما را بی حوصله می کند. یکی از سخت ترین سکانس های 
زندگی ما زمانی است که خیره به ساعت در حال شمردن ثانیه هایی 
هستیم که بخشی از زندگی ما را با خود می برند. در این شرایط، 
ممکن است ناخواسته دیگران را متوجه بی حوصلگی خودمان بکنیم 
و ناشیانه از هر کسی یاری بخواهیم، به ویژه با دسترسی به ابزارهای 
ارتباطی، امروزه آدم های زیادی امکان دسترسی به روحیه ما را دارند؛ 
مثل زمانی که در گروه با دوستتان درد دل می کنید و بقیه تماشاچی 

و فال گوش این کار شما می شوند.
پیشنهاد: برنامه بریزید. هم برای چند سال آینده خود هدف تعریف 
کنید و هم برای هر روز، هفته، ماه،  فصل و سال خودتان. االن در 
چه ماهی هستیم؟ برای این ماه چه اهدافی دارید؟ قرار است تا 
پایان ماه چه گزارشی به خودتان بدهید؟ آیا جواب این سواالت 
را می دانید یا نه؟ وقتی ما برای زمان خود به اندازه کافی خوراک 
تهیه کنیم، آن وقت زمان ما را نمی بلعد و شرایط زمانی ما را وادار 
به کارهای بیهوده نمی کند. از ماشین آخرین سیستم غرور پیاده 
شویم و با آدم های مهربانی که اطراف مان هستند، مشورت کنیم. 
حتما تجربه های پدرانه و مادرانه زیادی هستند که می توانند به ما 

خط روشن حرکت را نشان بدهند.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره ماوأ

حضرت معصومه )س( از با فضیلت ترین 
بانوان خاندان اهل بیت )ع( می  باشد. ایشان دختر 

امام موسی  کاظم )ع( و خواهر تنی امام رضا )ع( از 
پرهیزگارترین زنان شیعه بوده اند. مرقد ایشان در شهر قم 
واقع است و در روایات بر فضیلت زیاد زیارت ایشان تاکید 
بسیاری شده است. حضرت فاطمه معصومه )س( در روز 
اول ذیقعده سال ۱۷۳ هجری، در شهر مدینه چشم به جهان 

امام هفتم  امام موسی کاظم)ع(  او  گشود. پدر بزرگوار 
شیعیان و مادر گرامی ایشان نجمه مادر بزرگوار امام 

رضا)ع( می  باشد. در ایران والدت با سعادت 
حضرت فاطمه معصومه )س( را 

»روز دختران« می نامند.

به بهانه سوم تیر ماه  )اول ذی القعده( روز ملی »دختر«

12 پیشنهاد به دختران برای زندگی زیبا



مصاحبه با فرزاد هنرور، شهردار ناحیه 5 منطقه 6 تهران درباره مشکل جمعآوری و بازیافت پسماند

مخازن پسماند باید از سطح تهران برچیده شوند، اما چه چیزی قراراست به جای آن بیاید؟ 

روش  باید  می گویید  شما   :
جمع آوری و تفکیک پسماند از سطح شهر 
تهران را تغییر داد، بگذارید از یک سوال 
مخازن  طرح  چرا  کنیم:  شروع  اساسی تر 

پسماند در تهران شکست خورد؟
زباله  روز  هر  و  ساعت  هر  دفع  اینکه  اول 
بدون آنکه ساعتی برای آن هزینه شود، برای 
شهرداری که من ترجیح می دهم بگویم برای 
شهروندان پرهزینه است. ما در شهرداری باید 
دو بار هزینه حمل پسماند بدهیم یک بار در 
شب و یک بار در روز، هزینه حمل روزانه 
شبانه  هزینه حمل  برابر   1/5 تقریبا  پسماند 

آن است. 
دوم، در طرح مخازن ماجرای تفکیک از مبدا 
بخواهید  جور  هر  شما  یعنی  نشده،  لحاظ 
می اندازید،  مخازن  درون  را  منزل   پسماند 
حتی شهروندانی که خود رعایت می کنند و 
پسماندهای خانگی خود را از مبدا تفکیک 
پسماند  بازیافت  به  می کنند، درواقع کمکی 
صورت  به  نه  پسماندها  چون  نمی کنند، 
توسط  درهم  صورت  به  بلکه  تفکیک شده 

عوامل شهرداری جمع آوری می شود.
دلیل سوم اینکه این مخازن هر چند هرازگاهی 
شسته می شوند، خود منشاء آلودگی و تجمع 
میکرب ها هستند. مخازن دربازند و می توانند 

منبع پخش آلودگی در محل باشند.

: دالیل دیگری هم هستند؟
بله دلیل دیگر بیشتر اجتماعی است تا مدیریتی. 
همه شما کارگرانی را که با لباس های مندرس 
درون مخازن به دنبال مواد بازیافتی هستند را 

دیده اید. این پدیده باید جمع شود.

: چرا؟ شاید ممر درآمد خانواده ای 
باشد.

بله می فهمم، اما این ماجرا چند اشکال دارد. این 
افراد اغلب از اتباع بیگانه و اغلب افغانستانی 

نامناسب  آنها  برای  کار  این  هستند. شرایط 
نمی شود.  اجرا  آنها  درباره  بهداشتی  است. 
اگر توجه کرده باشید، اغلب موقع زیر و رو 
کردن پسماندها، حتی دستکش ندارند و همین 
ماجرا می تواند باعث شیوع بیماری های عفونی 
در بین آنها شود. از طرف دیگر، پسماندهایی 
به  افراد جمع آوری می شود،  این  که توسط 
به  صورت کامال غیراستاندارد و غیرقانونی 
کارخانه های بازیافت در اطراف تهران منتقل 
می شوند که هیچ نوع نظارت بهداشتی بر کار 
هم  راننده ها  حتی  گاهی  ندارد.  وجود  آنها 
ایرانی نیستند و کل این روند توسط کارگران 

خارجی انجام می شود. 

این  کار  بر  نظارتی  یعنی   :
کارخانه های بازیافت وجود ندارد؟

خیر متاسفانه همینطور است و همین مساله 
می تواند منشاء بیماری زایی در مواد بازیافتی 
باشد، چون هر روش بازیافتی مورد تایید و 
بهداشتی نیست و بازیافت معیارهای علمی 
و بهداشتی دارد که باید در نظر گرفته شود.

: این روزها مافیای پسماند بسیار 
به گوش می رسد. مافیای پسماند یعنی چه؟
خوب، درواقع مافیای زباله باندهایی هستند که 
از بازیافت پسماند بول های هنگفت به جیب 
می زنند و حتی گاهی کار را به برخوردهای 

خشونت آمیز می شکند.
گره  کردن  باز  که  بگویم  را  این  فقط 
جنبه های  نیست،  آسانی  کار  پسماند 

کرده.  دشوار  بسیار  را  کار  که  دارد  زیادی 
این صنعت  پولی در  بدانید چه  اینکه  برای 
در حال گردش است، به شما می گویم که هر 
کیسه بزرگ پسماندی که از مخازن جمع آوری 

می شود، 100هزار تومان قیمت دارد.

: چه مشکالتی بر سر راه بازیافت 
اصولی و بهداشتی شهر تهران وجود دارد؟
بخشی از این مشکالت مربوط به مدیریت 
شهری و شهرداری هاست. واقعیت این است 
که ما می دانیم مخازن پسماند باید جمع آوری 
باید  چیزی  چه  نمی دانیم  دقیقا  اما  شوند، 
جایگزین شود. گذشته از آن، مساله تجهیزات 
است که با توجه به تحریم ها در فشار هستیم 
و موضوع دیگر فناوری است. فناوری بازیافت 
امروزه خیلی پیچیده شده و ما در بسیاری 
موارد در این موضوع به پیشرفت های مطلوب 

نرسیده ایم.
پسماند  جمع آوری  امر  دیگردر  مهم  مساله 
آموزش  بحث  در  هنوز  ما  است.  آموزش 
دادن  مورد  این  در  و  شخصی  مهارت های 
آگاهی برای تفکیک پسماند از مبدا بسیار عقبیم.
کمتر  و  ندیده اند  آموزش  درست  ما  مردم 
و چگونه  چرا  را  پسماند  که  می داند  کسی 

باید تفکیک کند.
موضوع دیگر اینکه بسیاری از تجهیزات و 
امکانات فنی ما به دلیل تحریم ها عمال زمینگیر 
شده و بی استفاده مانده اند. ما به دلیل تحریم ها 
عمال نمی توانیم تجهیزات به روز داشته باشیم.
موضوع دیگر هزینه باالی جمع آوری پسماند 

از سطح شهر است که عمال به جای فرصتی 
برای کسب درآمد برای شهرداری تبدیل به 

نوعی خدمات هزینه بر شده.

: چند درصد از پسماندهای تهران به 
صورت اصولی و بهداشتی بازیافت می شود؟
از  کمتر  به  ما  مطلوب  وضعیت  در  زمانی 
متاسفانه  امروز  اما  رسیدیم،  هم  30درصد 

این میزان کمتر شده.

: درباره آموزش گفتید. شهرداری 
تا امروز برای آموزش شعروندان چه کرده؟
متاسفانه در بخش آموزش اقدام قابل مالحظه ای 
نشده. شاید تعدادی از همشهریان ما بدانند 
باید زباله را تفکیک کرد، حتی همکاری کنند، 
اما بسیاری هستند که روش علمی این کار را 
بلد نیستند و عمال گاهی پسماندهای خشک 
و تر را با هم اشتباه می گیرند و البته تعداد 
بسیار بیشتری تقریبا تصوری درباره اهمیت 
تفکیک و بازیافت ندارند. فکر می کنم یکی از 
مهم ترین رسانه هایی که بتواند به ما در این زمینه 
کمک کند، صدا و سیماست که متاسفانه هنوز 
حرکت خاصی در زمینه آموزش مهارت های 

زیست شهری انجام نداده.

دیگر  که  است  وقتی  چند  چرا   :
شاهد تفکیک زباله و تحویل آن به ماشین های 

شهرداری نیستیم؟
بعد از شیوع کرونا، قرار شد برای جلوگیری 
از انتقال آلودگی، تفکیک پسماند تا وقتی ستاد 

کرونا اعالم کند، تعطیل شود. از آن زمان ما 
دیگر تفکیک نداشته ایم و ظاهرا قرار شده از 
اول تیر این کار از سر گرفته شود، اما متاسفانه 
زباله گردهای غیرقانونی یا همان کتفی ها هنوز 

به این کار مشغولند.

: می خواهم از صحبت های شما به این 
نتیجه برسم که این شیوه جمع آوری پسماند 
در تهران باید برچیده شود، اما شهرداری چه 

روشی را می خواهد جایگزین کند؟
درواقع روش جامعی برای این کار هنوز پیشبینی 
به  طرح ها  برخی  محالت  برخی  در  نشده. 

صورت آزمایشی در حال انجام است.

: مثال چه طرح ها؟
مثال قرار شده در محله نظامی گنجوی بعد 
روی  اپلیکیشنی  محل  اهالی  آموزش  از 
گوشی های همراه آنها نصب شود که به بخش 
پسماند ما متصل است. شهروند ساکن محله 
می دهد  اطالع  ما  به  اپلیکیشن  آن  از طریق 
و  است  تحویل  آماده  خشکش  پسماند  که 
کاشین های ما در سطح محله بعد از اطالع از 
طریق اپلیکیشن، مراجعه و پسماند را تحویل 

می گیرند.

: فکر می کنید با توجه به پیچیدگی 
فنی، این طرح عملی است؟

باید تالشمان را بکنیم و باید از شهروندان 
هم بخواهیم با ما همکاری کنند.

در شهرهایی مثل اصفهان یا شیراز، در روزهای 

خاصی پسماند خشک یا تر از درب منازل 
موفق  هم  حاال  تا  و  می شود  گرفته  تحویل 
بوده. این همان رویه ای است که در بسیاری از 
شهرهای اروپا و آمریکا هم در حال اجراست. 

چرا در تهران آنرا اجرا نمی کنید؟ 
به  تهران  محالت  برخی  در  هم  طرح  این 
اما  است،  انجام  حال  در  آزمایشی  صورت 
جمع آوری  برای  یکپارچه ای  تصمیم  هنوز 

پسماند تهران گرفته نشده.

)کاهش  کاپ  طرح  همان  این   :
پسماند( است؟

خیر، این طرح کاپ نیست. طرح کاپ هم 
هنوز در تهران به صورت جامع اجرایی نشده.

: خاطرم هست که زمانی شهرداری 
برای تحویل پسماندهای خشک مبلغی را 
نقدا پرداخت می کرد، اما دیگر شاهد این 

رویه نیستیم. چرا؟
ما  شهروند  اینکه  اول  دارد؛  مختلفی  دالیل 
باید درک کند که این یک وظیفه شهروندی 
است، نه کاری که مابه ازای پولی داشته باشد.
پای  نقدی  پرداخت های  اینکه  دیگر 
واسطه گری را در این ماجرا باز می کند و ما 
باز هم گرفتار چرخه معیوب سودجویان در 

این ماجرا می شویم.

: پرسش دیگرم مربوط به مبلمان 
شهری است. چرا در خیابان های ما سطل های 
اگر  ندارد،  وجود  تقریبا  پسماند  کوچک 
کنار  را  ولیعصر  خیابان  مانند  مسیرهایی 
بگذاریم، شما در خیابان های تهران تقریبا 

سطل های زباله نمی بینید.
سطل های زباله کوچک دردسر بزرگی برای 
شهرداری است چون مردم ما فکر می کنند، 
بیندازند،  آن  داخل  را  چیزی  هر  می توانند 
اغلب کف این سطل ها پر از خاک یا شیرابه 
است که مایع بسیار آالینده ای است. به این 
ترتیب اغلب این سطل ها کارایی درست خود 
را از دست می دهند و خود به منبع آلودگی 

تبدیل می شوند.

: از وقتی که در اختیار من گذاشتید، 
ممنونم.

شاید تعدادی از 
همشهریان ما بدانند 
باید زباله را تفکیک 

کرد، اما بسیاری 
هستند که روش علمی 

این کار را بلد نیستند و البته تعداد 
بسیار بیشتری تقریبا تصوری درباره 

اهمیت تفکیک و بازیافت ندارند. فکر 
می کنم یکی از مهم ترین رسانه هایی 

که بتواند به ما کمک کند، صدا و 
سیماست که متاسفانه هنوز حرکت 
خاصی در زمینه آموزش مهارت های 

زیست شهری انجام نداده

مشکل پسماند پایتخت 
به  نمی خواهد  انگار 
سامان برسد. حاال بعد 
از بیش از یک دهه که 
تهرانی ها عادت کرده اند، مخازن بزرگ 
پسماند را سر کوچه های شهر خود ببینند 
میلشان  وقت  هر  و  بی وقت  و  وقت  و 
آن  را درون  پسماند خود  کشید کیسه 
به  اداره شهر  کنند، کارشناسان  پرتاب 
مخازن  طرح  که  رسیده اند  نتیجه  این 
بزرگ باید باالخره روزی برچیده شود، 

به چند دلیل:
فرزاد هنرور، شهردار ناحیه 5 منطقه 6، 
می خوانید،  را  او  مصاحبه  ادامه  در  که 
بازیافت  درباره مشکالت جمع آوری و 

پسماند می گوید.

 مرجان 
یشایایی
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تا می توانید آب پسماند را بگیرید
یکی از مشکالت جمع آوری پسماند که باعث باال 
رفتن یان اقدام در سطح شهر می شود، حجم پسماند 
است و یکی از دالیل افزایش حجم پسماند، ریختن 

پسماند تر به درون سطل است.
با تمهیداتی بسیار ساده می شود حجم پسماند را کم 
کرد. این کار نه تنها جمع آوری و دفن یا بازیافت آن 
را آسان تر می کند، بلکه باعث کاهش آلودگی می شود. 
پسماند هرقدر آب کمتری داشته باشد زودتر تجزیه 
می شود و چون شیرابه کمتری از آن نشت می کند 

آلوده کنندگی کمتری هم دارد.
شاید تعجب کنید اگر بدانید، با ریختن تفاله چای 
به درون سبدهای کوچکی که در اغلب سینک های 
ظرفشویی منازل وجود دارد، می توان روزانه 200 تن 

از وزن 7هزار تنی پسماند تهران کم کرد.
بهتر است بدانید، شیرابه ای که از پسماندها بیرون 
می آید یکی از آلوده کننده ترین مایعات دنیاست و 
از نظر  تا حد زیادی هم  را  می تواند آب و خاک 
میکروبی و هم توسط فلزات سنگین که اغلب سرطان زا 

هستند، آلوده کند.
چند پیشنهاد ساده برای کم کردن حجم پسماند خانگی: 
تفاله چای را مستقیم به درون ظرف زباله نریزید. 
خریدن سبزی پاک کرده به جای سبزی هایی که به شکل 
سنتی در میادین تره بار یا اکثر مغازه های میوه فروشی 
عرضه می شوند می تواند تا میزان چشمگیری از حجم 
و وزن زباله های شهرمان کم کند. ختم کالم اینکه تا 

می توانید آب پسماند را بگیرید.

هنوز فکری برای پسماندهای الکترونیک نشده
پسماندهای الترونیک ازجمله پسماندهای ویژه هستند که سال هاست 
کشورهای پیشرفته روش هایی را برای امحاء آنها به کار می بندند 
تا عناصر آلوده کننده آنها مستقیم وارد محیط زیست نشوند. همین 
المپ هایی که باالی سرتان می بینید مثل بمبی برای سالمت عمل 
می کنند. براساس قوانین کشورهای پیشرفته اگر یک المپ کم صرف در 
اطاق 12متری بشکند، شما تا 24  ساعت نباید وارد اطاق شوید، بعد 
از آن هم هوای اطاق قبل از ورود شما باید با دستگاه های مخصوص 
گازهای سمی آن تخلیه شود. در همه جای دنیا دستگاه های امحاء 

المپ دارند، اما در ایران این فناوری هنوز وارد نشده است.
 شما اگر در کشوری مانند ژاپن یخچال یا تلویزیون بخرید پول 
امحاء آن در هنگام خرید با کاالی شما حساب می شود و بعد از چند 
سال که از آن وسیله الکترونیک استفاده کردید به مراکز مخصوص 
اطالع می دهید تا آن را طبق ضوابط علمی از بین ببرند. حجم و 
میزان زباله های الکترونیک هر روز در کشور ما درحال افزایش است، 
اما هیچکس نمی داند بعد از پایان عمر وسیله الکترونیک خود باید 
آنها را چه کند. این ماجرا فقط مختص وسایل برقی خانگی مانند 

یخچال و تلویزیون و... نیست. 
که  افتاده  مد  از  تلفن همراه های  المپ ها،  مصرف شده،  باتری های 
بسیار  زباله های خاص  از جمله  می شوند، همگی  گذاشته  کناری 
آلوده کننده هستند که نظام مدیریت پسماند ما هنوز برای آنها فکری 
نکرده است، نه ازنظر قانونی و نه ازنظر فناوری. از مشکالت دیگر 
این است که مردم آگاهی و تصور درستی از میزان خطرات این 
پسماندها ندارند و لزوم مدیریت آنها هنوز در افکار عمومی کشور 

ما درست مطرح نشده است.«
دنیای اقتصاد در گزارشی دراین باره می نویسد: »طبق قانون مدیریت 
برعهده  اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی  پسماندها، مسوولیت 

تولیدکنندگان آنهاست و در واقع عرضه کنندگان این گونه خدمات 
باید جنبه های مدیریت پسماندهای تولیداتشان را هم ارائه دهند. 
مانیتور رایانه، گوشی های تلفن همراه و تلویزیون های رنگی دارای 
مقادیر قابل توجهی سرب هستند که از جمله آسیب های آنها ایجاد 
آسیب های مغزی در کودکان است. سی پی یو در رایانه ها نیط شامل 

مقادیری از تزکیبات سمی جیوه و کادیم هستند.«
می گوید:  الکترونیکی  پسماندهای  درباره  محیط زیست  سایت 
و  الکتریکی  وسایل  شامل  الکترونیکی  و  الکتریکی  پسماندهای 
تلفن همراه،  رایانه،  تلویزیون،  مانند  مصرف  قابل  غیر  الکترونیک 

ترانزیستورها و... است.
عناصری از قبیل جیوه،آرسنیک، کادمیوم، مس، نیکل، روی، باریم، 
آلومینیوم، طال، نقره، پالتین، مواد شیمیایی خطرناک پلی کلرو بی فنیل ها 
حاصل پسماندهای الکترونیک می¬باشد که مدیریت دفع این مواد 
به دلیل دشواری جداسازی، مستلزم تحقیقات بیشتری در خصوص 
الکترونیک، شیوه های جمع آوری،  پسماندهای  تولید  میزان  تعیین 
جداسازی، پردازش، بازیافت و دفع مناسب و مبتنی بر اصول قابل 

پذیرش علمی در زمینه فرایند بازیافت آنهاست.
عمر کوتاه تجهیزات رایانه  از یک طرف و تنوع استفاده از تجهیزات 
الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله های 
الکترونیکی به یکی از مشکالت بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که 
کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه حلی یافته اند و با تصویب 
قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت 
محصوالت تولید شده خود، این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.
و ما، پسماندهای الکتریک و الکترونیک معروف به waste-E به 
گفته این سایت، حاوی ترکیبات باارزشی همچون فلزات ارزشمند 
و انواع پالستیک هستند که استخراج این مواد در مراحل انتهایی 
بازیافت سودمند خواهد بود. این مساله یک انگیزه اقتصادی را برای 

بازیافتwaste-Eبنحو مطلوب فراهم می آورد. 
بهترین انتخاب هم از لحاظ زیست محیطی و هم از جهت کارآمدی 
مدیریت این پسماندها، بدون شک بازیافت آنها با استفاده از تجهیزات 
مدرن و فناوری های جدید با سیستم های کنترل مطلوب آالینده های 
حاصله خواهد بود. اما، به دلیل کمبود قوانین و مقررات الزم در این 
زمینه و ضعف سیستم جمع آوری مناسب این پسماندها در بسیاری 

از کشورها این روش به ندرت به کار گرفته شده است. 
در مقابل بخش عظیمی از این پسماندها که در جهان تولید می شود 
اغلب بطور غیرقانونی به کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، 
نیجریه و غنا انتقال داده می شود. در این کشورها عمدتًا افراد فقیر 
به دست  پی  در  غیراصولی  و  ابتدایی  از طریق روش های  جامعه 

آوردن مواد ارزشمند از این پسماندها هستند.



تعصب هاي  و  خشونت ها 
جامعه  چنان  گاهي  فردي 
را فرامي گيرند و بر آن سايه 
مي افكنند كه حتي منجر به 
قتل مي شوند. قرباني اين نوع خشونت ها هم 
اغلب افرادي هستند كه قبل از پناه گرفتن در 
جايگاهي مطمئن چاره اي ندارند جز اينكه تن 

به اين تقدير تلخ و غيرقابل گريز بدهند. 
در حادثه ناگوار و تلخي كه به تازگی براي 
رومينا رخ داد، او هم يكي از اين قربانيان 
بود. قرباني ای كه به خاطر خشم، عصبانيت 
و خودخواهي هاي پدرش مجبور شد به مرد 
ديگري پناه ببرد و درنهايت نيز به قتل برسد، 
اما آيا رومينا از حقوق فرزندي خود آگاهي 
داشت؟ آيا او در مدرسه يا هر جاي ديگري 
چيزي در مورد خشونت يا هر تهديد ديگري 
كه ممكن است يك دختر نوجوان را آزار دهد، 
آموزش ديده بود؟ آيا رومينا به مراكز مشاوره 
و مراجع حقوقي دسترسي داشته يا چيزي در 
مورد تجاوز جنسي، قتل، كودك آزاري و... 
مي دانسته؟ در اين خصوص و براي بررسي بيشتر 
اين موضوع با دكتر ليال محمدي، روان شناس 

و مشاور گفت وگو كرده ايم. 

مانند  افرادي  آيا  دكتر،  خانم   :
رومينا جايي براي پناه گرفتن در برابر اعمال 

خشونت هاي خانگي دارند؟
سازمان بهزيستي اورژانس هايي تحت نام اورژانس 
اجتماعي )123( دارد كه در مورد خشونت هاي 
خانوادگي فعاليت  مي كنند و مي توانند به افرادي 
كه در اين زمينه ها آسيب مي بينند، كمك كنند 
ولي آنها نمي توانند اين خدمات را در اوج بروز 
خشونت ارائه كنند؛ يعني اگر پدري در حال 
ضرب و شتم و آزار رساندن به فرزند خود باشد 
صبر مي كنند تا ابتدا نيروي انتظامي اوضاع را آرام 
كند و بعد از آن وارد عمل مي شوند. در حالي كه 
نيروي انتظامي هم موضوع را »خانوادگي« مي داند 
و نمي تواند مداخله كند. به همين خاطر خانواده ها 
خيلي در اين خصوص نمي توانند كمك بگيرند 
و گاهي بسيار مستأصل مي شوند بنابراين عمال 
جايي وجود ندارد كه بتواند از هرگونه خشونت 

خانوادگي جلوگيري كند. 
در صورتي كه خشونت از هر نوعي و در مورد 
هر كسي كه اعمال شود بايد مرجع صاحب 
صالحيتي براي در امان ماندن و مانع شدن از 
آسيب هاي جسمي و رواني در برابر آن وجود 
داشته باشد وگرنه افراد زيادي مانند رومينا بارها 
قرباني جنگ قدرت دنياي مردان خواهند شد. 

پدر و دوست رومينا در مقابله و رويارويي با 

يكديگر مي خواستند قدرت خود را در تصاحب 
رومينا به رخ ديگري بكشند. در اينجا بيش از هر 
موضوعي و اينكه حتي عالقه به رومينا مطرح 
باشد؛ موضوع اعمال قدرت و تسلط مطرح است 
كه از چنين ديدگاهي حتي فرزند را هم مي توان 
مالك شد، بنابراين تعصب در بسياري از مناطق 
كشور بيشتر جنبه قدرت نمايي دارد تا غيرت و 
جوانمردي. در چنين دنيايي نمايش تسلط بر 
اموال و دارايي ها كه فرزند و همسر هم مي تواند 
بخشي از آن باشد مهم است؛ حتي اگر فرزندي 

هم در اين ميان قرباني شود. 
: خشونت يك فرد در خانواده چه 

تاثيري بر ديگر اعضاي خانواده دارد؟
در خانواده اي مانند خانواده رومينا نقش مادر 
بسيار ضعيف است چون نه در فرار دخترش 
و نه مديريت و اعمال نفوذ بر رفتار بي رحمانه 
همسرش نمي تواند كاري از پيش ببرد. درواقع 
مي توان حدس زد در چنين خانواده هايي خود 
مادر هم به نوعي ديگر قرباني خشم و اعمال 
قدرت دنياي مردانه اي است كه توجهي به حمايت 

يك مادر از فرزندش هم نخواهد كرد. 
متاسفانه داشتن چنين افكاري باعث مي شود به 
زن به عنوان چيزي كه مالك آن هستند نگاه كنند؛ 
چه همسر باشد و چه فرزند. مانند شيئي كه اگر 

از عملكرد آن راضي نباشند مي توانند آن را از 
بين ببرند. اين نگاه بيش از آنچه جنبه ناموسي 
داشته باشد، جنبه تملك و به مالكيت در آوردن 
دارد. پدر رومينا هم فكر كرده چون دخترش 
خالف نظر او رفتار كرده پس اجازه دارد حتي 

به زندگي او پايان ببخشد.
: گام نخست براي مقابله با افرادي 

مانند پدر رومينا چيست؟
شايد الزم باشد در گام نخست نگاه ديگري به 
تعاريفي كه در ذهنمان از كلمات داريم، بيندازيم، 
مثال ببينيم معناي واقعي كلماتي مانند ناموس و 
غيرت چيست. ناموس به معناي تحت تملك 
درآوردن همسر و فرزندان نيست بلكه به معناي 
محافظت و پشتيباني از آنهاست، بنابراين معناي 
ناموس را بايد از قدرت طلبي و تسلط كامل، به 

مراقبت، توجه به موقع و حمايت تغيير دهيم. 
در فرهنگي كه پدر به خود اجازه مي دهد فرزندش را 
تحت لواي مراقبت از »ناموس« بكشد و از بين ببرد، 
معناي ناموس در نظر او چيزي جز قدرت نمايي 
و نمايش غيرت كاذب نيست؛ يعني پدر به جاي 
اينكه به دخترش توجه كند، خواسته هايش را بشنود 
و راهنمايي هاي الزم را به او بكند، فكر مي كند 
اگر دخترش با او مخالفتي كرد مي تواند جانش را 
بگيرد و به اين ترتيب مي تواند مردانگي، قدرت و 

غيرت خود را به نمايش بگذارد. در صورتي كه 
اين كار فقط زورگويي و اعمال قدرت بر كساني 
است كه آنها هم حق انتخاب، آزادي و زندگي 
كردن دارند. به اين ترتيب نخستين گام اين است 
كه مفهوم ناموس را به سمت مراقبت و محافظت 
ببريم. افرادي مانند پدر رومينا بايد متوجه شوند 
غيرت مرد يعني اينكه بتواند همسر و فرزندش 
را دوست بدارد، به نظرشان احترام بگذارد و در 
مقابل ديگران از آنها محافظت كند، طوري كه 
بتوانند امنيت را در فضاي خانواده احساس كنند.
 احساس امنيت يكي از احساسات ضروري 
براي افراد است كه اگر نتوانند آن را از اعضاي 
خانواده دريافت كنند، ناچار آن را در جاي ديگري 
جستجو خواهند كرد كه گاهي مشكالت زيادي 
هم برايشان به بار خواهد آورد. در واقع والدين 
در برابر فرزندان خود وظايف و مسووليت هايي 
دارند كه اگر آنها را ناديده بگيرند حتما بايد منتظر 

عواقب آن باشند. 
: چطور مي توان مشكالت بچه ها را 

با اعضاي خانواده كاهش داد؟
اگر مي شد بعضي مربيان، مشاوران و مددكاران 
كار خود را به »مديريت موردي نوجوانان بزهكار« 
كه رفتارهاي آسيب زا دارند و به نوعي پاي آنها 
به دادگستري كشيده مي شود، اختصاص دهند 

كمك خوبي به بچه هايي مي شد كه در معرض 
آسيب قرار دارند. به اين ترتيب آنها مي توانستند 
به مرور آموزش هاي الزم را دريافت كنند و 
مي كرد.  پيدا  كاهش  مشكالت شان  به تدريج 
همچنين مي توانستند در مقابل ناهنجاري ها ي 

مختلف خانواده پناه و حامي داشته باشند. 
در بسياري موارد وقتي مشكالتي براي بچه ها به 
وجود مي آيد، آنها هنوز حتي به سن قانوني هم 
نرسيده اند بنابراين مي توان زنجيره اي بين خانواده، 
مددكاران اجتماعي و متخصصان و بچه ها در 
نظر گرفت و به كمك آن تا حد امكان از بروز 

مشكالت و آسيب هاي بعدي جلوگيري كرد.
 متاسفانه در اين زنجيره جاي خالي متخصصاني 
كه بتوانند مشكالت نوجوانان را حل كنند ديده 
خصوص  اين  در  افرادي  هم  اگر  مي شود. 
وجود داشته باشند تخصص و آگاهي الزم را 
ندارند، بنابراين براي كاهش مشكالت بچه ها و 
خانواده هايشان ابتدا حتما تخصص افراد حرف 
اول را مي زند و بايد متخصصاني در اين خصوص 

وجود داشته باشند. 
در بسياري موارد بچه ها در مسيري كه از نيروي 
انتظامي تا دادگاه سپري مي كنند تنها مي مانند و 
كسي نيست از آنها حمايت و پشتيباني الزم 
را به عمل آورد، در صورتي كه اگر مشاوران 

تربيت شده و متخصصي وجود داشتند كه با 
مديريت موردي و همچنين آگاهي بخشيدن به 
بچه ها و خانواده هايشان مي توانستند به آنها كمك 
كنند بچه ها كمتر آسيب مي ديدند و جامعه نيز 
در اين زمينه با موفقيت بيشتري رو برو مي شد. 
: چطور مي توان در ذهنيت والديني 

مانند پدر رومينا تغييرات به وجود آورد؟
تغيير در ذهنيت و عقايد افرادي مانند پدر رومينا 
كار آساني نيست چون ريشه آن در ترس و 
تعصباتي است كه طي سال ها شكل گرفته و 
نمي توان يك شبه آن را از بين برد و در مقابلش 
ايستاد. چنين افرادي معموال انعطاف ندارند و 
نمي توانند به غير از چيزي كه هميشه به آن اعتقاد 
داشته اند و فكر مي كرده اند فكر كنند. حتي حاضر 
نيستند با افرادي كه نظري متفاوت با آنها دارند 
وارد گفت وگو شوند. البته در هر كشور يا شهري 
ارزش ها و عقايدي وجود دارند كه اگر بخواهيم 
تغييري در آنها ايجاد كنيم بايد به آنها توجه داشته 
باشيم. براي شخصي مانند پدر رومينا حفظ »آبرو« 
يكي از مهم ترين ارزش هايي است كه شايد تعريف 

متفاوتي با ديگران براي آن داشته باشد. 
آبرو براي اين گونه افراد در اولويت است و حتي 
حفظ آن از جان دختر، همسر يا حتي جان خودشان 
هم مهم تر است چون آن را به عنوان يك »بايد 
اجباري« تلقي مي كنند كه چاره اي جز آن سراغ 
ندارند و آن را به عنوان بخشي از هويت خود 
مي دانند. ارزش ها اغلب توسط فشار خانواده، گروه 
يا جامعه ايجاد مي شوند بنابراين كساني مي توانند 
به تدريج تغييراتي در آن به وجود بياورند كه در 
همان گروه و جامعه باشند، مثال در مورد پدر 
رومينا هم كسي مي تواند او را متوجه زشتي كار 
قتل دخترش بكند كه پدر رومينا او را متعلق به 

گروه و جامعه همفكر خود بداند. 
پدر رومينا دخترش را به خاطر اثبات هويت 
خودش به جامعه مورد قبول خود كشت، بنابراين 
بايد روي تعاريف هويت، مردانگي يا شرافت 
بيشتر كار كنيم و آنها را مورد بررسي بيشتري 
براي افرادي مانند پدر رومينا قرار دهيم. تفكر 
پدر رومينا و ديگران بايد به جايي برسد كه 
متوجه شوند »شرافت« آسيب رساندن يا كشتن 
فرزند يا ديگري براي اثبات هويت خود نيست. 
اين كار هم بايد با فشارهاي گروهي ايجاد 
شود. مثال روحانيان منطقه براي برقراري امنيت 
بهتر و بيشتر زنان مي توانند در چنين تفكراتي 
اعمال نفوذ كنند. در اين صورت شايد بتوان 
به تدريج معناي ديگري براي شرافت، مردانگي 
و ناموس قائل شد؛ معنايي كه به كمك آن 
كمتر شاهد قتل دختران، زنان و همسران اين 

مرز و بوم باشيم. 

خشم پدر، صداي رومينا را در گلو خفه كرد 

جنگ قدرت در دنياي مردانه...!
 يكتا فراهاني 

خشونت از هر 
نوعي و در مورد 

هر كسي كه 
اعمال شود بايد 

مرجع صاحب 
صالحيتي براي 
در امان ماندن 
و مانع شدن از 

آسيب هاي جسمي 
و رواني در برابر 
آن وجود داشته 

باشد وگرنه 
افراد زيادي 

مانند رومينا بارها 
قرباني جنگ 
قدرت دنياي 

مردان خواهند 
شد

از وقتی يادم می آيد برای تزريق 
انسولين با اجبار و زور والدينم 
مواجه می شدم. 10 ساله بودم كه 
به ديابت مبتال شدم، بيماری ای 
كه زندگی مرا كامال تغيير داد. وقتی به اين بيماری مبتال شدم احساسم 
اين بود كه از معتادها هم وضع بدتری دارم. هميشه به مادرم می گفتم 
چرا بايد اين همه زجر را تحمل كنم؟ و پاسخ يك جمله بود كه »خدا 

داره ما رو امتحان می كنه.«
 اگر دلخور نمی شويد می خواهم بنويسم كه از امتحان دادن خسته شدم. 
اين چه امتحانی است كه تمامی ندارد. باالخره من هم بايد استراحت 
كنم. راستش شنيدن اين جمله ها باعث می شد نتوانم باورهای مذهبی را 
بپذيرم. هميشه فكر می كردم كه حتما مامان و بابا كارهای بدی كرده اند و 
من برای عذاب آنها به اين بيماری مبتال شدم. هيچ يادم نمی رود چشم های 
پر از اشك مادرم را كه كلی حرف برای زدن داشت و لب هايی كه به طور 
مصنوعی به من لبخند می زدند تا بتوانم يك تزريق ديگر را دوام بياورم.
االن كه بيست و چند سال از آن روزها می گذرد احساس می كنم كه آنها هم 
به اندازه من آسيب ديدند، حتی خواهر و برادر كوچك ترم هم 
كلی اذيت شدند. يادم می آيد وقتی من ديابت گرفتم 
در خانه ما ديگر كسی حق نداشت جشن تولد 
بگيرد. با گوش های خودم حرف برادرم 
را شنيدم كه می گفت: »من تا كی بايد 
به جای خواهرم تنبيه بشم، خوب 
بره بميره.« اين حرف ها را وقتی 
به مادرم می زد كه او داشت به 
زور متقاعدش می كرد كه به جای 
تولد و خريدن دوچرخه جديد 
يك وسيله بازی ديگر بخرد. بله! 
اين طور بود كه پای ايكس باكس به 
خانه ما باز شد. مامانم می گفت: »اين 
يك وسيله جديد بازيه كه صاحبش 
هر 3 تاتون هستيد« بعد يواشكی به 
برادرم چشمك می زد. از اين كه مرا 
اينقدر احمق فرض می كرد خيلی عصبانی 

می شدم. از همان روزها ياد گرفتم كه نبايد احساساتم را نشان بدهم. اين 
را از رفتار مادرم به وضوح می شد فهميد.

ما چقدر حرف برای گفتن به هم داشتيم اما به جای حرف زدن با ادا و 
اطوار درآوردن، سوءتفاهم ايجاد می كرديم. من به جای اينكه بگويم: »از 
اين كه برای برادرم وسيله ای گران قيمت گرفتين ناراحتم«، طور ديگری 
خشمم را خالی می كردم. يادم نمی رود يك بار دفتر رياضی اش را از 
كيفش درآوردم و قايمش كردم. از مدرسه تماس گرفتند كه پسرتان 
بدون تكليف رياضی مدرسه آمده است. همان روز پدرم به مدت 2 هفته 
ايكس باكس را توقيف كرد چون معتقد بود اين وسيله باعث شده برادرم 
تا حد زيادی سر به هوا شود. من هم در دلم خوشحال شدم كه تالفی 
حرفش را سرش درآوردم. چند هفته بعد دفتر رياضی را داخل كيفش 
گذاشتم و وقتی او با تعجب دفترش را پيدا كرد در گوشش زمزمه كردم 
كه »خونه مون جن داره«. بعد از آن بود كه تا مدت ها حاضر نمی شد 
تنهايی به اتاقش برود و كنار مادرم می خوابيد و من هم چند لقب آنچنانی 
برای تمسخرش پيدا كرده بودم. گاهی خواهرم را هم با خودم همصدا 

می كردم و به او می گفتيم: »ترسوی بچه ننه«
گاهی فكر می كنم درست است كه من اذيتش كردم ولی او هم يك 
نقش بيمار نصيبش شد. او ديگر نمی توانست در خانه تنها بماند و به 
حضور من يا حتی خواهر كوچك تر از خودش نياز داشت. او دچار 
تعارضات زيادی بود چون از يك طرف كالس جودو می رفت و قهرمان 
شدن را در ذهن می پروراند و از طرف ديگر در خانه بچه ای بود كه نياز 

به حمايت ما داشت. 
يادم است يك بار بابا اين مطلب را به او گفت كه اگر نخواهد اين عادتش 
را ترک كند، ديگر از كالس جودو خبری نيست. برادرم هم تا چند روز 
قهر بود و لب به غذا نمی زد. حاال ديگر او كله شق شده بود و پاسخ »های« 
را با »هوی« می داد. با خودم فكر می كنم كه همه ما ياد گرفته بوديم در 
خانه در مورد احساسات مان حرف نزنيم و به جايش با رفتارمان نشان 

بدهيم كه تا چه حد دلخور و عصبانی هستيم.
ای كاش می توانستيم ياد بگيريم كه احساسات مهم هستند و بايد به زبان 
آورده شوند تا آدم سختی ها را تاب بياورد. ای كاش مادرم به راحتی احساس 
خودش را نشان می داد تا من هم وقتی عصبانی هستم به جای حرف زدن 

به خودم آسيب نمی رساندم. حرف برای گفتن زياد است و فضا كم...
 @farzand_e_man :با ما در تماس باشيد

ساحساسات تان را بيان كنيد تا فرزندانتان ياد بگيرند
شنا

 كار
نظر

 دکترمیترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان

بعضی نوجوانان به دليل ناتوانی در به ياد آوردن 
وظايف  در  سهل انگاری  يا  مهم  اطالعات 
سپرده شده به آنها واقعا والدين شان را نااميد 

و سرافكنده می كنند. 
پروفسور دوريس تراونر، استاد علوم اعصاب و رئيس بخش 
نورولوژی كودكان در دانشگاه كاليفرنيا می گويد: »مغز نوجوانان 
برای انجام دادن مطلوب و باكيفيت چنين كارهايی اساسا به 

اندازه كافی رشد و تكامل نيافته است.« 

رشد و تکامل مغزی نوجوانان 
به گفته دكتر تراونر، اگرچه مغز در طول زندگی به تغييراتش 
ادامه می دهد، روند تكاملش تا زمان رسيدن به اواسط يا حتی 
اواخر دهه دوم زندگی كامل نمی شود. در مرحله اوليه رشد 
و تكامل مغزی، سلول های عصبی يا نورون ها شديدا درگير 

برقراری ارتباط با همديگر هستند. 
لوب پيشانی يا قدامی و قشر جداری دو قسمت از مغز هستند 
كه تا اواخر 18 سالگی يا حتی اوايل 20 سالگی تكامل نمی يابند، 
انسان ها  درحالی كه هر دو قسمت در عملكردهای اجرايی 

نقش مهمی دارند. 
منظورمان هم از عملكردهای اجرايی، توانايی افراد برای انجام 
دادن كارهايی مانند برنامه ريزی، توجه كردن به امور مختلف 

و استدالل كردن است. 
احتمال  ما می گويد چرا  به  بدانيد همين مساله  جالب است 
وقوع حوادث رانندگی برای رانندگان 16 تا 19 ساله حدود 

4 برابر بيشتر از بزرگساالن است. 
مغز كسانی كه به دوران بزرگسالی نرسيده اند، سلول های عصبی 
به مغز بزرگساالن  بيشتری نسبت  ارتباطات عصبی بسيار  و 
دارد. قبل از اينكه لوب پيشانی و قشر جداری به بلوغ برسند، 
كودكان و نوجوانان از بعضی از همين نورون های اضافی كه 
گفتيم، برای به يادآوری، برنامه ريزی و استدالل استفاده می كنند. 
به گفته دكتر تراونر،  ترديدی نيست كه كودكان و نوجوانان 
بياورند  ياد  به  امور مختلف را  برنامه ريزی كنند و  می توانند 
اما نه به آن شكل كه ما بزرگساالن از آنها می خواهيم. البته 

منظورمان اين نيست كه والدين نبايد هيچ انتظارات و توقعاتی از 
نوجوانان داشته باشند اما اگر با اشتباهات آنها مواجه می شويد، 

بهتر است كمی آسان گير باشيد.

چگونه به نوجوان در یادآوری مسائل کمک کنیم؟ 
مرزبندی ها و دستورالعمل های واضح: شما می توانيد با در 
نظر گرفتن مرزبندی ها و دستورالعمل های واضح و دقيق در 
مورد امور پذيرفتنی و شايسته و همچنين امور ناپذيرفتنی و 
ناشايسته به رشد و تكامل هرچه بهتر مغز نوجوانان كمك كنيد. 
الگوهای  به  والدين  خود  موضوع  كه  اين  رفتاری:  الگوی 
مناسب  الگوهای  اين  بتوانند  باشند و  پايبند  مناسب  رفتاری 
را به نوجوان نشان بدهند، اهميت زيادی در رشد و تكامل 

مغزی نوجوانان دارد. 
دكتر تراونر می گويد: »اگر شما الگوی استدالل ورزی درست يا 
نحوه توجه كردن به پيامدهای اقدامات و رفتارهای مختلف را 
به نوجوان نشان دهيد، او هم به سمت برگزيدن همين الگوهای 

رفتاری متمايل می شود و از اين الگوها در عملكردهای 
اجرايی خودش استفاده می كند.« 

رابطه علت و معلولی: والدين بايد تالش 
معلولی  و  علت  رابطه  نوجوان  كنند 

دهد.  تشخيص  را  زندگی  امور 
توانايی  اين است كه  دليلش هم 

فكر كردن به پيامدهای احتمالی 
رفتارها و انتخاب ها، خودش از 
مهم ترين عملكردهای اجرايی 
بنابراين شما می توانيد  است، 
پيامدهای  فهرست بندی  با 
احتمالی يك رفتار يا انتخاب 
خاص، به نوجوان نشان دهيد 

كه چگونه می تواند براساس اين 
اصل زندگی كند و به رابطه علت 

و معلولی بی توجه نباشد.
WebMD :منبع

درون مغز نوجوانان چه می گذرد؟

 ترجمه: 
يوسف صالحی
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گرمازدگی و اسهال؛ بیماری های شایع فصل گرما

تابسـتانوبیـماریهایش

»گرمازدگی« یکی از مشکالت شایع در نوزادان و کودکان 
طی دوران گرم سال است. اختالل گرمازدگی با توجه 
به شدت و مدت می تواند عالئم و آثار مخرب در بیمار 
ایجاد کند. کودکان جزو  آسیب پذیرترین افراد در برابر گرما 
هستند. هرچه سن کودک کمتر باشد آسیب ها بیشتر است 
و توجه بیشتر در مورد نوزادان و شیرخواران را می طلبد. 
عوارض گرمازدگی تمام ارگان های بدن از جمله پوست، 

سیستم عصبی، کلیه، کبد، قلب و.... را درگیر می کند.. 

چه زمانی کودک دچار 
»گرمازدگی« می شود؟

از  نگرانی  دلیل  به  خانواده  گاهی 
سرماخوردگی نوزاد یا شیرخوار، او 
را در لباس و کاور گرم می پوشانند و 
هوای منزل را نیز خیلی گرم می کنند. 
این وضعیت باعث افزایش تدریجی 
حرارت مرکزی بدن شده و دچار 
که  ازآنجا  می شود.  گرمازدگی 
مکانیسم های بدن نوزاد یا شیرخوار 
در دفع گرما هنوز تکامل پیدا نکرده، 

امکان دفع گرما و خنک شدن بدن وجود 
ندارد. 

نوع دیگر گرمازدگی زمانی اتفاق می افتد 
که والدین، نوزاد یا کودک را هنگام خرید 

و... درون خودرو می گذارند و در ها و پنجره ها 
نیز می بندند. باید دانست شیشه اتومبیل حتی می تواند 

باعث تمرکز تابش خورشید درون خودرو و افزایش دما 
حتی بیشتر از بیرون شود. این حرارت باال خیلی سریع 

طفل را دچار گرمازدگی می کند. 

ضرورت اقدام سریع برای درمان 
»گرمازدگی«

تنها در مراحل اول گرمازدگی که کودک کامال هوشیار 
است و همکاری الزم را با والدین دارد می توان اقدامات 
درمانی برای بهبود حال او را در منزل انجام داد. هنگام 
بروز عالئم گرمازدگی، اولین اقدام کم کردن لباس و 
خنک کردن حرارت محیط است و باید مایعات ترجیحا 
خنک یا حداقل در حد دمای محیط به کودک خورانده 
شود. اگر بیمار بدحال است توصیه می شود در اسرع وقت 
به مراکز درمانی انتقال یابد تا سرم تراپی و آزمایش های 
کامل برای تشخیص سطح قند خون، اختالل الکترولیتی، 
اختالل انعقادی و... برای و درمان مناسب انجام گیرد. 
هر نوع تغییر در اجابت مزاج را نباید »اسهال« دانست.

بسیاری از اوقات، والدین با شکایت در مورد »اسهال« 
طفل را پیش متخصص اطفال می برند اما باید دانست 
هر نوع تغییر در دفعات و وضعیت اجابت مزاج الزاما 
به معنای اسهال نیست. تغییر آب و هوا، فصل، نوع 
شیرخشک، شیوه تغذیه مادر یا کودک و... می تواند موجب 
تغییر در تعداد دفعات اجابت مزاج، افزایش بو یا رقیق 

شدن مدفوع شود. 
گاه حتی نوشیدن زیاد آبمیوه نیز باعث تغییر در مدفوع 
می شود زیرا قند میوه )فروکتوز( جذب مایعات از دیواره 
روده را افزایش می دهد و رقیق شدن مدفوع را درپی دارد. 
این نکته را نیز باید در تفاوت با اسهال مورد توجه قرار 
داد. در این حالت کودک معموال اشتها و وزن گیری خوبی 
دارد، دمای بدن باال نیست، حال عمومی خوبی دارد و 
فقط قوام یا دفعات اجابت مزاج تغییر می کند. مسلما با 
قطع مصرف مواد قندی این مساله نیز برطرف می شود.

هنگام ابتال به اسهال، مدفوع کامال شل وآبکی است و 
حجم مشخصی دارد که توسط متخصص اطفال  ارزیابی 
می شود. اهمیت تشخیص اسهال به حدی است که اگر 
اسهال کودک به موقع درمان نشود، می تواند موجب از 

دست رفتن آب بدن و عوارض آن شود. 

دالیل ابتال به »اسهال«
اسهال بیماری ای است که عمدتا به ماه های گرم سال 
مربوط می شود. اغلب موارد اسهال در شیرخواران ناشی 
از عفونت است اما مسمومیت غذایی، مصرف زیاد آنتی 
بیوتیک و مصرف مواد قندی زیاد نیز زمینه ساز اسهال 

خواهد شد.
اسهال عفونی غالبا با عالئمی مانند تهوع و استفراغ، 
بی قراری در بچه های کوچک، دل درد و دل پیچه همراه 
است، کودک معموال تب دارد و بی اشتهاست که در 
این موارد حتما اقدام درمانی مناسب و فوری باید انجام 
شود. شایع ترین علل ابتال به اسهال عفونی در شیرخواران 
و کودکان، عفونت های ویروسی است. در این موارد 
فقط اقدامات نگهدارنده باید انجام گیرد و نیازی به 
مصرف آنتی بیوتیک نخواهدبود. دوره بیماری چندان 
طوالنی نیست و در عرض 2 تا 3 روز روند بهبود 
حاصل می شود. به ندرت ممکن است بیماری بیش از 
یک هفته طول بکشد. البته نحوه مراقبت از کودک و 

شیوه تغذیه نیز در روند بیماری تاثیر دارد.
اگر بچه  کنار اسهال دچار عالئمی مانند بدحالی عمومی، 
تب  باال و وجود خون در اسهال باشد، معموال بیماری 
ناشی از عفونت های گوارشی باکتریال مانند سالمونال 
و شیگالست که درمان الزم را می طلبد و باید زودتر به 

متخصص اطفال مراجعه کرد. 
یکی از دالیل شایع اسهال، مصرف خودسرانه برخی 
داروهای گیاهی است. گاهی این گیاهان به شیرخوار یا 
کودک خورانده می شود یا مادر برای بهبود نفخ یا رفع 

یبوست مصرف می کند که روی شیر تاثیر می گذارد 
و عامل اسهال شیرخوار است. شیرخشت و ترنجبین 
مهم ترین این ترکیبات گیاهی هستند که مصرف بی رویه 

برای نوزاد یا مادر با بروز اسهال همراه است. 
نوع تغذیه شیرخوار یا کودک هنگام ابتال به »اسهال«

یکی از اقدامات ضروری و بسیار مهم که والدین باید 
هنگام ابتال کودک به اسهال رعایت کنند، جلوگیری از 

بی آب شدن بدن است. 
در این شرایط اگر کودک با شیر مادر تغذیه می شود، 
همچنان باید شیردهی به طور مکرر ادامه یابد. تغذیه مادر 
ممکن است در تشدید اسهال تاثیرگذار باشد و به همین 
دلیل از خوراکی هایی که حالت ملین دارد باید در این 
مقطع پرهیز شود. در مورد کودکانی که با شیرخشک تغذیه 
می شوند، بهتر است در دوره بیماری به خصوص اسهال 
شدید، شیرخشک مخصوص با پایه سویا، بدون الکتوز 
یا حاوی پروتئین هیدرولیز شده تا زمان بهبود مصرف 
شود. شیرخشک های معمولی حاوی پروتئین شیر گاو 
است که ممکن است دوره اسهال طوالنی تر و شدیدتر 
شود و حداقل به طور موقت نوع شیرخشک تغییر کند. 
در مورد بچه های بزرگ تر که غذا می خورند، غذاهای 
معمول عموما منافاتی ندارد اما مصرف شیر پاستوریزه 
باید به حداقل برسد. دوغ و ماست خوراکی های مفیدی 
هستند و نمک موجود در آنها تاحد ی  می تواند تاثیر 
پودر)ORS( اُآراس داشته و به روند بهبود کمک  کند. 
البته امروزه ماست غنی شده با پروبیوتیک یا مکمل آن 

نیز وجود دارد که برای کودک بسیار مفید خواهدبود.
 آبمیوه ها به دلیل قند زیاد توصیه نمی شوند اما میوه طبیعی 
مشکلی ندارد. مصرف موادغذایی لینت بخش توسط 
کودک یا مادر )درمورد شیرخواران( نیز باید محدود 
شود. بچه ای که اسهال دارد کالری از دست می دهد و 
باید از طریق تغذیه مثال افزایش کمی چربی به غذا این 

کمبود جبران شود. 

»اُآراس« و کمک به جبران مایعات بدن
محلول »اُآراس« حتما در موارد شدید اسهال باید مصرف 
شود تا مانع از کاهش آب و اختالل الکترولیتی در بدن 
شود. البته این محلول باید قبل از اینکه کودک دچار 
بی حالی و اختالل هوشیاری شود ضرورت دارد زیرا اگر 
سطح هوشیاری کودک کاهش یابد دیگر امکان تغذیه از 

طریق خوراکی نیست و باید سرم تراپی آغاز شود. 
البته گاهی مادران از عدم تمایل کودک به نوشیدن 

محلول شکایت دارند. اگر حال عمومی کودک 
یا شیرخوار خوب است، بازی می کند و راحت 
می خوابد اما محلول را نمی خورد خوشبختانه 
عالمت خوبی در روند بهبود است. در واقع دو 
گروه از کودکان از خوردن آو آر اس ممانعت 
می کنند: گروه اول کودکانی که دچار کم آبی 
بدن نشده اند، می توانند شیر، سوپ، غذا و... 

بخورد و طبیعتا بچه هوشیار تمایلی به مصرف 
این محلول نمکی ندارد. 

گروه دیگر بچه هایی هستند که دچار کم آبی شدید 
شده اند، حالت گیجی و بی حالی دارند و شرایط خوردن 
ندارند که باید سریع از طریق سرم مواد الزم به بدن برسد.

 دکتر علی ناصح
متخصص کودکان و فوق تخصص 
نوزادان، عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

عالئم »گرمازدگی«
عالئم گرمازدگی با توجه به شدت و مدت 

مواجه با گرما طیف وسیعی دارد. مراحل اولیه با قرمزشدن 
پوست، گرگرفتگی، بی قراری و عطش به مایعات بروز پیدا می کند 

و در مراحل شدیدتر با بی حالی،  واکنش های ضعیف، تنفس سریع و 
سطحی همراه خواهدبود. دمای بدن هنگام گرمازدگی باال می رود به اصطالح 
»تب« می کند اما تب ناشی از گرمازدگی با تب ناشی از بیماری  عفونی متفاوت 
است: هنگام گرمازدگی سطح بدن و پوست گرم است و گذاشتن تب سنج روی 
بدن دمای باال را نشان می دهد اما حرارت از طریق مقعد معادل یا حتی پایین تر از 

پوست است. اما هنگام ابتال به بیماری های عفونی، حرارت مقعدی همیشه باالتر از 
حرارت پوست است. برخالف عفونت و تب ناشی از آن، کودک گرمازده تعریق 

ندارد. کودک در مراحل اول، عطش برای نوشیدن مایعات و کالفگی نسبت 
به پوشش بدن خواهدداشت که اگر آب از دست رفته جبران نشود و 
وضعیت ادامه یابد، بی حالی و خواب آلودگی، تنفس سریع و سطحی، 

گیجی و افت فشارخون  ظاهر می شود. تداوم این وضعیت 
بسیار خطرناک است و گرمازدگی می تواند باعث 

کما و حتی فوت بیمار شود.

کم آبی بدن 
و بروز عالئم در پوست

یکی از راهکارهایی که پزشک می تواند شدت کم آبی را 
تخمین بزند، تورگور پوستی یا طراوت پوست است. اگر پوست 

چروکیده و حالت جمع شدگی داشته باشد نشان از وخامت کم آبی 
نسبتا شدید است. اگر شیرخوار یا کودک خواب و تغذیه خوبی دارد 

و حال عمومی مساعد است معموال تورگور پوستی تغییر جدی ندارد و 
باکشیدن پوست، سریع به حالت اول برمی گردد. گودافتادگی چشم ها، کم 
شدن اشک و خشک شدن مخاط ها عالئم کم آبی به دنبال اسهال شدید 
هستند که ممکن است نیاز به بستری موقت در بیمارستان و سرم تراپی 

باشد. حجم ادرار کودک نیز در تخمین کم آبی کمک کننده  است و 
در نوزادان و شیرخواران بسیار اهمیت دارد. زمانی که ادرار 

بسیار کم باشد، عالمت هشدار در مورد کاهش آب 
بدن باید تلقی شود.

تجویز آنتی بیوتیک فقط توسط متخصص اطفال
اگر ضرورتی برای مصرف آنتی بیوتیک باشد، این دارو فقط 
باید توسط پزشک انجام شود و خانواده نباید خودسرانه 
چنین اقدامی داشته باشند. معموال دوره مصرف آنتی بیوتیک 
در اسهال های عفونی کوتاه و بین 3 تا نهایت 5 روز است 

و درمان طوالنی اطال توصیه نمی شود. مصرف 
خودسرانه یا پس از دوره بیماری های 

قبلی خود یکی از عوامل زمینه ساز 
اسهال است.

یکیازدالیلشایعاسهال،مصرفخودسرانه
برخیداروهایگیاهیاست.گاهاینگیاهانبه
شیرخواریاکودکخوراندهمیشودیامادربرای
بهبودنفخیارفعیبوستمصرفمیکندکهروی

شیرتاثیرمیگذاردوعاملاسهالشیرخوار
است.شیرخشتوترنجبینمهمتریناین

ترکیباتگیاهیهستندکهمصرفبیرویهبرای
نوزادیامادربابروزاسهالهمراهاست
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نگاهی به مهم ترین نکات تغذیه ای در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

تغذیه سالم در شرایط ترک اعتیاد
26 ژوئن برابر با 6 تیر در تقویم 
سالمت با عنوان »روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر« نامگذاری 
شده است. هدف از نامگذاری این 
روز، آگاه سازی جامعه جهانی نسبت به خطرات ناشی 
از سوء مصرف مواد مخدر برای بدن و مرگ ومیر بر 
اثر آن است. در این میان، هدف دیگر از نامگذاری 
این روز تشویق افراد به ترک انواع اعتیاد برای بهبود 

کیفیت زندگی شان است.

تحقیقات بسیار جامعه روی افراد معتاد به مواد اعتیادآور 
مختلف  نشان می دهد آنها از نظر الگوهای تغذیه ای 
هم بدنشان را در بحران شدیدی قرار می دهند. مثال 
بیشتر اعتیادها به جز اعتیاد به ماری جوآنا، با کاهش 
شدید اشتها و در نتیجه دریافت مقادیر بسیار کمتری 
از ریزمغذی ها همراه است. این مساله می تواند مستقیم 
بر تضعیف سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارد و فرد 
مبتال به اعتیاد را در معرض ابتال به انواع بیماری های 
عفونی و ویروسی مانند کووید-19 قرار دهد. از 
طرف دیگر، سوء مصرف مواد مخدر باعث افزایش 
سوخت وساز بدن برای تامین انرژی می شود، در حالی 
که این فرایند هم ضعف و خستگی فرد معتاد را کنار 
ابتال به اسهال و استفراغ به همراه می آورد. زمانی که 
اسهال و استفراغ به دلیل سوء مصرف مواد مخدر اتفاق 
می افتد، همان میزان اندک از ریزمغذی های دریافتی 
توسط بدن دفع می شوند و باز هم فرد مبتال به اعتیاد 
با افت شدید عملکرد ایمنی روبرو خواهد شد. در 
این شرایط، باز هم می بینیم تمام مشکالت کنار اعتیاد 
دست به دست یکدیگر می دهند تا هرچه بیشتر فرد 
معتاد را در معرض ابتال به کووید-19 قرار دهند. به 
این ترتیب، اگر تصمیم گرفته اید برای حفظ سالمت 
خود و ارتقای سالمت عمومی جامعه از همین امروز 
اعتیاد را زیرنظر متخصصان مربوط کنار بگذارید، باید 
بدانید تغییر دادن بخشی از الگوهای فعلی در رژیم 
غذایی روزانه شما ضروری است. این تغییرات که 
می توانند به بازسازی هرچه سریع تر بدن و تسریع در 
روند ترک اعتیاد کمک کنند، شامل موارد زیر هستند. 

سروتونین کافی را از طریق مواد غذایی 
دریافت کنید 

یکی از مواردی که می تواند باعث رضایت روانی فرد 
هنگام سوء مصرف مواد مخدر شود، افزایش سطح 
سروتونین در خون است. زمانی که سطح سروتونین 
در مغز باال می رود، فرد آرامش بیشتری احساس 
می کند بنابراین، اگر قرار باشد فرایند ترک اعتیاد را 
سپری کنید، حتما به دلیل کاهش سطح سروتونین در 
مغز با مشکالتی مانند بدخلقی، افسردگی، اضطراب 
یا حتی پرخاشگری مواجه خواهید شد. در چنین 
شرایطی، استفاده بیشتر از خوراکی هایی که می توانند 
ترشح سروتونین در مغز را به طور طبیعی افزایش دهند، 
بسیار ضروری است. این خوراکی ها شامل انواع لوبیا، 
عدس، نخود، سیب زمینی ، هویج، نان، ماکارونی، برنج 
و سایر کربوهیدرات های نشاسته ای و... هستند. اگر 
بتوانید کربوهیدرات های نشاسته ای مورد اشاره را با 
مقداری منابع پروتئینی مانند تخم مرغ یا مقداری از 
هر کدام از گوشت ها ترکیب کنید، به افزایش ترشح 
سروتونین در مغزتان کمک بیشتری خواهید کرد و 
در این دوران به رضایت روانی نسبی مورد نظرتان 

هم خواهید رسید. 

از ویتامین ها و امالح غافل نشوید 
زمانی که فرد به  سوء مصرف مواد مخدر رومی آورد، 
ناخودآگاه و به دلیل تغییر الگوی خوراکی با کمبودهای 
 ،B تغذیه ای قابل توجهی مانند کمبود ویتامین های گروه
کمبود ویتامین C، کمبود روی )زینک(، آهن، کلسیم و 
منیزیم مواجه می شود. تمامی این کمبودها هم به تنهایی 
و هم کنار یکدیگر می توانند به شدت باعث تضعیف 
قدرت دفاعی بدن شوند و فرد را در معرض ابتال 

به بیماری های عفونی و ویروسی مانند کووید-19 
قرار دهند. بنابراین، یکی از مهم ترین اقداماتی که 
باید در طول دوره ترک اعتیاد داشته باشید، این 
است که کمبود ویتامین ها و امالح را جبران کنید 
تا سیستم ایمنی بتواند عملکرد مطلوبش را داشته 
باشد. مهم ترین راه برای جبران کمبود ویتامین ها 

و امالح در دوره ترک اعتیاد، مصرف روزانه 5 
تا 9 وعده از انواع میوه ها، سبزی ها و صیفی های 

دارای رنگ های مختلف است. هر 60 گرم میوه یا 
صیفی معادل با 1 وعده و هر لیوان سبزی هم معادل 

1 وعده محسوب می شود. در مورد دریافت کلسیم 
کافی هم باید عالوه بر مصرف روزانه انواع سبزیجات 
سبزرنگ )هرچه تیره تر بهتر(، حتما مصرف لبنیات را 
هم در برنامه غذایی داشته باشید. انواع لبنیات عالوه 
بر تامین کلسیم می توانند به افزایش ترشح سروتونین 

در مغز کمک کنند. 

بدن  تان نباید کم آب بماند 
اگر درحال ترک اعتیاد هستید، بهتر است برای کمک 
به کبد و کلیه ها و دفع سریع تر سموم از بدن، روزانه 
بین 9 تا 12 لیوان آب یا مایعات بنوشید. منظور از 
مایعات هم به هیچ وجه نوشیدنی های حاوی کافئین 
فراوان مانند چای پررنگ یا قهوه نیست. شما می توانید 
آب را با مقداری آب لیموی تازه یا آب طبیعی انواع 
میوه های فصل ترکیب و مصرف کنید. به این ترتیب 
عالوه بر دریافت آب کافی، مقداری از کمبودهای 

تغذیه ای ایجاد شده هم جبران خواهد شد. 

حواس تان به نوع چربی مصرفی تان باشد 
در زمان سوء مصرف مواد مخدر معموال کبد به دلیل 
دریافت حجم باالیی از سموم، در معرض آسیب 

پیامدهای  از  و  دارد  قرار  شدیدتری 

آسیب دیدگی کبد نیز عدم دفع مناسب سموم از بدن 
با تضعیف  باز هم فرد  است. در چنین شرایطی 
عملکرد سیستم ایمنی مواجه می شود و در معرض 
انواع عوامل بیماری زا مانند کروناویروس جدید قرار 
می گیرد. بنابراین زمانی که درحال سپری کردن دوره 
ترک اعتیاد هستید و می خواهید حداکثر سالمت را 
با سرعت باالتری به دست بیاورید باید عالوه بر 
مصرف چربی های مفید، از چربی های مضر هم 
مطلقا دوری کنید تا فشار کمتری به کبد وارد شود. 
به همین دلیل هم در این دوران استفاده بیشتر از 
ماهی، روغن های گیاهی، مغزها و دانه های خام و 
روغن زیتون توصیه می شود. کنار این توصیه هم 
و  چرب  غذاهای  فست فود،  انواع  مصرف  باید 
سرخ کردنی را هم متوقف کرد. ضمن اینکه استفاده 
فراوان از گوشت قرمز که حاوی چربی اشباع است 
هم ممنوع خواهد بود و تمام وعده های غذایی باید 
حداقل با 2 لیوان ساالد سبزی یا صیفی همراه شوند. 
تمامی این توصیه ها به کبد کمک می کنند تا فرایند 

سم زدایی را با سرعت باالتری انجام دهد.
LiveStrong :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

 با دمنوش های گیاهی آشتی کنید 

امروز عادت داشته اید در طول روز مقدار  تا  اگر 

زیادی چای پررنگ یا قهوه بنوشید، بهتر است 

این عادت را در دوران ترک اعتیاد کنار بگذارید 

و به جای آن به نوشیدن دمنوش های گیاهی 

مختلف روبیاورید. انواع دمنوش گیاهی مانند 

گل  و  بابونه  سبز،  چای  زنجبیل،  دمنوش 

دفاعی  سیستم  تقویت  بر  عالوه  گاوزبان، 

باعث  کبد،  بهتر  عملکرد  به  کمک  و  بدن 

آرامش سیستم گوارشی در طول دوره ترک 
اعتیاد می شود.

7سفره سالم شماره هفتصدوپنجاه وپنج  سی ویک خرداد نودونه

در زمان سوء مصرف مواد مخدر معموال 
کبد به دلیل دریافت حجم باالیی از سموم، 

در معرض آسیب شدیدتری قرار دارد. 
در چنین شرایطی باز هم فرد با تضعیف 
عملکرد سیستم ایمنی مواجه می شود و 
در معرض انواع عوامل بیماری زا مانند 

کروناویروس جدید قرار می گیرد. بنابراین 
زمانی که درحال سپری کردن دوره ترک 

اعتیاد هستید و می خواهید حداکثر سالمت 
را با سرعت باالتری به دست بیاورید 

باید عالوه بر مصرف چربی های مفید، از 
چربی های مضر هم مطلقا دوری کنید. به 

همین دلیل در این دوران استفاده بیشتر 
از ماهی، روغن های گیاهی، مغزها و دانه های 

خام و روغن زیتون توصیه می شود

یکی از مواردی که ممکن است در اثر سوء مصرف مواد مخدر اتفاق 
بیفتد، ابتال به کمبودهای تغذیه ای مختلف است. از این منظر، فردی 
که تصمیم به ترک اعتیاد دارد باید کنار کادر درمان به این کمبودهای 
تغذیه ای پیش آمده توجه ویژه ای داشته باشد تا از طریق جبران آنها 
بتواند هرچه سریع تر سالمت اش را به دست بیاورد. شایع ترین این 

کمبودها شامل موارد زیر می شود. 

کمبودهای تغذیه ای و اعتیاد به اپیوئیدها )شبه مخدرها(
اپیوئیدها یا شبه مخدرها شامل موادی مانند تریاک، هروئین و مورفین 
هستند. معموال بدن افراد مبتال به اعتیاد به شبه مخدرها دچار مشکالت 
گوارشی فراوانی مانند یبوست های مزمن به دلیل کمبود فیبر در بدن 
می شود. این در حالی است که همین افراد در روزهای ابتدایی پس 
از شروع ترک با مشکالتی مانند اسهال شدید مواجه می شوند و 
تیم درمان، رژیم غذایی را برپایه پیشگیری از تشدید اسهال در آنها 
می چیند. بعد از گذشت حدود 7 تا 10 روز از شروع ترک اعتیاد به 
شبه مخدرها، باید حجم فراوانی از فیبر غذایی در رژیم بیمار جابگیرد 
تا تمام کمبودهای تغذیه ای دوران اعتیاد و روزهای ابتدایی ترک در 
بدن او جبران شود. فیبر غذایی فراوان را می توان با نظر تیم درمان و 
از طریق مصرف سبزی های برگ سبز تیره، غالت کامل و سبوس دار، 

حبوبات، میوه ها و صیفی های تازه دریافت کرد. 

کمبودهای تغذیه ای و اعتیاد به محرک ها 
زمانی که افراد معتاد به انواع محرک ها برای ترک اعتیاد زیر نظر 
متخصص اقدام می کنند، باید حواس شان باشد که از یک رژیم غذایی 
روزانه و متعادل بهره بگیرند. به عبارت ساده تر، گاهی فرد در زمان 
مصرف محرک ها برای چند روز اصال برنامه غذایی مناسبی ندارد و 
ممکن است دچار کمبودهای غذایی و مختل شدن تعادل دریافت 
ریزمغذی ها شود. این افراد در دوره ترک اعتیاد به دریافت روزانه 
پروتئین های کم چرب و مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا3 
نیاز دارند. دریافت امگا3 کافی در دوره ترک اعتیاد برای این افراد هم 
خطر ابتال به بیماری های عروقی را در آنها کم می کند و هم احتمال 
افسردگی شان را کاهش می دهد. از این منظر، شاید بتوان گفت تخم 
انواع پرندگان، تخم مرغ، لبنیات کم چرب، روغن کانوال و ماهی ها 
)خصوصا ماهی های چرب( برای این گروه از افراد در دوره ترک 

اعتیاد گزینه های مطلوبی محسوب می شوند. 

یادتان باشد که...
گاهی در زمان ترک هر نوع اعتیادی، فرد بیمار به صورت خودسرانه 
به مصرف مکمل های غذایی مختلف با هدف سپری کردن هرچه 
سریع تر دوره درمان و به دست آوردن سریع تر سالمت اش رومی آورد. 
این درحالی است که مکمل های خوراکی، با توجه به اینکه محلول 
در آب باشند یا محلول در چربی، ممکن است نه تنها در طول دوره 
ترک برای فرد بیمار مفید نباشند بلکه حتی ممکن است اختالل 
قابل توجهی در روند درمان هم ایجاد کنند. بنابراین، مصرف هر نوع 
مکمل خوراکی در طول دوره ترک هر نوع اعتیادی باید کامال زیر 
نظر گروه درمانگر باشد. شما به عنوان فردی که درحال ترک اعتیاد 
هستید، در مرحله اول باید به کادر درمانی اعتماد کنید و در مرحله 
بعد هم ورزش منظم روزانه، نوشیدن آب کافی در طول روز و پیروی 
از یک برنامه غذایی سالم را جدی بگیرید. به این ترتیب می توانید 

درمان موفق و موثری داشته باشید.

شایع ترین کمبودهای غذایی 

نگاه روان پزشک
  دکتر حامد محمدی کنگرانی 

 عضو کمیته روان درمانی و کمیته رسانه انجمن 
روان پزشکان ایران، عضو شورای سردبیری فصلنامه 

تخصصی »طب اعتیاد«



: دکتر عبداللهی! بررسی جدیدی 
که مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران منتشر کرده، نشان می دهد 
چربی خون زنان و مردان ایرانی باالست. آیا این 
میزان از شیوه تغذیه ای مردم نشأت می گیرد؟
مطالعات زیادی نشان داده درصد قابل توجهی از 
جمعیت 18 سال به باال در کشور کلسترول باال 
دارند و مطالعات استپس هم شیوع چربی خون 
و فشارخون باال را نشان داده است. می دانیم که 
چربی خون باال عامل خطر تغذیه ای است و به 
عادت  های تغذیه مردم مربوط می شود. مصرف 
زیاد چربی و روغن و غذاهای چرب و سرخ شده 
و فست فود  ها که حاوی چربی زیاد، اسیدهای 
چرب ترانس و اشباع و نمک زیادی هستند، در 
این زمینه موثرند. این تغییر در الگوی مصرف و 
عادت  های غذایی غلط مثل اینکه مواد غذایی 
سرخ شده مصرف می شود که طبیعتا پرروغن 
است باعث می شود اختالالت چربی خون را با 
باال بودن کلسترول در کشور به همراه داشته باشد.

: در حال حاضر سبک زندگی مردم 
مانند قدیم نیست و اشتغال زنان بیشتر شده 
و سرعت زندگی مردم را به سمت غذاهای 
فست فودی و همچنین غذاهای رستورانی 
اجتناب ناپذیر  قضیه  این  است.  داده  سوق 
چه  زمینه  این  در  بهداشت  وزارت  است. 

اقدامی می تواند انجام دهد؟
اینکه شیوع چربی خون  برای  از کارها  یکی 
باال را کاهش دهیم، آموزش و فرهنگ سازی 
و اصالح الگوی غذایی مردم است. ما در قالب 
طرح تحول نظام سالمت، کارشناسان تغذیه را 
در مراکز جامع سالمت به کار گرفته ایم که به 
مردم مشاوره و آموزش می دهند. در این زمینه 
هم آموزش های فردی و گروهی داریم و هم 
مشاوره تغذیه. کارشناسان ما برای افرادی که 
چربی خون باال دارند،رژیم تنظیم می کنند. افرادی 
که اختالل چربی خون دارند از طریق شبکه  های 
بهداشتی درمانی کشور و پایگاه های سالمت در 
شهر و خانه  های بهداشت در روستا شناسایی 
می شوند. در این راستا، افرادی که چربی خون باال 
دارند، به متخصص تغذیه ارجاع داده می شوند 

تا برایشان رژیم تجویز شود و پیگیری کنند تا 
چربی خونشان کنترل شود.

: البته می دانید که این آموزش ها به 
تنهایی کافی نیست و نمی تواند شیوع باالی 

چربی خون را در کشور کاهش دهد!
بله، درست است، این آموزش ها باید همگانی 
زمینه  این  در  باشد. صداو سیما و رسانه  ها 
خیلی کمک کننده خواهند بود، به ویژه، تلویزیون 
می تواند مستقیم و غیرمستقیم، برنامه  هایی را 
نمایش دهد که غذاهایی که چربی کمتری 
دارند، تبلیغ و تشویق شود و افراد غذاها را 
سرخ نکنند. به طور مثال برنامه  های آشپزی 
باید غذاهای سالم یعنی کم نمک و کم چربی را 
آموزش دهند، نه غذاهایی که کره و خامه دارد 

و سرخ شده است. حتی در فیلم  ها و سریال ها 
هم باید به این موضوع توجه شود. 

: آیا اهمیت چربی خون برای پیشگیری 
از بیماری  های قلبی- عروقی است؟

چربی خون باال خطر عامل اصلی برای بیماری  های 
قلبی- عروقی است؛ یعنی مصرف زیاد چربی 
باعث انسداد عروق و تنگی رگ  های قلب می شود 
و سکته  های  های قلبی و بیماری  های قلبی اتفاقی 
می افتد. همان طور که می دانید مهم ترین علت 
مرگ در کشور ما هم همین بیماری  های قلبی-
عروقی است. بنابراین یکی از عوامل اصلی در 
بروز بیماری  های قلبی- عروقی، چربی خون 
باالست. از سوی دیگر، وقتی مصرف چربی و 
غذاهای پرچرب زیاد باشد، کنار آن وقتی تحرک 

کافی وجود ندارد، انرژی زیادی در بدن ذخیره 
می شود و عالوه بر اضافه وزن و چاقی باعث 
انسداد عروق وکبد چرب می شود. همان طور 
که می دانید آمار کبد چرب در کشور ما باالست 

و حداقل 30 درصد مردم کبد چرب دارند. 
: یک موضوع مهم در مورد اصالح 
الگوی غذایی مردم، ذائقه سازی از دوران 
کودکی است. در حالی که در حال حاضر 
درصد کودکان چاق نیز بیشتر شده و این یعنی 
نسل بعد اوضاع بدتری خواهند داشت. در این 

زمینه چه اقداماتی نتیجه بخش خواهد بود؟
بله، بچه  ها چاق شده اند، یکی از پیامدهای 
مصرف چربی و روغن، چاقی است. چاقی 

روند افزایشی در کودکان و نوجوانان و 

هم در کودکان زیر 5 سال دارد. 20 درصد 
بچه  های 6 تا 18 ساله چاقی شکمی دارند و 
یکی از پیامدهای مصرف غذاهای پرچرب، 
چاقی شکمی است. چاقی شکمی احتمال ابتال 
به بیماری  های قلبی و عروقی را بیشتر می کند. 
چاقی شکمی مشکل جدی در دانش آموزان 
است. حتی کودکان زیر 5 سال در حال، چاق 
شدن هستند و مساله مهم این است که چاقی 
خانواده  ها  و  نمی شود  گرفته  جدی  بچه  ها 
تصور می کنند که این چاقی خوب است یا با 
بزرگ ترشدن بچه  ها برطرف می شود، در حالی 
که چاقی از سنین کودکی می ماند و کودک چاق 
به بزرگسال چاق تبدیل می شود  در معرض 
ابتال به بیماری  های غیرواگیر است. مصرف زیاد 
غذاهای سرخ شده وپرچرب در چاقی بچه  ها 
نقش دارد. بیشتر بچه  ها خیلی فست فود دوست 
دارند و سیب زمینی سرخ شده زیاد می خورند 
و این غذاها با انواع سس ها خورده می شود. 

بنابراین باید بچه  ها را عادت بدهیم که غذاهای 
کم نمک و کم چرب تر بخورند. تحرک کافی 
داشته باشد و مدام پای بازی  های کامپیوتری یا 
تلویزیون در حال خوردن تنقالت نباشند زیرا 

سالمت آنها را به خطر می اندازد. 
: در این زمینه صنعت غذا هم باید 
به سمت تولیدات کم چرب تر و کم نمک تر 

پیش برود!
صنعت غذا در این زمینه نقش پررنگی دارد، 
غذا،  صنعت  که  است  این  دیگر  کار  یک 
محصوالت غذایی کم چرب وارد بازار کند. 
مثال سس کم چرب، شیر و لبنیات کم چرب 
استفاده شود. انواع پنیر  های کم چرب باید تولید 
شود. به طور مثال پنیر پیتزا چربی باالیی دارد 
و یکی از غذاهای به شدت مورد عالقه بچه  ها 
پیتزاست و افراط در مصرف این غذاها چاقی 

و چربی خون باال به دنبال دارد. 
: با توجه به اینکه در حال حاضر با 
بیماری کرونا درگیر هستیم، چربی خون باال 

چه تاثیری درابتال به بیماری کرونا دارد؟
در شرایط فعلی نوع تغذیه در پیشگیری از کرونا 
نقش مهمی دارد زیرا تغذیه در تضعیف و تقویت 
سیستم ایمنی نقش دارد. به همین علت مصرف 
بی رویه غذاهای پرچرب و سرخ شده می تواند 
با تحریک سیستم ایمنی بدن باعث شود احتمال 
ابتال به بیماری کرونا بیشتر شود و اگر فردی 
مبتال شود، شدت بیماری بیشتر است. مصرف 
زیاد قند و نمک و چربی در دوران کرونا نیز 
یک عامل خطر است و باعت تضعیف سیستم 
ایمنی بدن می شود و در نتیجه احتمال ابتال به 
کرونا بیشتر می شود. بنابراین توصیه مهم این 
است که در دوران کرونا محصوالت غذایی 
پرچرب محدود شود. ما از چربی باال صحبت 
می کنیم ولی باید به این نکته هم اشاره کنم که 
چربی تا یک حدی برای بدن الزم است. 25تا 
30 درصد چربی مورد نیاز روزانه هر فردی 
از چربی و روغن باید تامین شود ولی وقتی 
بیش از این مقدار مصرف شود، مشکل زاست 
و متاسفانه مردم به دلیل عادت  های غذایی، 

چربی زیادی می خورند. 

هشدار دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 

در شرایط کرونا، مصرف محصوالت پرچرب ممنوع!
کرد  منتشر  را  بررسی جهانی  نتایج  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاون  گذشته  هفته 
در  این  است.  ایرانی  مردان  و  زنان  فشارخون  و  میزان چربی  بودن  باال  بیانگر  که 
حالی است که بیش از نیمی از افراد باالی 18 سال کشور هم چاق هستند یا اضافه 
وزن دارند. از سوی دیگر، 11 درصد افراد باالی 25 سال در کشور دیابت دارند 
و نیمی از افراد مبتال به دیابت از بیماری خود بی اطالع هستند. عالوه بر آن 15 میلیون ایرانی نیز 

در  مرگ ومیر  اول  علت  که  دارند  اهمیت  آن جهت  از  آمارها  این  هستند.  باال  فشارخون  به  مبتال 
کشور ما یعنی بیماری  های قلبی-عروقی به این خطر عوامل ارتباط دارد. در حقیقت، شیوه زندگی 
و سفره غذایی مردم با افزایش فشار و چربی خون ارتباط مستقیم دارد. در این زمینه با دکتر زهرا 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت  وگو کردیم که  عبداللهی متخصص تغذیه و رئیس دفتر 

مشروح آن را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

در شرایط فعلی نوع 
تغذیه در پیشگیری از 
کرونا نقش مهمی دارد 
زیرا تغذیه در تضعیف 

و تقویت سیستم ایمنی 
نقش دارد. به همین علت مصرف بی رویه 

غذاهای پرچرب و سرخ شده می تواند با 
تحریک سیستم ایمنی بدن باعث شود 

احتمال ابتال به بیماری کرونا بیشتر شود و 
اگر فردی مبتال شود، شدت بیماری بیشتر 
است. مصرف زیاد قند و نمک و چربی در 

دوران کرونا نیز یک خطر فاکتور است و 
باعت تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود 

بنابراین توصیه می شود در دوران کرونا 
محصوالت غذایی پرچرب محدود شود

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه وپنج  سی ویک خرداد نودونه8

زنان و مردان ایرانی چربی خون باال دارند
ایران یکی از کشورهای دارای سطح باالی چربی خون بد در جهان است. 
میانگین چربی خون بد که بهتر است کمتر از ۷0 میلی گرم باشد، در مردان 
ایرانی، حدود 12۴ میلی گرم و در زنان حدود 120 میلی گرم است که نسبت 
به ۴ دهه گذشته نسبتا ثابت مانده اند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت، هفته 
گذشته این آمارها را بیان کرد و آن را نتایج بررسی چربی خون ایرانیان 
در یک مطالعه جهانی دانست. به گفته دکتر ملک زاده، سطح کلسترول 
کلی خون در مردان را 16۷ میلی گرم و زنان 1۷۴ میلی گرم است که 
نسبت به ۴ دهه گذشته، تقریبا ثابت مانده و کاهش چشمگیری نداشته 
است. دکتر ملک زاده که رهبر مطالعات »کوهورت گلستان«، »کوهورت 
پرشین« هم هست،توضیح داد که میانگین چربی خون خوب که بهتر 
است حدود 60 میلی گرم باشد، در مردان ایرانی ۴2/5 میلی گرم و در 
زنان ایرانی ۴8/۷ میلی گرم است که این میزان در سال 1۹80 به ترتیب 
برای مردان و زنان کشور، ۴1 و 3۹ میلی گرم بوده است. این درحالی 
است که نیمی از مرگ  ها در کشور، مرگ زودرس یعنی زیر ۷0 سال 
است و سکته  های قلبی و مغزی علت نیمی از مرگ  های زودرس در 

کشور است. همچنین ساالنه بیش از 150 هزار نفر بر اثر سکته قلبی و 
مغزی جان خود را از دست می دهند که چربی خون باال در ایجاد زمینه 
مناسب برای بروز سکته  های قلبی و مغزی و کبد چرب نقش بسیار مهم 
و تعیین کننده ای دارد.دکتر ملک زاده در تشریح این مطالعه جهانی به این 
نکته هم تاکید کرد که »چربی خون باال« و »فشارخون باال« با هم، نقش 
بسیار اساسی در وقوع بیش از ۴0 هزار مرگ زودرس )زیر ۷0 سال( 
و حدود 10 هزار مرگ خیلی زودرس )زیر 50 سال( در ایران دارند. 

رییس پژوهشکده بیماری  های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
عوامل ابتال به چربی خون باال را عالوه بر علل ارثی و ژنتیکی، پرخوری، 
اضافه وزن و چاقی، مصرف غذاهای پرچرب و رژیم غذایی پرکربوهیدرات، 
نداشتن تحرک کافی و ورزش نکردن، مصرف باالی نمک، مصرف الکل، 
استعمال سیگار، مصرف زیاد گوشت قرمز، مصرف کم میوه  ها و سبزیجات 
تازه و نیز افزایش سن بیان کرد. استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بر همین اساس، کنترل چربی خون باال را با انتخاب شیوه زندگی سالم 
و رژیم غذایی مناسب، ورزش کردن و انجام آزمایش  های الزم به ویژه 
برای افراد پرخطر )افراد دارای سابقه خانوادگی مرگ زودرس ناشی از 

سکته  های قلبی و مغزی(، 
بسیار ضروری توصیف کرد 

و گفت: » الزم است تمام ایرانیان 
باالی 35 سال، عالوه بر اندازه گیری 

قندخون، فشارخون و چربی خون خود را 
نیز چک کرده و در صورت باال بودن سطح 

این 2، برای درمان اقدام کنند. در این مورد، به 
ویژه »چربی خون بد« که در ایران به LDL معروف 

است، بهتر است به عدد زیر ۷0 میلی گرم کاهش پیدا کند.« 
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، نقش استاتین  ها )داروهای کاهنده 

چربی خون باال( را در کنترل چربی خون بسیار مهم دانست: »مصرف 
استاتین  ها ساالنه از ده  ها هزار مورد سکته قلبی و مغزی در جهان پیشگیری 
می کند. نتایج مطالعات علمی نشان داده است که مصرف مستمر استاتین  ها، 

پیشرفت بیماری کبد چرب را کنترل می کند.«
رئیس پژوهشکده بیماری  های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، یکی از داروهای موثر در کنترل »چربی خون و فشارخون« که 

بر اساس پژوهش  های دقیق 
این پژوهشکده تولید و نتایج 
آن در مجله معتبر بین المللی 
»لنست« منتشر شده و هم اکنون 
در داروخانه  های ایران موجود است را 
قرص »پلی پیل« دانست و افزود: »با مصرف 
روزانه یک قرص »پلی پیل« با تشخیص و تجویز 
پزشک، می توان از افزایش چربی خون بد و باال رفتن 

فشارخون پیشگیری کرد.«
گفتنی است، این مطالعه با مشارکت 80 محقق از ۴0 مرکز 
تحقیقاتی وابسته به 35 دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده. به 
گفته دکتر ملک زاده، در مطالعه جهانی »بررسی روند تغییرات چربی خون 
در 200 کشور دنیا، طی نزدیک به ۴ دهه گذشته 1۹80 تا 2018«، 
اطالعات ایران، یکی از قوی ترین و وسیع ترین داده های این مطالعه 
و حاصل دقیق ترین و مهم ترین مطالعه چربی خون ایرانیان است که با 

آزمایش بیش از 225 هزار فرد شرکت کننده سالم به دست آمده است.



رژیم  چه  ندارند،  تحرک  که  افرادی   :
غذایی برایشان تجویز می شود؟ 

یکی از نکاتی مهم برای افرادی که سابقه فلج دارند 
و نمی توانند حرکت کنند این است که کالری دریافتی 
آنها قطعا کمتر از افرادی است که فعالیت بدنی انجام 
می دهند. کالری دریافتی باید طوری تنظیم شود که 
مواد غذایی در حجم کم و کالری پایین تر دریافت 
شود.  این افرد سوخت و سازشان پایین است و عمدتا 
مواد غذایی که دریافت می کنند در بدن مستعد این 
است که به چربی تبدیل شود. بنابراین مصرف مواد 
غذایی شیرین و پرچرب در این افراد منع مصرف 
دارد. این افراد تحرک ندارند و تحلیل عضالنی به 
مرور زمان برایشان اتفاق می افتد و همین موضوع 
سیستم ایمنی این افراد را ضعیف می کند بنابراین 
میزان پروتئین هایی که در رژیم غذایی افرادی که 
ناتوانی حرکتی دارند با بقیه افراد باید متفاوت باشد 

به ویژه افرادی که تحلیل عضالنی دارند.
نمی توانستند  که  گفتند  عمویی  خانم   :
لبنیات بخورند در حالی که در رژیمشان لبنیات 
گنجانده شد و خوردند. به دلیل ناتوانی های حرکتی، 
آیا اهمیت مصرف لبنیات در این افراد بیشتر است؟
ناتوانی  که  افرادی  برای  که  مشکلی  و  نگرانی   
حرکتی دارند، وجود دارد،  این است که این افراد 
به واسطه بی تحرکی دفع ادراری کلسیمشان زیاد 
است و وقتی فرد حرکت نکند از استخوان ها کلسیم 
برداشت می شود و از طریق ادرار دفع خواهد شد. 
کنیم  تاکید  افراد  این  به  که  است  این  مهم  مساله 
که حتما 2 تا 3واحد در روز لبنیات استفاده کنند 
و اگر مشکل گوارشی دارند و نمی توانند مصرف 
کنند،  قرص کلسیم برایشان تجویز می کنیم. البته 
می توانند  هم  کلیوی  سنگ های  مستعد  افراد  این 
باشند  چون سنگ های اگزاالت کلسیم پرشیوع ترین 

که  غذاهایی  اگر  می کنیم  توصیه  هستند.  سنگ ها 
تیره  سبز  برگ  سبزیجات  بقیه  یا  اسفناج  حاوی 
رامی خورند،  ماست را همراه غذا مصرف کنند 
و  نمی شود  اگزاالت جذب  که  باشیم  مطمئن  که 
این افراد مستعد سنگ کلیه نخواهند شد. همچنین 
مصرف لبنیات کم چرب و پروبیوتیک به دلیل نفخی 
که به دلیل بی تحرکی دارند برای این افراد می تواند 

مهم و حیاتی باشد. 

: خانم عمویی عالوه بر فلج اطفال، گفتند 
که آرتروز دارند و لگنشان هم شکسته و انحراف 
ستون فقرات هم دارند. آیا این مشکالت سبب شد 

شما رژیم خاصی برایشان تجویز کنید؟
در  به ویژه  دارند  حرکتی  ناتوانی  که  افرادی  در 
بیماری های التهابی مثل آرتروز توصیه می کنیم از 
خود  کنند.چون  استفاده  ضدالتهابی  غذایی  رژیم 
وقتی  می کند.  زیاد  بدن  در  را  التهاب  بی تحرکی 

فرد ورزش نمی کند، التهاب در بدن باال می رود و 
اگر بیماری هایی مثل آرتریت روماتوئید یا آرتروز 
داشته باشد،  با بی تحرکی تشدید می شود. بنابراین 
مواد غذایی که مصرف می کنند باید آنتی اکسیدان 
کافی داشته باشد. منابع غذایی ویتامین E مثل انواع 
جوانه ها و سلنیوم مثل انواع آبزیان،پیش ساز ویتامین 
A مثل کدو حلوایی، هویج،  فلفل دلمه ای نارنجی،  
 C زرد آلو،  خرمالو یا دال عدس و منابع ویتامین
مثل مرکبات و میوه های تابستانی توصیه می شوند. 
: خانم عمویی عادت به ریزه خواری و 
خوردن فست فود داشتند ولی گفتند که چربی خون 
و قندخون ندارند.  با وجود اینکه سنشان هم 54 
به  توجه  با  که  است  ممکن  است، چطور  سال 
بی تحرکی و مصرف غذاهای چرب، چربی خون 

نداشته باشند؟
افزایش چربی خون و قندخون وابسته به سبک زندگی 
و ژنتیک است و خیلی از افراد به طور ژنتیکی با 

کوچک ترین منبع چربی دچار افزایش چربی خون 
می شوند و خیلی افراد این گونه نیستند. ساختار ژنتیکی 
افراد متفاوت است و خانم عمویی از آن افرادی بودند 
که از نظر ژنتیکی میزان چربی خونشان، خیلی تحت 
تاثیر دریافت غذایی شان نبوده است.  بی تحرکی و 
کنار آن مصرف فست فودها که چرب و شور هستند 
افراد بسیاری می توانند  باالیی دارند، در  و کالری 
باعث افزایش چربی خون،  دیابت و چاقی شوند. ما 
معموال در افرادی که سابقه دریافت فست فود دارد و 
عالقه مند به خوردن آن هستند،  هرگز فست فود را 
قطع نمی کنیم بلکه توصیه می کنیم فست فود خانگی 
منزل  در  اگر  پیتزا  و  مرغ  ساندویچ  کنند.  درست 
تهیه شود جزو مواد غذایی مفید و مغذی محسوب 
می شوند. البته برای این افراد فست فود خانگی باید 

با پنیر کم و بدون سوسیس و کالباس باشد. 
: خانم دکتر! با توجه به اینکه در حال 
حاضر با بیماری کرونا درگیر هستیم، چه توصیه ای 
به افرادی دارید که اضافه وزن دارند و قصدشان 

این است که وزنشان را پایین بیاورند؟
 افرادی که چاق هستند و اضافه وزن دارند و درصد 
شان  ایمنی  سیستم  است،  زیاد  بدنشان  در  چربی 
به  ابتال  مستعد  بیشتر  و  می کند  عمل  ضعیف تر 
عفونت های باکتری و ویروسی از جمله کرونا هستند. 
پس فردی که تحرک ندارد، سیستم ایمنی اش ضعیف 
است و اگر چاق باشد سیستم ایمنی ضعیف تر است 
و این فرد را بسیار مستعد ابتال به کرونا خواهد کرد.  
از  یکی  ندارد  تحرک  که  افرادی  در  وزن  کنترل 
اقداماتی است که سیستم ایمنی را تقویت می کند 
ولی به شرط آنکه دریافت آنتی اکسیدان ها و پروتئین ها 
در این افراد کامال حساب شده و علمی باشد و رژیم 
غذایی نباید سرخود دریافت کنند زیرا تک تک مواد 

غذایی در این افراد باید محاسبه شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم عمویی! برایمان توضیح دهید که وزنتان از چه زمانی 
باال رفت؟

من دچار فلج اطفال بودم و فعالیت خاصی نمی توانستم داشته باشم. تا زمانی 
که سرکار می رفتم، وزنم بهتر بود ولی وقتی بازنشسته شدم و راه رفتنم، کمتر 
شد وزنم باال رفت. من معلم بودم و سرکالس می توانستم راه بروم و به 

بچه ها سر بزنم ولی بعد از بازنشستگی فعالیتم خیلی کم شد.
: وزنتان چند کیلوگرم باال رفته بود؟

من 48 کیلوگرم بودم و به 62 کیلوگرم رسیده بودم. در ظرف 8 سال 12 
کیلوگرم وزنم باال رفته بود. راه رفتن و هل دادن صندلی  چرخدار هم برایم 

سخت بود.
: چه عادت های غذایی داشتید؟

ریزه خواری می کردم و مدام ریزریز می خوردم، فست فود هم مصرف می کردم. 
چیپس، پفک، کیک و شکالت هم زیاد می خوردم. البته بیشتر غذاهایم نیز 

غذاهای پرکالری و چرب بودند.
: در مورد رژیم غذایی که برای کاهش وزن برای شما تجویز 

شد، توضیح دهید.
از اول که رژیم را شروع کردم، قند، چربی خون و فشارخون باال نداشتم. 
احساس می کردم رژیمی که دکتر به من داد، حجمش بیشتری از غذایی 

است که خودم در طول روز می خورم. به طور مثال، برای وعده صبحانه 
چند کف دست نان و تخم مرغ همراه گوجه فرنگی و خیار بود و میان وعده 
از هر میوه می توانستم بخورم و آجیل یا خرما یک لیوان چای یا شیر، قبل 
ناهار یک بشقاب ساالد و بعد از غذا یک کاسه ماست داشتم. البته این را 
هم بگویم که من شیر نمی توانستم بخورم چون اسهال می شدم. بنابراین، 
لبنیات پروبیوتیک می خوردم و قرص پروبیوتیک هم دکتر برایم تجویز کرد. 
1 تا 2 ماه رژیم به این ترتیب بود و بعد حجم نان و برنج غذاها و حجم 

آجیل مصرفی ام کم شد. 
: در ماه چند کیلوگرم وزنتان پایین آمد؟

اوایل 1 تا 2 کیلوگرم وزنم پایین آمد، بعد کاهش وزنم کمتر شد. اوایل رژیم، 
میان وعده عصرم، بیسکویت بود و بعد حذف شد. شب قبل از خواب یک 
کاسه ماست و خیار برای من گذاشتند ولی ماه های آخر ماست و خیار هم 

حذف شد. به عالوه، هفته ای یک بار بستنی و کیک می توانستم بخورم. 
: زمانی که مهمانی می رفتید یا مهمان داشتید، رژیمتان را حفظ 

می کردید؟
از دکتر پرسیدم، اگر مهمانی بروم یا مهمان داشته باشم چطور رژیمم را نگه 
دارم، گفتند برای یکی از وعده های فردا نان یا برنج را حذف کن. هفته ای 

یکبار هم رژیم آزاد داشتم. 

: بعد از اینکه وزنتان پایین آمد، باز هم رژیم را ادامه دادید؟
بعد از اینکه وزنم به قبل برگشت، متخصص تغذیه به من رژیم تثبیت داد 
که می توانستم یک کف دست نان به غذایم اضافه کنم. در حال حاضر، 
رژیم ندارم ولی عادت به این سبک خوردن غذا دارم. هیچ گاه در زمان 
رژیم، غذای اضافه برای خودم درست نکردم و اهل خانه متوجه نشدند 
که من رژیم دارم. مثال دکتر به من می گفت که خورش را با چنگال بخور 
که چربی کمتری دریافت بکنی. در حال حاضر هم بدنم به این شیوه غذا 

خوردن عادت کرده است.
: شما هیچ تحرک فیزیکی ندارید؟

من در زمانی که معلم بودم، در کالس می چرخیدم و راه می رفتم و چون 
وضعیت جسمی ام بهتر بود. گاهی پیاده روی هم می کردم ولی االن فقط از 
صندلی چرخدار استفاده می کنم. من از دوپا فلج هستم و یک بار هم زمین 
خوردم و لگنم شکست، 3 ماه استراحت مطلق بودم.  از آن زمان آرتروزم 
بیشتر شده، انحراف ستون فقراتم بیشتر شده زیرا پاهایم کوتاه و بلند است. 
:با توجه به مشکل حرکتی که داشتید، در زمان رژیم دچار 

ضعف نمی شدید؟
نه فقط دکتر به من تاکید کردند که لبنیات مصرف کنم چون قبال هیچ لبنیاتی 

نمی خوردم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمعموییکهباوجودفلجبودنازدوپا،وزنشراکاهشداده،میگوید:

اعضای خانواده ام، متوجه رژیم گرفتن من نشدند! 

تمام هدف ما این است که حرکت را 
برای افراد دچار ناتوانی حرکتی تا حد 
امکان ایجاد کنیم و مانع از بی حرکتی 
شویم. بنابراین، در مفاصلی که امکان پذیر 
باشیم و الزم  باید تحرک داشته  است 
است برای حفظ سالمت هر فرد با هر 
شرایطی برای خود حرکت را در نظر 

بگیرد و از تمام امکانات استفاده کند.
حرکت  پا  یک  اطفال  فلج  در  معموال 
کمتری دارد و فرد روی اندام مقابلش 
خیلی فشار می آورد.  برای چنین افرادی 
حتما ورزش های کششی و قدرتی توصیه 
می شود اما اینکه با چه شدتی شروع کنند 
و کدام گروه از ورزش ها را شروع کنند 
و هر چند وقت یکبار چگونه ورزش ها 
را تغییر و ارتقا دهند،  مستلزم معاینه 
آنهاست. در فردی که مشکل حرکتی دارد 
با توجه به اینکه در چه جهت می تواند 
پاهایش را حرکت دهد و اگر اندام فوقانی 
مشکل ندارد، یک سری حرکات را با 
اندام فوقانی انجام می دهد ودر کنارش 

حرکات کششی هم مناسب است.  

البته برای افرادی که نقص حرکتی دارند 
و قادر به راه رفتن نیستند، ورزش های 
قدرتی در مقابل مقاومت توصیه می شود 
تا جلوی ضعف عضالتشان گرفته شود 
و همین طور تراکم استخوانشان حفظ 
شود.  در هر فردی هر ورزشی را بتوانیم 
توصیه کنیم که مفاصل حرکت داشته 
باشند، مفید خواهد بود. نکته مهم این 
است که این افراد خودسرانه نباید فعالیت 
فیزیکی داشته باشند و حتما باید توسط 
متخصص حتی نوع حرکت و راه رفتنشان 
و وضعیت استخوان هایشان بررسی شود 
فیزیکی  فعالیت  نوع  آن  اساس  بر  و 

مشخص خواهد شد.

هر فرد با هر 
شرایطی می تواند، 
تحرک داشته باشد 

  دکتر هاله دادگستر / عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترمیترازراتیدربارهسوژه»میزگردتغذیه«

رژیم غذایی ضدالتهابی برای خانم عمویی مناسب بود 

دارند و 90 درصد  یا اضافه وزن  یا چاقند  از جمعیت کشورمان  نیمی  از  بیش 
مردم نیز فعالیت فیزیکی مناسب ندارند. البته شیوع فعالیت فیزیکی کم در زنان 
بیشتر از مردان است و این یعنی چاقی و اضافه وزن هم در زنان بیشتر است. اما 
گاهی علت بی تحرکی مربوط به بیماری است و فرد نمی تواند تحرک کافی داشته 
باشد. درست مانند سوژه این هفته »میزگرد تغذیه« یعنی خانم عمویی که مبتال به فلج اطفال بوده 
و نمی توانسته اند تحرک کافی داشته باشند. بنابراین به مرور زمان دچار اضافه وزن می شوند و 
البته با رژیم مناسب موفق می شوند، وزنشان را 14 کیلوگرم پایین بیاورند. در ادامه در مورد نوع 

رژیم و نحوه کاهش وزن خانم عمویی بیشتر توضیح خواهیم داد.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزننرگسعمویی
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیهو
دکترهالهدادگسترمتخصصپزشکیورزشی

14کیلوگرم کاهش 
وزن با ناتوانی حرکتی

در افرادی که ناتوانی حرکتی 
دارند به ویژه در بیماری های 

التهابی مثل آرتروز توصیه 
می کنیم از رژیم غذایی 

ضد التهابی استفاده کند.
چون خود بی تحرکی التهاب را در بدن زیاد 
می کند. وقتی فرد ورزش نمی کند، التهاب 
در بدن باال می رود و اگر بیماری هایی مثل 

آرتریت روماتوئید یا آرتروز داشته باشد،  
با بی تحرکی تشدید می شود. بنابراین 

مواد غذایی که مصرف می کنند باید 
آنتی اکسیدان کافی داشته باشد
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 چاقی کودکان، نشانه ضعف یا قدرت و مقاومت آنها در مقابل بیماری  نیست

چاقی کودک را نشانه »قوی بودن« ندانید!

معموال خانواده های ایرانی ضعیف بودن کودک را با 
اندازه و جثه او مطابقت می دهند و تصور می شود 
کودکی که چاق نیست، ضعیف است. درواقع، 
براساس برداشت اشتباه، چاقی معادل قوی بودن 
و الغری معادل ضعیف بودن تلقی می شود، حال 
آنکه بچه های چاق نسبت به همساالن با وزن 
طبیعی، در مقابل بسیاری از فشارهای متابولیسم 
بدن مانند سرما، گرما، کم آبی و گرسنگی مقاومت 
بسیار کمتری دارند. حجم چربی ها در بدن کودکان 
چاق بسیار زیاد است و اگر ترکیب بدن را به 
چربی، رگ و پی، عضله و استخوان تقسیم کنیم، 
بخش قابل توجهی از این ترکیب را چربی تشکیل 
داده که کمترین میزان ذخیره آب در بافت چربی 
است، درنتیجه کودکان چاق در مقابل کم آبی بسیار 

شکننده تر هستند. 

چه بدنی را »ضعیف« بدانیم؟
هر انسانی؛ چه چاق و چه الغر، اگر در مواجهه با 
فشارها در محیط داخلی بدن مانند بیماری، گرسنگی، 
کم آبی و.. یا عوامل بیرونی مانند گرمای شدید، 
سرمای شدید، اختالالت جوی، کاهش ارتفاع و... 
مقاومت خوبی داشته باشد، فارغ از مقدار وزن و 

قد، بدن »قوی« ای دارد. 
کودکی که در مواجهه با سرما یا بیماری ویروسی 
اطرافیان، خیلی زود بیمار می شود، بدن ضعیفی دارد 
که همیشه مرتبط با وزن نیست. البته گاهی کودکی 
دچار سوءتغذیه شدید است؛ مثال کمتر از 60درصد 
وزن یا کمتر از 70درصد قد مورد نیاز را دارد که 
در این صورت اساسا مستعد ابتال به همه بیماری ها 
خواهد بود اما کودکی که از نظر وزن در حد طبیعی 
است، با این حال خیلی زود بیمار می شود، از نظر 

سیستم ایمنی بدن دچار اختالل است. 
ضعف را درواقع باید بر این اساس تقسیم کنیم، 

نه براساس جثه! این کودکان معموال کمبودی در 
یک یا چند ماده مغذی مورد نیاز سیستم ایمنی 
دارند که درنتیجه عملکرد سیستم ایمنی از حد 
طبیعی پایین تر می آید. به عنوان مثال ممکن است 
کودک چاق به شدت دچار کم خونی فقرآهن باشد 
و هنگام تالش بدنی دچار تنگی نفس یا خستگی 
مفرط شود. از همین رو الزم است علت ضعف 

کودکان بررسی شود. 

کمبود مهم  ترین ریزمغذی های عامل 
»ضعف«

آهن، ویتامین های  D،A، گروه B و روی مهم  ترین 
ریزمغذی هایی هستند که اگر به  انداره کافی برای 
کودکان تامین شوند، فارغ از جثه الغر یا چاق، 
می توانند در برابر مشکالت درون بدن یا بیرون 

مقاوم باشند. 
4 مغذی روی، آهن، ویتامین های A وD، عمدتا در 
سیستم ایمنی؛ چه ایمنی سدی که از ورود عوامل 
بیماری زا در سطح پوست و مخاط ها پیشگیری 
می کند و چه ایمنی هومورال که مسوول ترشح 
آنتی بادی ها در بدن و نابودی عوامل بیماری زاست، 

نقش دارند. اگر نیاز کودک به این 4ریزمغذی کامل 
باشد، مقاومت بهتری دارد و کمتر بیمار می شود.

مادران معموال »کلسیم« را بیش از همه مهم می دانند. 
برخالف این نگاه علمی، مادران بیشتر به کلسیم 
بچه ها توجه دارند و همواره نگران کمبود این ماده 
 معدنی هستند، در حالی که باید توجه داشت متاسفانه 
کمبود ویتامین D مشکل شایعی است که در جذب 
کلسیم اختالل ایجاد می کند و مصرف هرگونه منابع 
کلسیم و مکمل های آن در این صورت تاثیری 
ندارد. به نظر می رسد پوسته شدن اطراف ناخن یا 
ظاهرشدن رگه های سفید روی ناخن نشانه کمبود 
کلسیم است، حال آنکه محل اصلی تجمع کلسیم 
در بدن، مینای دندان و استخوان هاست و اگر در 
این سطوح مشکلی ایجاد شود نشانه کمبود کلسیم 
خواهد بود. آنچه در پوست، مو، ناخن و اطراف 
ناخن رخ می دهد مساله کمبود پروتئین، ویتامین 
با مصرف کافی گوشت،  و روی است که   C
حبوبات، میوه ها، سبزیجات و مغزها تامین می شود. 

از مصرف خودسرانه مکمل ها بپرهیزید
مکمل های غذایی و دارویی امروزه در جهان بشری 

نیاز معین است ولی متاسفانه گاهی والدین بدون 
توجه به وضعیت کودک، خودسرانه مکمل های 
مختلفی به او می دهند و خیلی  اوقات کودک دچار 
عارضه های ناشی از زیادی دریافت مکمل می شود. 
این مساله به خصوص در مورد مکمل های حاوی 
ویتامین های محلول در چربی، جدی است. زمانی که 
این ویتامین ها از چند منبع به کودک داده می شود، در 
کبد و بافت های چربی، مغز استخوان و بافت هایی 
مانند مغز و ریه رسوب می کند و کودک دچار 
عوارض متعدد می شود که اولین آن، بی اشتهایی 
شدید است. دریافت بیش از حد ویتامین های
E ،D،A  وK  عالوه بر بی اشتهایی، زمینه ساز 
عوارض دیگری مانند تورم مغز، سرگیجه، استفراغ، 
دل پیچه، بی حالی، بیقراری و حتی ازهوش رفتن 
کودک می شود، درنتیجه توصیه جدی می شود 

هرگز خودسرانه به کودک مکمل ندهید. 

مکمل های ضروری برای نوزادان و 
کودکان

 قطره AD، از روز سوم تولد تا 2 سالگی، 
 A روزی 25 قطره که 1500 واحد ویتامین

و 400 واحد ویتامین D دارد.
 از 6ماهگی تا 2سالگی دو قطره آهن به 
ازای هر کیلوگرم وزن بچه. معموال 15 قطره 
برای شیرخوار که حدود 7 کیلوگرم وزن دارد، 

شروع می شود.
 پس از این سن، خوراندن هر روز مکمل 
الزم نیست. بعد از 2سالگی عمدتا مشکل کمبود 
ویتامین D وجود دارد که توصیه می شود هر 2 ماه 
یکبار 50 هزار واحد از این ویتامین )قرص هایی 
شبیه مروارید( تا 12 سالگی به کودک داده شود.
 ساالنه یک دوره 3 ماهه )مثال یک فصل( و 
هر ماه 4 نوبت )مثال روز جمعه( هر نوبت 30 
میلی گرم آهن تقریبا معادل 30 قطره تا سنین 
مدرسه توصیه می شود تا کودک دچار کمبود 
آهن نشود. در این دوره 3ماهه کودک در 12 

نوبت طی هر هفته مکمل دریافت می کند.

مکمل های داخلی با نیازهای 
کودکان ایرانی سازگارتر است

مهم  ترین عامل در رابطه با انتخاب مکمل، توجه 
به ترکیب موجود در محصول است. معموال 
مکمل های خارجی از نظر کیفیت طعم، بو و 
مزه بهتری دارند اما از نظر کمیت مقدار ویتامین 
و امالح آنها کمتر است. علت را باید چنین 
دانست که این محصوالت مربوط به کشورهایی 
است که عمدتا غذای کودک محصوالت آماده 
کارخانه ای و غنی شده است، درنتیجه مکمل ها 
تا  ریزمغذی هاست  از  کمتری  مقدار  حاوی 
کودک دچار مسمومیت و عوارض دریافت 

زیاد ویتامین و... نشود.
در کشور ما که تقریبا در همه خانواده ها غذای 
کودک در منزل تهیه می شود و ممکن است برخی 
ویتامین ها نیز طی روند پخت یا عاداتی مانند 
حرارت دادن زیاد سبزیجات و... از بین بروند، 
نیاز به ریزمغذی  ها بیشتر خواهد بود. درنتیجه 
محصوالت تولید داخل کشور از نظر کمیت 
نیازها را تامین می کنند که امید می رود از نظر 

کیفیت نیز به محصوالت جهانی نزدیک تر شوند.

فردی که سالم است و وزن متناسب 
مشکل  دچار  اگر  دارد،  قد  با 
غذایی  رژیم  و  نباشد  گوارشی 
گروه های  تمام  شامل  مناسب 
پروتئین ها،  جمله  از  غذایی 
سبزیجات، میوه ها، لبنیات و... به مقدار متعادل و متنوع داشته باشد، معموال دچار 
کمبودهای غذایی نخواهد بود. عالوه بر سوءتغذیه در افراد بسیارالغر، بدغذا 
و بی اشتها، افرادی که تغذیه خوب و مناسبی ندارند و به دلیل مصرف بیش از 
حد مواد نشاسته ای و چربی ها دچار اضافه وزن می شوند نیز سوءتغذیه دارند. 
البته دسترسی نداشتن به برخی خوراکی  ها، بدغذایی، رژیم های خاص مانند 
گیاهخواری و... نیز ممکن است افراد را در معرض کمبود تغذیه ای قرار دهد. از 
آنجا که بانوان و مادران مسوولیت تغذیه اعضای خانواده را برعهده دارند، بهتر 
است در این زمینه اطالعات کافی داشته باشند و رژیم غذایی متناسب و متعادل 
از نظر ویتامین ها، پروتئین ها، کلسیم و چربی ها را با توجه به سن و رشد هر یک 

از اعضای خانواده در برنامه روزانه بگنجانند. 

ضرورت مراقبت در عادت ماهانه و پیشگیری از کم خونی 
انتظار می رود پس از یکی- دو سال از آغاز چرخه های عادت ماهانه در سنین 
حدود 12 سالگی، این دوره ها نظم پیدا کند و با خونریزی شدید همراه نباشد. 
در این صورت و با رعایت رژیم غذایی درست ممکن است فرد دچار کم خونی 
نشود ولی متاسفانه  کم خونی یکی از مشکالت شایع در کشور است. بسیاری از 
خانم ها تصور می کنند خونریزی زیاد از ابتدای چرخه های عادت ماهانه طبیعی 
است، در حالی که به طورطبیعی دوره عادت ماهانه باید یک بار در ماه و به مدت 

5 تا 7 روز باشد و حجم خون ازدست رفته بیش از 80 سی سی نباشد. 
برخی خانم ها با خونریزی بیش از این مقدار و دفع لخته مواجه هستند که زمینه 
وراثت یکی از علل زمینه ساز آن است. البته توصیه می شود در این زمینه با پزشک 
متخصص زنان مشورت شود زیرا امروزه بسیاری از مشکالت خونریزی شدید 
مانند رحم بزرگ تر از اندازه معمول، وجود فیبروم های ریز و... از طریق سونوگرافی 
قابل تشخیص و درمان است. این نکته در مورد خونریزی های پیش از یائسگی 
نیز باید حتما مورد توجه باشد. این مساله موجب کم خونی می شود زیرا به رغم 
جذب آهن موادغذایی از طریق روده ها، بدن ممکن است نتواند کمبود خون را 
جبران کند. در صورت پایین بودن هموگلوبین و ذخیره آهن بدن، کنار مصرف 
منابع غذایی آهن مانند گوشت و حبوبات، توصیه به مصرف مکمل نیز می شود. 
پرهیز از مصرف چای یکی -دوساعت قبل و بعد از مصرف این خوراکی ها نیز 
در جذب بهتر آهن موثر خواهد بود. البته در موارد شدید نیاز به مکمل آهن 

تزریقی یا تزریق خون نیز خواهد بود. 
در مورد نیازهای اساسی دیگر خانم ها مانند کلسیم، روی، ویتامین D و... نیز با 
تغذیه درست و مشورت با متخصصان تغذیه می توان از تامین نیازهای بدن اطمینان 
کسب کرد. متاسفانه کمبود ویتامین D یکی از مشکالت شایع در جامعه است 
که در سنین مختلف دیده می شود. مهم ترین عامل کمبود این ویتامین، مصرف 
ناکافی خوراکی های حاوی آن مانند ماهی و غذاهای دریایی و مصرف کمتر 
شیر و لبنیات کمتر از استاندارد است. گرچه حضور در معرض نورخورشید تا 
حدی در رفع این کمبود موثر است، تغذیه مهم  ترین عامل خواهد بود. در صورت 
تشخیص این کمبود از طریق آزمایش معموال پزشک مصرف مکمل های خوراکی 

یا تزریقی را نیز الزم می داند.

»ضعف« بدن از دیدگاه طب ایرانی
در طب سنتی  ایرانی، اعتقاد بر این است که 
بدن انسان برپایه 4 خلط )دم، بلغم، سودا و 
صفرا( و اعتدال در میزان آنها ساخته شده 
 است. هرکدام از این اخالط وظیفه تغذیه 
ارگان هایی از بدن را برعهده دارند؛ پس در 
صورتی که هرکدام از این اخالط، از حالت و میزان طبیعی خود خارج شود؛ مثال کمتر 
یا بیشتر شود، می تواند در اعضای بدن مخصوصا اعضای رئیسه؛ قلب، مغز و کبد، 
اختالل و سوءمزاج ایجاد کند. در این حالت، ضعف بر اعضا مستولی می شود و کارایی 
آنها کم خواهد شد. همین طور برای ساخت اخالط خوب که قابل استفاده برای بدن 
و اعضا باشد، توصیه هایی در طب سنتی ایرانی ذکر شده است. از مهم  ترین آنها، داشتن 
تغذیه مناسب و کافی با موادی است که قابل هضم و جذب راحت برای بدن باشد و 
به گوارش فشاری تحمیل نکند. بهتر است بدانیم در صورت مصرف مواد نامناسب، 
نیروی فرد به علت  دسترسی نداشتن به اخالط مناسب برای تغذیه و بازسازی، تحلیل 
می رود و منجر به کاهش قدرت بدنی و فکری خواهد شد. مورد دیگر خواب مناسب 
است که نقش بسزایی در هضم غذا دارد و منجر به بهبود عملکرد اعضای بدن و ترمیم 
مناسب آنها می شود. از همین رو، حدود 6 تا 8 ساعت خواب شبانه برای همه توصیه 
می شود. از موارد دیگر که در نقش بزرگی در تقویت بدن ایفا می کند، ورزش مناسب 
با سن، وزن و قوت بدن فرد است. ورزش نیز با بهبود هضم و جذب غذا و همچنین 
دفع مواد زائد از طریق پوست و گوارش و کلیه ها، در سالمت و تقویت قوای بدنی 
تاثیر دارد. به طورکلی، در صورت نقص یا اختالل در موارد ذکرشده، اعضای رئیسه بدن 
به تدریج دچار سوءمزاج و ضعف می شوند که می تواند در ضعف بقیه اعضای بدن از 

طریق اختالل در تغذیه و رشد و عصب رسانی آنها نقش مهم و اساسی داشته باشد.

اگر به  راحتی بیمار 
نمی شوید، قوی هستید!

بعضی افراد بالفاصله پس از خوردن 
غذای آلوده یا مانده دچار واکنش های 
گوارشی مثل اسهال و استفراغ می شوند 
یا اینکه در مجاورت با افراد بیمار یا 
سرمای هوا، خیلی  زود بیمار می شوند. 
به این افراد، »ضعیف« گفته می شود 
زیرا سیستم ایمنی بدن ضعیف است 
و در برابر میکروب ها و ویروس ها 
مقاومت ندارد. در مقابل افرادی نیز 
به رغم نزدیکی با بیماران یا زندگی در 
شرایط آلوده، به راحتی بیمار نمی شوند 
که علت آن  را باید قوی بودن دانست. 
معموال افرادی که سیستم ایمنی بسیار 
ضعیفی دارند، از بی حالی و ضعف 
عمومی رنج می برند و نسبت به عوامل 
بیماری زا آسیب پذیرند که در آزمایش 
خون آنها نیز میزان گلبول های سفید 
پایین دیده می شود. مصرف مکمل های 
غذایی در افراد جوان که وضعیت 
طبیعی و تغذیه درستی دارند، موثر 
رژیم  که  کسانی  برای  اما  نیست 
غذایی  ضعف  یا  نامناسب  غذایی 
دارند و همچنین برای مبتالیان به 

اسهال می تواند مفید باشد.
مصرف  اینکه  دیگر  مهم  نکته 
خودسرانه هر نوع دارویی ممنوع 
است و دوز و نوع مناسب دارو را 

پزشک تعیین می کند.

جامعه قدرتمند براساس منطق تصمیم 
می گیرد، نه احساس!

روابط، کارکردها و تصمیمات در جامعه 
قدرتمند، براساس عقل و منطق است و 
احساسات دخالتی در آنها ندارد. هرگاه 
احساسی تصمیم بگیریم و عقاید و افکار 
شخصی را در برنامه ها و تصمیم گیری ها 
دخیل بدانیم، از تفکر منطقی و قدرت اجتماعی فاصله گرفته ایم. کشورهای توسعه یافته 
نمونه ای از جوامع قدرتمند محسوب می شوند زیرا هر فرایند و تصمیمی مبتنی بر ارزیابی 
و سنجش سود و زیان خواهد بود. جامعه قدرتمند براساس ارزش های گذشته نگر 
تصمیم نمی گیرد و آزاد و مستقل است. در جامعه قوی توجه به قابلیت های فردی 
اهمیت دارد و برای اصالح امور چشم انتظار معجزه و حضور یک قهرمان نخواهد 
بود. چنین جامعه ای خود را مقهور سرنوشت نمی داند، بلکه برای بهبود اوضاع تالش 
و تفکر دارد. از لحاظ جامعه شناسی، هر انسانی یک قهرمان است و زمانی که مردم 
یک جامعه به این باور برسند که می توانند آینده و زندگی خود را بسازند و بهترین 
تصمیمات را بگیرند، به رشد، توسعه و درنتیجه قدرت مطلوب و سازنده می رسند. 
در این شرایط، انسجام ارگانیکی در جامعه وجود دارد؛ به این معنا که هریک از اجزا، 

اختالل در کل مجموعه را می شناسد و برای رفع مشکل اقدام می کند.

چه زمانی از »سالمت روان« برخورداریم؟
مبتال نشدن به بیماری های جسمانی و قدرت 
کافی بدنی مهم  ترین بارزه قدرت از نظر 
جسمی است اما در حوزه روان شناسی، 
»سالمت روان« برای فردی تعریف می شود 
که نه تنها عالئمی از اختالالت روانی ندارد، 
بلکه از عوامل دیگری مثل احساس مفیدبودن، ارزشمندبودن، استقالل، توانایی بروز استعدادها 
و... نیز باید برخوردار باشد. البته در این حالت باید دید معیارهای سالمت در فرد با چنین 

ویژگی هایی تا چه اندازه مصداق دارد.
معیارهای سالمت روان را می تـوان چنین تقسیم بندی کرد:

معیار فرهنگی: رفتاری که فرد بروز می دهد، در فرهنگ و جامعه ای که در آن زندگی می کند 
به عنوان رفتار سالم پذیرفته است یا نه. به عنوان مثال در جامعه ایران، اگر فردی حجاب 
متناسب با فرهنگ کشور را رعایت نکند، نگاه فرهنگی و اجتماعی به او مناسب نخواهد بود، 
در حالی که شاید در فرهنگ دیگری، رفتار غیرمعمولی نباشد. پس این معیار در فرهنگ ها و 

جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. 
معیار آماری: رفتاری که بیشتر افراد جامعه نشان می دهند، مثال اگر در مدرسه یا اداره  ای که 
بیشتر افراد از نوع رنگ و پوشش خاصی استفاده می کنند، فردی پوشش متفاوت و ناهماهنگ 

داشته باشد، به عنوان رفتار نابهنجار شناخته می شود. 
معیار روانی: رفتاری سالم تلقی می شود که فرد با انجام آن، احساس خوشایندی داشته باشد 
و درگیر عذاب وجدان و ناراحتی  نشود. از همین رو، افرادی که از نظر روانی سالم هستند، 

آرامش خاطر دارند و از احساس گناه به خاطر رفتارهای خود رنج نمی برند. 
در مجموع باید گفت فردی از نظر روانی سالم است که عالوه بر عدم ابتال به اختالالت 
روانی و برخورداری از مولفه هایی مانند احساس ارزشمندی، مفیدبودن و...، از نظر معیارهای 

سالمت نیز جایگاه مثبتی دارد. 

سالمت روان نوجوانان وابسته به خانواده و جامعه است 
نخستین و مهم ترین مؤلفه برای اینکه نوجوان از نظر معیارهای سالمت روان در جایگاه مطلوبی 
قرار گیرد، شرایط خانواده است. زمانی که والدین در مواجهه با مسائل مختلف رفتارهای منطقی 
دارند و معیارهای سالمت روان در آنها نمایان است، نوجوان نیز از این راهکارها الگوبرداری می کند. 
در وهله دوم، دوستان و همساالن اهمیت پیدا می کنند. دوستانی که از سالمت روان و ساختار 
شخصیت مثبتی برخوردار هستند، تاثیر مطلوبی بر نوجوان خواهند داشت. برعکس دوستانی که 
رفتارهای بزهکارانه و نابهنجار دارند می توانند زمینه بروز چنین رفتارهایی را در نوجوان نیز ایجاد 
کنند. از همین رو، انتخاب دوست خوب و درواقع آموزش دوست یابی به کودکان و نوجوانان 
یکی از بهترین راهکارهایی است که خانواده می تواند در جهت سالمت روان فرزند انجام دهد. 
عالوه بر اینها، آنچه در زمینه سالمت روان نوجوانان مغفول به نظر می رسد این است که 
نوجوانان خیلی  در خانواده با چالش مواجه نیستند. معموال بروز پرخاشگری در این سنین 
والدین را به مدارا و سکوت در برابر رفتارهای نوجوان وامی دارد و سعی می کنند مسائل 
بدون بحث و اختالف  نظر ختم به خیر شود، در حالی که اگر از الگوهای فکری و بحث های 
متناسب با سن و موقعیت درست استفاده کنیم، نوجوان باورپذیری بهتری نسبت به الگوهای 
شناختی و فکری والدین پیدا می کند، اعمال و رفتار مثبت در وجود او شکل می گیرد و در 

مسیر معیارهای سالمت روان حرکت خواهد کرد. 
درنهایت فراهم آوردن بستر و شرایط مناسب برای نوجوان نیز شاخصه دیگر در زمینه سالمت 
نوجوان محسوب می شود. اگر نوجوان در شرایط خانواده، فامیل یا محله ای زندگی می کند که 
میزان بزهکاری و رفتارهای مجرمانه بیشتر است، گرایش بیشتری به این مسیر خواهد داشت 
اما اگر رفتارهای معنوی، انسانی و اخالقی درست در خانواده و جامعه زندگی او وجود داشته 

باشد، الگوهای ذهنی نوجوان نیز در این چارچوب شکل می گیرد.

کمبودهایی که خانم ها باید جدی بگیرند

 دکتر ناصر کالنتری
متخصص سالمت، رشد و تکامل 

کودکان، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد 

و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

 دکتر طاهره ملک آرا
دکترای تخصصی طب 

سنتی ایرانی

 دکتر ایرج 
خسرونیا

متخصص داخلی و 
فوق تخصص گوارش

 دکتر امان ا... قرائی مقدم
جامعه شناس و استاد دانشگاه

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم
روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه 
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تابستان،  فصل  شروع  با 
خانواده ها جمع می شوند تا 
هیزمی روشن کنند و اولین 
شهرهای  به  جاده ای  سفر 
و  خنک  چشمه  یک  کنار  رفتن  و  ساحلی 
دل انگیز و نیز بودن در میان موج ها را تجربه 
کنند. امسال، مطمئنا، مردم به خاطر نگرانی 
از ویروس همه گیر کرونا نمی دانند چه کاری 

باید انجام دهند. 

اصول اولیه: میزان دمای کباب 
کردن گوشت

گوشت کبابی را در باربیکیو سرو نکنید. با 
این کار ممکن است، دوستان و خانواده خود 
باید  دمایی که شما  اینجا  در  کنید.  بیمار  را 

گوشت را بپزید ذکر شده است.
کنترل  )مرکز   CDC هفته،  اوایل همین  در 
تغییر  آمریکا(  بیماری  های  از  پیشگیری  و 
نامحسوسی را در راهنمای کووید-19 ایجاد 
کرد، که تاکید می کند بیشترین خطر ناشی از 
انتشار ویروس از طریق انتقال از شخصی به 
به گفته مرکز کنترل و  شخص دیگر است. 
پیشگیری از بیماری  های آمریکا تماس با سطوح 
کمترین میزان انتقال آلودگی را ایجاد می کند. 
اینکه فرد می تواند با لمس یک سطح یا شیء 
و ویروس روی آن، ویروس را دریافت کند و 
سپس با لمس دهان، بینی و یا احتماالچشمان 

خود، آن را منتقل کند. این طور نیست که این 
شیوه، اصلی ترین شیوه انتشار ویروس 

این  مورد  در  هم  هنوز  اما  باشد 
می آموزیم.  بیشتر  ویروس 

بنابراین برای کاهش احتمال 
ابتال به این عفونت، افراد باید 
بیشتر  فردی  تماس های  از 
اجتناب کنند. مرکز کنترل و 

پیشگیری از بیماری  های آمریکا 
و سایر سازمان های بهداشتی هنوز 

متر   1/5 اجتماعی  فاصله  حداقل  هم 
را بین افراد و همچنین استفاده از ماسک 

صورت و شستشوی مکرر دست ها را توصیه 
می کنند. با این وجود، سواالت زیادی راجع 
ایام مانند پختن غذا  به گذران معمولی این 
و چگونگی استفاده از استخر ایجاد می شود. 
بهترین توصیه ها چیست؟ کارشناسان بهداشت 
عمومی می گویند که برنامه ها به عوامل مختلفی 
مانند خطر منطقه، خطر فردی و عقل سلیم 
بستگی دارد. همچنین آنها نظراتشان را در مورد 
فعالیت های خاصی مثل کباب های خانگی یا 
کنار ساحل و مسافرت به اشتراک گذاشتند. 

خطر منطقه ای
اوال مهم است که به تعداد موارد مبتال در منطقه 
زندگی خود نگاه کنید. به طور مثال، در بسیاری 
از نواحی، تعداد موارد جدید مبتال هنوز هم 
زیاد است. ارتباط نزدیک با دیگران می تواند 
خطر ابتال به عفونت با ویروس را ایجاد کرده 
و بر ریه، قلب و کبد دوستان و اعضای پرخطر 
خانواده مانند افراد باالی 65 سال یا افرادی 
که دارای بیماری خاص هستند، تاثیر بگذارد 
و به آنها آسیب وارد کند. مانند افراد مبتال به 
آسم، دیابت و بیماری های مربوط به سیستم 

ایمنی. چون هویی، مدیر مرکز بهداشت جهانی 
دانشگاه ایالتی اورگان گفت: »در بخشی که من 
هستم، اختالف نظرهای زیادی در میان مناطق 
وجود دارد که برخی از آنها منطقه پرخطر و 

برخی کم خطر هستند.«
وی افزود: بهترین برنامه برای حفظ سالمتی 
افراد رعایت »قرنطینه« یا »خانه نشینی« است. 
اگر به طور مثال در آخر هفته به گروه افرادی 
که در منزل مانده اند ملحق شوید، دیگر با خطر 
مواجه نخواهید شد. اگر غیر از خانواده خود 
با دیگران تعامل دارید، می تواند خطری جدید 
ایجاد کند، بنابراین از ماسک استفاده کنید و 
فاصله را در محیط باز رعایت کنید. درست 
مانند آمریکایی هایی که مجبور بودند کمربند 
ایمنی را در اوایل دهه 70 ببندند، در مورد 
ماسک صورت هم همین گونه است. »ماسک 
صورت هم نوعی کمربند ایمنی جدید است.«

خطر فردی
خطر  به  بعد،  مرحله  در 
انتقال یا دریافت ویروس 
برنامه های  آیا  اینکه  و 
در  دوستان  با  دورهمی 
یا  ما  به  می تواند  هفته  آخر 
دیگران آسیب برساند، توجه کنید. 
رساندن  حداقل  به  کلی،  طور  به 
به  ابتال  احتمال  اجتماعی  تماس های 
کاهش  دیگران  به  را  آن  انتقال  یا  ویروس 
می دهد. حتی اگر خودتان عالئم را نداشته 
باشید اما می توانید حامل ویروس باشید و 
آن را به دیگران منتقل کنید. به همین دلیل 
است که حضور در اجتماعات بزرگ مانند 
ورزش، کنسرت و مراسم مذهبی عمدتا تا 2 
ماه تعطیل شد. با گسترش حضور اجتماعی، 
پتانسیل انتقال ویروس دوباره باال می رود. 
جوزف آلن، استادیار علوم ارزیابی بیرونی 
در دانشکده بهداشت عمومی  هاروارد گفت: 
»تنها کاری که می توان انجام داد این است که 
مخاطبان تان را محدود کنید و ایشان مقاالتی 
را در روزنامه »واشنگتن پست، نیویورک تایمز 
و روزنامه امروز آمریکا« در زمینه سفرهای 
جاده ای و هوایی و ماسک در زمان بیماری 
همه گیر ارائه داد. آلن تاکید کرد خطر فردی 
به تحمل همان خطر فردی نیز بستگی دارد. 
برخی افراد از ملحق شدن به دیگران در یک 
بیشتری  نگرانی  و  تردید  احساس  اجتماع، 
دارند. مهم است که ترجیحات فردی افراد 
با ورود تدریجی  بپذیرید و درک کنید.  را 
به این اجتماعات به جای بحث و گفت وگو 

از  میزانی  آنها،  به  زدن  طعنه  یا  دیگران  با 
همکاری، ارتباط و اعتماد را ایجاد کنید. آلن 
گفت: »خطر فردی آن چیزی است که شما 
افراد ممکن  از  نه و برخی  یا  یا می پذیرید 
احساس  کمتر  غیرضروری  تعامل  با  است 

کنند.« راحتی 

حس مشترک
بی شک، تابستان امسال مانند تابستان های قبل 
نخواهد بود. باید برای سپری شدن آن با فراغ 

خاطر، همه اصول ایمنی را رعایت کنند.
فراغ خاطر  با  را  امسال  تابستان  اینکه  برای 
سپری کنید، باید اصول ایمنی را رعایت کنید.
و  کنید  کند  را  بیماری  پیشروی  سرعت 
جلوی پیشرفت آن را بگیرید. به استفاده از 
شیوه های مطمئن مانند حفظ فاصله اجتماعی، 
زدن ماسک و شستن دست های خود همچنان 
ادامه دهید، پس اگر می خواهید یک آخر هفته 
دسته جمعی کوچک داشته باشید، به راه های 
ایمن برگزارکردن آن فکر کنید. این نوع مهمانی 
به این معنی نیست که در مهمانی ها به راحتی 
بار برای  شرکت کنید، آرایشگاه بروید و 3 
خرید مواد موردنیاز مهمانی به فروشگاه مواد 
غذایی بروید. هرچه مراسم ها و فعالیت های 
بیشتری داشته باشید، با افراد بیشتری روبرو 
خواهید شد و احتمال اینکه در معرض ویروس 
قرار گیرید یا حتی دیگران را در معرض خطر 

قرار دهید، بیشتر است. 
جمع شدن افراد در خارج از خانه و در فضای 
باز ایده بسیار خوبی است، به خصوص به دلیل 
اینکه تهویه هوا، بهتر از داخل خانه است و 

هوای تازه می تواند تراکم انتشار ویروس را کمتر 
کند. بنابراین با دوستان خود با رعایت فاصله، 
مالقات کنید و در بیرون از فضای بسته خانه 
قرار بگیرید. گروه های کمتر از 10 نفر باشید 
چون برای افرادی که فضای بیرون خانه شان 
است.  معقول تر  و  مناسب تر  است،  کوچک 
اکنون مردم از دیدن دوستان و خانواده شان 
ناامید شده اند و مهم است که کمی با رعایت 

این اصول سرگرم باشند.

دوره همی های آخر هفته 
به نظر می رسد باربیکیو و پختن غذا بیرون 
از خانه، ایده خوبی باشد، به خصوص اگر 
همه بتوانند فاصله را رعایت کنند و وسایل 
مخصوص این کار را تمیز نگه دارند. یک نفر 
باید غذا را آماده کند و بقیه افراد خودشان 
آن را سرو کنند. مثال از انبر یا وسایل فلزی 
استفاده کنید به جای اینکه با دست مشغول به 
کار شوید و همه باید دست های خود را مرتب 
کنند.  از لمس صورت خودداری  بشویند و 
ظروف هر فرد باید جداگانه و در بسته بندی 
مجزا باشد تا همه برای سرو غذا دستشان را 

در یک ظرف نکنند.

گروه و پیاده روی
شهرداری اعالم کرد که قصد دارد پارک های 
برخی مناطق را باز کند و بسیاری از اماکن 
محلی و منطقه ای دیگر نیز در حال بازگشایی 
هستند. جمع های بیرون از خانه، ایده خوبی 

است و اینکه فضای باز، خطر انتقال را نیز 
کاهش می دهد. اینکه کجا را برای رفتن 

انتخاب می کنید و چند نفر آنجا هستند مهم است 
و در کاهش خطر ابتال تاثیر دارد. ماسکتان را 
همراهتان ببرید و حتما بزنید، به خصوص اگر 

در جمع های نزدیک قرار می گیرید.
اماکن  و  پارک ها  دغدغه  بزرگ ترین  البته 
جمعیت  ازدحام  از  جلوگیری  اردوگاهی 
محدود  به  نیاز  پارک ها  است  ممکن  است. 
وارد  که  باشند  داشته  افرادی  تعداد  کردن 
بر  اجتماعی  فاصله  مسوولیت  و  می شوند 
عهده آنها خواهد بود که در پارک ها هستند. 
اعتماد به نفس زیادی ایجاد خواهد کرد. ما 
باید مسوولیت پذیر باشیم و از قوانین پیروی 
کنیم. همه ما باید نقش خود را در این امر به 
خوبی ایفا کنیم. این تنها راه برای حل این 

مساله است.«  
سواحل هم مانند پارک ها امکانات بسیار خوبی 
برای هوای تازه و فضای آزاد دارند؛ اما با مساله 
ازدحام مردم نیز مواجه اند. شهرداری در صورت 
امکان با کاهش تعداد پارکینگ های موجود و 
نظارت بر ورودی ها و خروجی ها، باید تعداد 
آنها را محدود کند و به این معنی که مردم 
نمی توانند به آسانی مثل گذشته، به نقاط مورد 
عالقه خود دسترسی پیدا کنند و برخی ممکن 
است کامال هم دور شوند، بنابراین برای این 

سختی ها آماده باشید. 
بعضی از جزایر ممکن است هنوز بازگشایی 
نشوند، زیرا هجوم گردشگر در آن می تواند 
بیمارستان ها یا رستوران های کوچک آنها را 
که رعایت فاصله فیزیکی در آن امکان پذیر 
نیست تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین قبل 

از عزیمت مقصد خود را بررسی کنید.

ویروس کرونا نسبت به تغییرات درجه حرارت چندان 
حساس نیست و تحقیقات نشان می دهد این ویروس 
تا دمای 60 درجه سانتی گراد هم زنده می ماند، بنابراین 
نباید امیدوار بود 5 یا 10 درجه گرم شدن هوا روی 
همه گیری کرونا تغییر چندانی ایجاد کند. بهترین دما برای فعالیت 
ویروس کرونا، بین منفی 4 درجه تا حدود 15 درجه باالی صفر است 
و بعید به نظر می رسد تغییرات فصلی اثر خاصی در روند همه گیری 
داشته باشد، البته ممکن است سرعت و شدت همه گیری را تا حدی 
تحت تاثیر قرار دهد. بهترین شکل ممکن برای مهار همه گیری، کشف 
واکسن است، به همین دلیل است که در حال حاضر بیشتر کشورهای 
پیشرفته، انرژی زیادی را صرف تولید واکسن کرده اند و بعید به نظر 
می رسد، زودتر از 1/5سال دیگر واکسن در اختیار مردم قرار گیرد.

هوا آفتابی و گرم شده و تابستان دوباره از راه رسیده اما هنوز همه گیری 
وجود دارد. تابستان امسال چه فعالیت هایی را می توان با خیال راحت 
انجام داد و از چه فعالیت هایی باید خودداری کرد؟ هنگام تصمیم گیری 
در این زمینه، 4 عامل را باید مدنظر داشت؛ فرد، مکان، محیط و زمان.
 فرد: چند نفر را دربرمی گیرد؟ آیا شما هنوز هم سعی می کنید 
تعداد افراد اطراف خود را به کمتر از 10 نفر برسانید؟ اگر به فکر 
تهیه غذای باربیکیو هستید، از تعداد 25 نفر مهمان صرف نظر کنید 
و به جای آن حیاط خانه را با تعداد کمی از افراد خانواده و دوستان 

خود انتخاب کنید.

 مکان: فعالیت های خارج از منزل را به فعالیت های داخل خانه 
ترجیح بدهید. گرما و رطوبت دشمن ویروسی تنفسی هستند و اگر 
علت اصلی هم وجود داشته باشد، عده معدودی هستند که ویروس 
را انتشار می دهند. استخرها هم فعالیت تابستانی مطمئنی هستند زیرا 
کلر موجود در آب، ویروس کرونا را می کشد و فضای بیرون استخر 

و آب استخر باعث از بین رفتن ویروس می شود.
 محیط: حتی اگر بیرون از خانه هم باشید، باز هم باید تمرینات 
ورزشی را از راه دور انجام دهید. اقدام مناسب و بهتر، رعایت فاصله 
اجتماعی است. سعی کنید یک متر از هم فاصله بگیرید و اگر در 
فضای بسته هستید، مطمئن شوید از تهویه مطبوعی برخوردار است. 
علت اینکه باید از حضور در یک رستوران سرپوشیده خودداری کنید، 
این است که حفظ این فاصله بسیار سخت است. اگر می توانید میز 

بیرون سالن را انتخاب کنید، بسیار بهتر است.
 زمان: به نظر می رسد میزان خطر به اینکه چه مدت در معرض 
ویروس قرار داشته باشید، ارتباط زیادی دارد. بیشتر متخصصان معتقدند 
بعد از حدود 30-15  دقیقه در معرض ویروس قرار داشتن، خطر 

ابتال را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
این  که  نیست  بعید  معنی است که چندان هم  این  به  این موضوع 
ویروس را خیلی راحت از رهگذر آلوده ای که از کنارتان عبور می کند، 
دریافت کنید. احتماال در فضای شلوغی که نمی توانید فاصله را رعایت 
کنید، به راحتی این ویروس را جذب خواهید کرد. تماشای فیلم های 

پرفروش سینما، همیشه سرگرمی تابستانی است اما 
در حال حاضر، مجبوریم با سینمای محرک در 

فضای باز یا تماشای فیلم به صورت آنالین 
سرگرم باشیم. توصیه مهم اینکه هر فعالیتی 

و  نکنید  لمس  را  می دهید، صورتتان  انجام  که 
دست ها را حتما  بشویید.

به تازگی CDC )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
انتقال  که  کرده  صادر  را  دستورالعمل هایی  متحده(  ایاالت 

و  تمیز کردن  اما  بیان می کند  به روشنی  را  از سطوح  ویروس 
ضدعفونی کردن سطوح و توجه به آنچه که لمس می کنید هم هنوز 
کاری عاقالنه است. از همه مهم تر این که وقتی در محیطی هستید 
که دیگران هم حضور دارند، از پوشش صورت یا ماسک صورت 

استفاده کنید. 
روش اصلی انتقال از طریق قطرات تنفسی است، بنابراین پوشاندن 
بینی و دهان، یکی از بهترین راه هایی است که می توانید از خودتان 

و دیگران محافظت کنید. 
همچنین باید خطر جانی و میزان عفونت را در محیط اطرافتان در نظر 
داشته باشید. اگر وجود خطر به دلیل شرایطی مانند دیابت، بیماری های 
قلبی، آسم شدید، سرطان یا سالمندی است، باید به تمام فعالیت هایتان 

دقت بیشتری داشته باشید. 
میزان شیوع عفونت در محل زندگی نیز باید در تصمیم گیری فرد در 

انتخاب فعالیت، تاثیر 
داشته باشد. از تعداد افراد 
مطلع  منطقه خود  در  مبتال 
توصیه های  آخرین  به  و  شوید 
خود  محل  عمومی  بهداشت  اداره 
نیز توجه داشته باشید. فعالیت های تابستانی امسال به نظر متفاوت 
خواهد بود بنابراین مدیریت این انتظارات بسیار مهم خواهد بود. شما 
نمی توانید همه کارهایتان را به همان روشی انجام دهید که تابستان 
گذشته انجام داده بودید اما هنوز هم می توانید سرگرمی های زیادی 
داشته باشید. ابتدا روی ایمنی آن تمرکز کنید، انجامش حتما برایتان 

سرگرم کننده خواهد بود.
WebMD  :منبع

چگونه می توان با وجود بیماری مسری، روزهای خاطره انگیز را با اطمینان برگزار کرد؟

راه های ایمن برای برگزاری دورهمی

فعالیت های بی خطر و ایمن در تابستان امسال با وجود ویروس کرونا

 صدرا بنکدار

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

جمع شدن افراد در 
خارج از خانه و در فضای باز 

ایده بسیار خوبی است، به خصوص 
به دلیل اینکه تهویه هوا، بهتر از داخل خانه 

است و هوای تازه می تواند تراکم انتشار ویروس 
را کمتر کند. بنابراین با دوستان خود با رعایت 

فاصله و گروه های کمتر از 10 نفر 
مالقات کنید و در بیرون از 

فضای بسته خانه قرار 
بگیرید



میزگرد »پوست« درباره بیماری لیکن پالن با حضور 
دكترمجتبی امیری متخصص پوست ، دكتر مريم كاشانیان 

متخصص زنان و زايمان ، دكتر سیدضیاءالدين مظهری 
متخصص تغذيه و رژيم درمانی ، دكتر حسین ابراهیمی مقدم 
روان شناس و دكتر سعید صانعی پژوهشگر طب سنتی ايران

ليكن پالن؛ تظاهر اختالل 
سيستم ایمنی در پوست

آرامش مهم ترین اصل بهبود مبتالیان به ليكن پالن است

استرس مداوم زمينه ساز تحليل قوای دفاعی بدن است

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه

  دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر، لطفا ابتدا تعریفی کلی از بيماری ليكن پالن 
داشته باشيد.

لیكن پالن بیماری ای با منشاء ایمونولوژیک یا خودایمن است. به این 
ترتیب، سیستم ایمنی بدن علیه قسمت هایی از پوست، مو، مخاط ها 
بالینی  و ناخن فعال می شود و صدماتی ایجاد می کند. طیف عالئم 
آنقدر وسیع است که بعضی آن را »مقلد بزرگ« محسوب می کنند 
زیرا عالئم لیكن پالن می تواند شبیه بسیاری از بیماری ها باشد. این 
بیماری می تواند در پوست به صورت ضایعات مسطح، ضخیم، تاولی 

و آب دار در نواحی خاص یا منتشر بروز کند. 

: بيماری با چه عالئم بالينی بروز می کند؟
عالئم بالینی لیكن پالن معموال با خارش همراه است. ویژگی خارش 
نیز به گونه ای است که ایجاد خراشیدگی نمی کند و بیشتر با حالت 
بیماری،  بارز  ویژگی های  از  یكی  اما  است  همراه  سایش  و  مالش 
بهبود، 2-1سال  از  که پس  به طوری  است،  از ضایعه  لكه های پس 

طول می کشد تا لكه ها محو شوند. 
هستند  ماندگارتر  دارند،  تیره  و  سبزه  پوست  که  کسانی  در  لكه ها 
و دیرتر محو می شوند اما روند بهبود لكه ها در پوست های روشن 

سریع تر است. لكه های پوستی پس از ضایعات لیكن پالن معموال در 
گذر زمان محو می شوند. 

زمانی که بیماری تظاهر می کند، در بیشتر موارد طی 1 تا 1/5 سال 
برطرف می شود اما موارد کمی وجود دارد که ممكن است بیماری 

پس از چند سال دوباره عود کند. 

: رابطه ليكن پالن با جنسيت و وراثت چگونه است؟
وراثت در بروز بیماری نقش دارد اما الزاما عامل برانگیزنده نیست 
که در صورت ابتال به بیماری حتما فرزند فرد بیمار هم به لیكن پالن 
مبتال شود. امكان ابتال در خانم ها و آقایان تفاوت چندانی ندارد و 
بیماری معموال در کودکان دیده نمی شود. لیكن پالن اساسا از سنین 

میانسالی به بعد بروز می کند. 

: شيوه زندگی چه نقشی در بروز بيماری دارد؟
لیكن پالن در گذشته، جزو بیماری های کمیاب محسوب می شد اما 
امروزه شیوع باالیی دارد و آمار مراجعه به متخصصان پوست افزایش 
پیدا کرده  است. از همین رو، به نظر می رسد شیوه زندگی مدرن امروز 
به خصوص استرس در بروز آن نقش داشته باشد بنابراین حفظ آرامش 

بهترین و مهم ترین نكته ای است که بیمار باید در زندگی رعایت کند. 
همچنین روند تشخیص و درمان بیماری باید جدی گرفته شود. الزم 
به ذکر است نور آفتاب باعث تیره تر شدن لكه ها خواهد شد اما در 

تشدید بیماری نقشی ندارد.

: روند درمان ليكن پالن چگونه است؟
نیز  ناحیه درگیر، روند درمان  بیماری و وسعت  به شدت  با توجه 
متفاوت خواهد بود. همان طور که اشاره شد استرس در ابتال به این 
بیماری نقش کلیدی و مهم دارد بنابراین آرامش دادن به بیمار بسیار 
کمک کننده است. در مراحل اولیه بیماری که عالئم پوستی محدود 
است، استفاده از کرم های موضعی کفایت می کند اما در انواع شدید 
ایمنی  سیستم  کنترل کننده  خوراکی  داروهای  از  استفاده  منتشر،  و 

ضروری خواهد بود. 
لیكن پالن حتما به تشخیص و معاینه دقیق توسط متخصص پوست نیاز 
دارد زیرا ممكن است عالئم بسیاری از ناراحتی های پوستی با لیكن پالن 
اشتباه گرفته شود. به عنوان مثال، گاهی لیكن پالن شبیه لكه هایی است که 
مالسما یا ماسک بارداری روی صورت ایجاد می کند. به طور کلی، تشابه 

عالئم و لكه ها ممكن است تصویر بیماری دیگری را نشان دهد.

استرس شامل موقعیت های وسیعی از زندگی است 
که دامنه آن از حاالت هیجانی ناشی از بیماری و 
آسیب بدنی تا جنبه های ساده تر مانند سرما یا گرمای 
زیاد را دربرمی گیرد. از عوامل استرس زا می توان به 
یا  قبول  تهییج،  تنش،  ورزش،  خواب،  مشكالت 
ردشدن در یک آزمون و... اشاره کرد. البته استرس 
می تواند خوشایند هم باشد مانند زمانی که فردی 

در آزمون کنكور پذیرفته می شود.
 اما آنچه مهم است اینكه تعادل روانی فرد به هم 
می خورد و سوخت وساز بدن دچار مشكل می شود. 
به همین دلیل سیستم ایمنی بدن در طوالنی مدت 
تضعیف می شود و فرد مستعد ابتال به بیماری های 
خودایمنی خواهدشد یا در صورت ابتال به بیماری های 
دیگر نمی تواند مقاوم باشد و زندگی خود را به درستی 

ادامه دهد. 

مکانیسم استرس بر عملکرد بدن
»هانس سلیه«، دانشمند معروف معتقد است زمانی 
که ما درگیر استرس می شویم و این وضعیت تداوم 
پیدا می کند، حالتی اتفاق می افتد که به آن »نشانگان 
تطابق عمومی« گفته می شود. مشخصات این حالت، 
چروکیده شدن غده تیموس، بزرگ شدن غده آدرنال، 
دادن وزن و زخم های معده است. غده  از دست 
تیموس بخشی از سیستم ایمنی محسوب می شود 
و غشای بیرونی غده آدرنال نیز هورمون هایی ترشح 
می کند که در مقاومت نسبت به استرس مؤثر هستند 
بنابراین زمانی که استرس افزایش پیدا کند، بزرگ تر 
استرس  افزایش  که  آنجا  از  و  می شود  پرکارتر  و 
میزان استفاده از بافت های عضالنی برای سوخت 
بدن  تمایل  می شود.  کم  بدن  وزن  می برد،  باال  را 
یا  دفاع  برای  عضالت  به  بیشتر  خونرسانی  برای 
دیواره  از  محافظتی  کاهش خون  به  منجر  مقابله، 
معده می شود که زمینه ساز بروز زخم معده ناشی 

از اسیدهیدروکلریک خواهد شد. 
استرس های  به  واکنش  در  بدن  سلیه،  گفته  به 
طوالنی مدت، 3مرحله را پشت سر می گذارد؛ نخست 
واکنش هشداردهنده است که فقط برای چند ساعت 
و هنگام تجمع هورمون های استرس طول می کشد. 
سپس مرحله مقاومت است که نشانه بسیج کامل بدن 
است و شاید روزها یا هفته ها ادامه یابد. درنهایت، 
مرحله تحلیل  رفتن است که تمام منابع دفاعی بدن 
مورد استفاده قرار می گیرد و تداوم این حالت حتی 
می تواند منجر به مرگ شود. از همین رو، می توان 
بدن  دفاعی  مكانیسم  تمام  استرس می تواند  گفت 

را تضعیف کند. 
و  بدن  درون  جسمانی  استرس های  طرفی،  از 
)سامانه  لیمبیک  سیستم  در  هیجانی  استرس های 
عصبی احساسی( هر دو از طریق هیپوتاالموس که 

پیونددهنده هیجانات و سالمت است، اثر می گذارد. 
تاثیر بر هیپوتاالموس به دو صورت است؛ از طریق 
سیستم اعصاب سمپاتیک که در هیجانات نقش دارد 
و از طریق غده هیپوفیز که هنگام استرس هیجانی 

و جسمانی واکنش نشان می دهد. 
هورمون  پیشین  هیپوفیز  استرس،  شرایط  در 
آدرنوکورتیكوتروپین را ترشح می کند که با جریان 
ترشح  باعث  و  می رسد  آدرنال  غشای  به  خون 
این  می شود.  گلوکوکورتیكوئید  هورمون های 
هورمون ها نیز از طریق جریان خون به تمام قسمت های 
بدن می رسد و منجر به افزایش مقاومت در برابر 
استرس می شود. از دیگر عملكردهای این هورمون 
می توان به افزایش تونوس عضله های قلب و عروق 
خونی، آزادکردن مواد غذایی بیشتر به خون، کاهش 
میزان التهاب و... اشاره کرد که برای موقعیت های 

اضطراری سودمند هستند. در این موقعیت ها فرد 
از پروتئین های موجود به عنوان منبع تغذیه استفاده 
می کند که کاتابولیسم گفته می شود و سطح ترشح 
پروتئین ها  از  مواد حاصل  تا  می رود  باال  انسولین 
باید  مدتی  از  اما پس  استفاده شوند  داخل سلول 
این فرایند برعكس شود تا مواد استفاده شده دوباره 
بازسازی شود بنابراین در استرس های کوتاه مدت 
این مكانیسم سودمند است اما اگر چند هفته طول 
بكشد، مشكل بزرگ تری پیش می آید که سرکوب 
سیستم ایمنی بدن است و این حالت باعث پیشرفت 

بیماری خواهد شد. 
با این حال، می توان گفت بیماری های روان تنی با 
درهم ریختگی دستگاه عصبی خودکار ارتباط دارد 
و تحریک مداوم سمپاتیک ممكن است زمینه ساز 
بسیاری از بیماری ها شود. به طور کلی، ایمنی و قدرت 
دفاعی بدن را کم خواهد  کرد. در این صورت علت 
کاهش ایمنی، ترشح مقدار زیادی از هورمون های 
غده فوق کلیه و اثر مستقیم سمپاتیک در غده تیموس، 

گره های لنفاوی و طحال است. 

چطور می توانیم از این مشکالت در امان بمانیم؟
مسلما کاهش آسیب های ناشی از استرس به مدیریت 
این وضعیت بستگی دارد. سعی کنید استرس ها را 
پیش بینی و کنترل کنید، معنای هیجانی ناخوشایند را 
از شرایط بگیرید، تا حدامكان از استرس دور بمانید، 
استرس های سودمند ایجاد کرده و سیستم ایمنی بدن 
را با ورزش، افكار مثبت، منابع حمایت اجتماعی و... 
تقویت کنید. فراموش نكنید توجه به معنویات تا حد 
بسیار زیادی در تعدیل استرس نقش دارد. مجموعه 
این عوامل کنار خصوصیات فردی مانند شوخ طبعی و 
سالم نگه داشتن سالمت جسمانی می تواند باعث تقویت 
سیستم ایمنی و در امان ماندن از اختالالت خودایمنی 

و مشكالت ناشی از استرس شود.

ليكن پالن بيماری پوستی ای است که به دليل اختالل در سيستم ایمنی بدن بروز می کند. 
بيماری ممكن است پوست، مو، ناخن و مخاط های بدن را درگير کند. این بيماری با 
ایجاد ضایعات پوستی همراه است و غالبا در سنين ميانسالی ظاهر می شود اما ممكن 
است در موارد نادرتری طی دوران جوانی نيز دیده شود. با این مقدمه به پرسش یكی 
از خوانندگان »سالمت« می پردازیم: »حدود 10 ماه است که به بيماری ليكن پالن مبتال شده ام. در این 
لكه های  هنوز  اما  بوده ام  موضعی  داروهای  و  کورتون  داروهای  درمان  تحت  پزشک  تجویز  با  مدت 
لكه ها  آیا  تيره و زشت است.  ناحيه کمر  لكه ها در  این  به خصوص  قهوه ای روی پوستم وجود دارد، 

برطرف می شود؟ آیا این بيماری درمان قطعی دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه وپنج    سی ویک خرداد نودونه12

  دکتر مريم کاشانیان
استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

   دکتر سیدضیاءالدين مظهری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران

   دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص تغذیه

نگاه طب سنتی

لیكن پالن بیماری پوستی است که به ندرت ناحیه تناسلی را مبتال 
می کند اما اگر ناحیه تناسلی درگیر شود، تمام مشخصات بیماری 
در آنجا هم وجود دارد. مثال ممكن است با زخم، تخریب بافت 
و چسبندگی در البیای واژن همراه باشد. درصد بسیار کمی 
از بیماران با گرفتاری در این ناحیه مواجه هستند. از آنجا که 
بیماری پس از سنین میانسالی بروز می کند، معموال در خانم ها 
طی دوران یائسگی دیده می شود. چسبندگی و زخم ناشی از 
بیماری لیكن پالن در ناحیه تناسلی می تواند مانعی برای رابطه 
زناشویی باشد. همچنین ممكن است فرد مبتال به لیكن پالن از 
احساس سوزش، درد و افزایش ترشح در ناحیه تناسلی شكایت 
کند. این مشكل با درمان های معمولی بهبود نمی یابد و همین 
مساله متخصص زنان را به بررسی دقیق تر و احتمال ابتال به 
چنین مواردی مشكوک می کند. تشخیص مانند دیگر بیماری های 
پوستی از طریق نمونه برداری و آزمایش های پاتولوژیک امكانپذیر 
است. گاهی بیمار از طرف متخصص پوست برای بررسی ناحیه 
تناسلی به متخصص زنان ارجاع داده می شود اما درمان تخصصی 

غالبا تحت نظر متخصص پوست انجام می گیرد. 

گاهی دارو به تنهایی کافی نیست
معموال برای درمان بیماران مبتال به لیكن پالن داروهای کورتون 
با دوز باال تجویز می شود اما ممكن است این داروها تاثیری 
در بهبود چسبندگی و ایجاد تنگی شدید در ناحیه تناسلی که 
مانعی برای رابطه زناشویی است، نداشته باشد. در این موارد 
استفاده از روش های دیگری برای بازشدن مجاری تناسلی و 
حتی جراحی الزامی خواهد بود. البته بیمار باید مراقبت های 
همیشگی را برای بهبود کیفیت زندگی داشته  باشد زیرا مشكل 

در این ناحیه مزمن است. 

شیوع نادر بیماری در سنین باروری
همان طور که اشاره شد بیماری لیكن پالن معموال پس از باروری 
و در سنین یائسگی بروز می کند. به ندرت بیماری در خانم های 
جوان دیده می شود که در صورت امكان برقراری رابطه جنسی 
مطلوب، ممكن است بارداری نیز اتفاق بیفتد. در این شرایط 
احتماال مشكلی در این دوران نخواهند داشت. زایمان نیز به 
وضعیت فرد بستگی دارد و اگر تنگی یا چسبندگی شدید باشد، 
امكان زایمان طبیعی نیست و ناگزیر فرد باید تحت جراحی 
سزارین قرار گیرد. البته خوشبختانه بیماری در سنین باروری 
بسیار نادر است و طبیعتا مشكالت ناشی از باروری و زایمان 

نیز چندان مطرح نیست.

تغذیه در تمام ابعاد سالمت و وظایف اندام های مختلف بدن 
تاثیرگذار است و مسلما عملكرد سیستم ایمنی نیز از این 
قاعده مستنثنی نیست. اصوال عدم تعادل، تنوع و تناسب در 
دریافت موادغذایی و افزایش سطح رادیكال های آزاد، ترکیبات 
مضر، افزودنی ها و... موجب فشار مضاعف به سیستم ایمنی 
خواهد شد زیرا باید با تمام این مواد بیماری زا مقابله کند. 
از طرفی، سیستم ایمنی وظیفه انتقال و ارسال پیام های ژنتیک 
را نیز دارد و به طور طبیعی سلول های جهش یافته شناسایی 
و نابود می شوند اما اگر عملكرد سیستم مختل شود، بسیاری 
از ترکیبات مفید در بدن به عنوان دشمن شناسایی شده و به 
آنها حمله می شود. در هر بار تنفس یا خوردن و نوشیدن 
موادغذایی مختلف، میلیاردها عامل بیماری زا مثل ویروس، 
انگل، رادیكال های  آزاد و... وارد بدن می شوند. سیستم ایمنی 
به کمک کبد و کلیه  ها همواره در بدن با انواع رادیكال های 
آزاد، ترکیبات مضر و سمی، فلزاتی مثل ذرات سرب و جیوه، 
میكروارگانیسم های بیماری زا و... مقابله می کند. طبیعی است 
وقتی روند پیچیده مقابله و دفاع بدن به درستی انجام نشود 
و تعادل باکتری های مفید )پروبیوتیک ها( و مضر در بدن 
به هم بخورد، بروز بیماری های مختلف از جمله اختالالت 
خودایمنی دور از انتظار نیست. این وضعیت در مورد بروز 
حساسیت های فصلی و غذایی نیز صدق می کند و اختالل 
در این فرایند زمینه ساز ترشح هیستامین زیاد و واکنش های 
حساسیت زا می شود. بهبود عملكرد سیستم ایمنی بدن عالوه 
بر رعایت تنوع، تعادل و تناسب به انتخاب موادغذایی سالم، 
فاقد آلودگی ها و کاهش مصرف ترکیبات مضر مانند افزودنی ها، 

رنگ ها، ترکیبات شیمیایی و... نیاز خواهد داشت.

لیكن پالن بیماری خودایمن است و درمان به کمک طب 
سنتی به اصالح مزاج، اصالح شیوه غذایی و پاک سازی 
کبد و کلیه نیاز دارد. این بررسی در مورد بیماران مختلف، 
متفاوت است و به معاینات و شرح حال دقیق بیمار نیاز دارد. 
امروزه تبلیغات گسترده ای در مورد تاثیر قارچ »گانودرما« 
در بهبود بسیاری از بیماری ها از جمله لیكن پالن مطرح 
با این  بیماری  البته موارد بسیاری از عدم درمان  است. 
قارچ گزارش می شود اما در بعضی بیماران نیز باعث بهبود 
شده است. از آنجا که درمان بی خطر است و عوارض 

خاصی ندارد، نمی تواند الزاما منع کننده باشد.

ليكن پالن می تواند در روابط 
زناشویی خانم ها تاثير بگذارد

تغذیه ناسالم در اختالل سيستم 
ایمنی بدن نقش دارد

درمان ليكن پالن به کمک طب 
سنتی به بررسی دقيق بيمار نياز دارد
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چه کرم مرطوب کننده ای برای پوستمان مناسب است؟ 

با کرم مرطوب کننده، پیری پوست را به تعویق بیندازید

پوستی که به خوبی مرطوب شده  است، جلوه ای 
بی نظیر دارد. به همین دلیل انتخاب کرم مرطوب کننده 
بسیار مهم است. امروزه در بازار لوازم آرایشی و 
بهداشتی مرطوب کننده هایی با بافت های مختلف 
موجود است، اما چگونه می توان مرطوب کننده ای 

مناسب انتخاب کرد؟ 
از کرم های مرطوب کننده روز و شب گرفته تا 
امولسیون های مات کننده و فلوئیدهایی که قابلیت 
پوشانندگی قرمزی پوست را دارند، همگی به نوعی 
در مرطوب سازی پوست قابلیت باالیی دارند اما 
واقعا کدام یک برای پوست مناسب اند؟ در پاسخ 
به این سوال باید گفت که این انتخاب به نوع 
پوست هر فردی بستگی دارد اما قبل از هر چیز 
باید عوامل موثر در خشکی پوستتان را بشناسید 

و تا حدامکان از آنها دوری کنید.

عواملیکهمنجربهخشکیپوستمیشوند
1. تغییرات آب و هوا و نیز نوسانات دما: به طور 
کلی پوست بدن گرایش دارد که در آب و هوای 
سرد و خشک و نیز زمانی  که دما و رطوبت هوا به 
شدت افت می کند، سخت،  خشک و نیز پژمرده شود.
2. گرما: وسایل گرمازا، بخاری ها و نیز اجاق گاز 
منزل، زمانی  که در حال کار هستند، گرمایی تولید 
می کنند که رطوبت محیط را کاهش می دهد و 

درنتیجه به خشکی پوست منجر می شود.
3. آب گرم: اگر برای مدت طوالنی در وان آب گرم 
یا زیر دوش آب گرم باقی بمانید، قطعا پوست شما 
رطوبت خود را از دست می دهد و خشک می شود.
4. صابون ها و پاک کننده ها: بسیاری از صابون ها، 
شوینده ها و نیز شامپوها نیز ممکن است به خشکی 

پوست ختم شوند.

نشانههایپوستخشک
خارش پوست، ترک های پوستی، قرمزی و آزردگی 
پوست، پوسته پوسته شدن و نیز شکل گیری شوره 
سر، همگی از نشانه های خشکی پوست است. 
معموال با خشک شدن پوست، نوعی کشیدگی در 
سطح آن احساس می شود. معموال پوست دست ها، 
صورت، آرنج و نیز فرق سر، بیشتر در معرض 
خشکی قرار دارند. خوشبختانه امروزه، خشکی 

پوست به راحتی قابل کنترل است.

چهکرممرطوبکنندهایبرایپوست
منمناسباست؟

 اگر پوستی عادی دارید، یک کرم سبک انتخاب 
کنید. این نوع کرم پوست شما را هم انعطاف پذیر 

می کند و هم تسکین می دهد.

 اگر پوستی مختلط یا چرب دارید،  از یک کرم 
رقیق یا یک امولسیون مات کننده کمک بگیرید چون 
هر دو محصول این قابلیت را دارند که از براقیت 

و درخشندگی پوست بکاهند. 
دارید،  حساس  و  خشک  پوستی  اگر   
مواد  از  غنی  که  روبیاورید  فراورده هایی  به 
به ویژه حاوی سرامید هستند.  و  تسکین دهنده 
سرامیدها مولکول های چربی هستند و قابلیت 

باالیی در جذب آب دارند. 

توصیههاییدرخصوصمصرف
کرمهایمرطوبکننده

کرم  پوست،  پاک سازی  از  بعد  صبح ها 
مرطوب کننده تان را روی صورت و گردن بزنید. 
سپس برای این  که کرم به خوبی در پوست نفوذ 
کند، به کمک سر انگشتان، ماساژهایی ظریف و 
آهسته بدهید. به نحوی ماساژ دهید که تمام کرم 
توسط پوست جذب شود. توصیه می شود که این 

کار را حداقل 3 بار در روز انجام دهید.
اگر می خواهید در مرطوب سازی پوستتان سنگ 
تمام بگذارید، توصیه می کنیم کنار مرطوب کننده 
همیشگی خود، از روغن آرگان یا آووکادو نیز 
مرطوب سازی  به  پوستتان  اگر  بگیرید.  کمک 
بیشتری نیاز دارد، برای صورت از یک پاک کننده 
مالیم کرمی شکل و برای بدن از یک ژل حمام 

مرطوب کننده استفاده کنید.
برای داشتن پوستی زیبا، الزم است هر روز به آن 
رسیدگی کنید. برای این منظور، انتخاب یک کرم 

خوب، حرف اول را می زند. 

مصرفکرممرطوبکنندهدر
فصلهایمختلف

تغییرات شدید دما ممکن است آثار بدی روی 
پوست، مو و نیز پوست فرق سر بگذارند. هوای 
سرد و خشک، وزش باد، وسایل گرمازا و نیز 
کاهش رطوبت محیط همگی از عواملی هستند 
که منجر به خشکی و خارش پوست می شوند. 
از آنجا که نیازهای پوست با تغییر فصل، تغییر 
می کند، الزم است شما نیز عادات آرایشی و 
با تغییر فصل، تغییر دهید.  بهداشتی خود را 
در فصل زمستان، پوست به توجه و مراقبت 
هر  از  هوا خشک تر  دارد چون  نیاز  بیشتری 

فصل دیگری است. 
به همین دلیل با اتمام فصل پاییز الزم است 
مرطوب کننده ای که در فصل تابستان استفاده 

می کردید را کنار بگذارید. 
درحقیقت، از آنجا که رطوبت پوست در فصول 
سرد سال به شدت کاهش می یابد، الزم است 
کرم  مصرف  میزان  سال،  موعد  این  در  که 

مرطوب کننده را به حداکثر برسانید.
پیشنهاد ما به شما این است که از مصرف یک 
مرطوب کننده واحد در تمام سال، اجتناب کنید 
و براساس تغییر فصل و نیز تغییر احتیاجات 
نیز  را  بهداشتی تان  آرایشی  عادات  پوستی، 

تغییر دهید. 
به عنوان مثال در فصل زمستان از نرم کننده هایی 
کمک بگیرید که غنی از مواد مغذی پوست باشند 
و در فصول گرم تر و مرطوب تر سال، سراغ 
محصوالتی بروید که بافت سبک تری دارند.

ترفندهاییبرایمرطوبسازیهرچه
بهترپوست

یادتان باشد پوستی که به خوبی مرطوب شده ، 
کش نمی آید و در طول روز شاداب و باطراوت 
است. برای این منظور، کرمی خریداری کنید 
)حساس،  باشد  شما  پوست  نوع  مناسب  که 

خشک، مختلط،  چرب و...(.
کرم مرطوب کننده اجازه نمی دهد آب از سطح 
و  می کند  را جذب  آب  شود،  تبخیر  پوست 
در پوست نگه می دارد، به طوری  که درنهایت 
آن  از خشکی  که  پوست  آزردگی  و  قرمزی 

ناشی می شود، تسکین می یابد. 
پیشنهاد دیگر برای تسکین خشکی پوست، مصرف 

اسپری آب ترمال )thermal water( است. 

کرمهایغنیشدهباکرمهایسبک
چهتفاوتیدارند؟

کرم های مرطوب کننده، غنی شده یا سبک، همگی 
حاوی مقادیر باالی آب و چربی هستند. آب موجود 
در این کرم ها، آب مورد نیاز پوست را تأمین می کند 
و نیز چربی موجود در آنها، از تبخیر آب موجود در 
پوست می کاهد. در این میان، کرم های غنی شده، 
درحقیقت غنی از چربی و مواد مغذی پوست و 
کرم های سبک، حاوی مواد مرطوب  کننده هستند.

درچهزمانیوچهنوعکرم
مرطوبکنندهایاستفادهکنیم؟

شما هر نوع پوستی که داشته باشید، الزم است 
که در هر فصلی از سال کرم مرطوب کننده بزنید. 

همان طور که پیش از این نیز گفته شد، در فصل 
زمستان خشکی پوست متداول تر است چون هوای 
سرد و خشک این موعد سال، پوست را حساس 
می کند طوری که پوست نیز به سرعت واکنش 
می دهد. تنها راه حل این مشکل، مرطوب سازی 
مداوم پوست است. امروزه در بازار لوازم آرایشی 
بهداشتی کرم های نرم کننده ای موجودند که در آن 
واحد هم بافتی غنی و سنگین دارند و هم این که 

به هیج عنوان چرب و آزاردهنده نیستند. 
در فصل تابستان، پوست به مراقبت های فصل 
زمستان نیاز ندارد. درحقیقت حتی اگر نورخورشید و 
وزش باد، منجر به خشکی پوست نیز شوند، پوست 
در این موعد سال قابلیت تولید سبوم قابل مالحظه ای 
دارد و همین ماده، از پوست به خوبی مراقبت خواهد 
کرد. در تابستان از کرم مرطوب کننده ای که بافتی 
سبک دارد استفاده کنید تا پوستتان نیز استراحت 
کند. مصرف کرم های سنگین و غنی شده به هیچ 
عنوان در تابستان توصیه نمی شود چون احتمال 
دارد که در گرمای زیاد، عمل تعریق را مختل یا با 
مشکل مواجه کند. در انتخاب کرم نرم کننده صحیح 
دقت کنید تا همیشه پوستی زیبا و شاداب داشته 

باشید و نیز پیری پوست را به تعویق بیندازید. 

نحوهمصرفکرممرطوبکننده
بعد از انتخاب کرم مرطوب کننده، نحوه مصرف 

آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. 
حتما می دانید که پوست زمانی به خوبی مرطوب 
می شود که در مجاورت با آب باشد به این معنا 
که هر زمان که تصمیم به مرطوب سازی پوستتان 
گرفتید، آن را کمی تَر کنید چون پوستی که قبال تَر 
شده  است، کرم مرطوب کننده را بهتر جذب می کند. 
در این میان کرم های مرطوب کننده ای که حاوی اسید 
هیالورونیک هستند، رطوبت پوست را به خوبی 
حفظ می کنند و به خصوص وقتی روی پوست 

تَر استعمال می شوند، بهتر نیز جذب می  شوند.
معموال توصیه می شود که 3 ثانیه بعد از شستن 
صورت، کرم مرطوب کننده نیز زده شود. این مدت 
بسیار کوتاه، بسیار ایده آل است چون پوست در 
اثر قرار گرفتن در معرض آب، هنوز مرطوب 
است و درنتیجه الیه های فوقانی اپیدرم آمادگی 
الزم برای جذب کرم مرطوب کننده، سُرم و دیگر 

فراورده های آرایشی و بهداشتی را دارند.

کرممرطوبکنندهبانوانباآقایانچه
تفاوتیدارد؟

اگرچه زنان و مردان پوست یکسانی دارند ، برخی 
مشخصات پوستی این دو گروه را از هم متمایز 
می کند. به طور کلی مردان پوست ضخیم تری دارند 
و به همین دلیل وقتی بحث کرم های مرطوب کننده 
به میان می آید، معموال به مردان توصیه می شود از 
کرم هایی با بافتی سبک و ژل مانند استفاده کنند. 
این قسم کرم ها در لحظه جذب پوست می شوند 

و به آن طراوتی خاص می بخشند. 
اما از آنجا که زنان پوست حساس تر و لطیف تری 
دارند، معموال به مصرف کرم هایی رومی آورند که 
بافتی سنگین و غنی شده دارند. درحقیقت بانوان 
هنگام مصرف کرم مرطوب کننده بسیار با حوصله  تر 
از آقایان هستند و معموال دیده می شود که بعد از 
استعمال کرم، پوست را به خوبی ماساژ می دهند 
تا کرم به بهترین شکل ممکن جذب پوست شود. 

آیابایدهمیشهازیکمرطوبکنندهو
بامارکیواحداستفادهکرد؟

واقعیت این است که تمام کرم های مرطوب کننده ای 
که امروزه در بازار لوازم آرایشی موجودند، عملکردی 
یکسان دارند، بنابراین انتخاب مارکی خاص، سلیقه 
شخصی شماست و قطعا در سالمت پوست شما 
تعیین کننده نخواهد بود به طوری  که حتی می توان 
مارک های مختلف را با هم مخلوط کرد و به کرمی 
رسید که هم تعادل پوست شما را حفظ خواهد 

کرد و هم تأثیر هر کدام از کرم ها را.

آیاالزماستکهمرطوبکننده
مصرفیرابهطورمرتبتغییرداد؟

پوست عضوی از بدن است که به راحتی تعادل 
خود را از دست می دهد. به همین دلیل ترجیحا 
این تعادل را به بهانه های مختلف به هم نزنید! وقتی 
شما همزمان از دو نوع محصول مختلف برای 
مرطوب سازی پوستتان استفاده می کنید، هر اندازه 
هم که این محصوالت شبیه  هم باشند، باز هم 
این امکان وجود دارد که عکس العمل های پوستی 

مختلفی بروز کند. 
اگر برحسب تجربه و در گذر ایام فراورده ای را پیدا 
کرده اید که از هر نظر با پوست شما سازگاری دارد، 
آن  را کنار نگذارید و هرگز در فکر تغییر آن نباشید. 
برعکس آن اگر احساس می کنید مرطوب کننده 
مصرفی جوابگوی نیازهای پوستی شما نیست، 
حتما آن  را تغییر دهید و فراورد ه ای بیابید که از 

هر جهت با پوستتان مطابقت داشته باشد. 
اگر تصمیم به تعویض مرطوب کننده خود دارید، 
همزمان چند فراورده را آزمایش نکنید چون از 
آنجا که ممکن است عکس العمل های متفاوتی از 
پوست ببینید، این امکان را نخواهید داشت فراورده 

نامناسب را از خود دور کنید!
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در تابستان از کرم مرطوب کننده ای 
که بافتی سبک دارد استفاده کنید 

تا پوستتان نیز استراحت کند. 
مصرف کرم های سنگین و غنی شده 

به هیچ عنوان در تابستان توصیه 
نمی شود چون احتمال دارد که در 

گرمای زیاد، عمل تعریق را مختل یا 
با مشکل مواجه کند

دکترهدیعیناللهی
متخصص پوست

امروزه با کمک ابزارهای آرایشی می توان لکه های 
پوستی، زخم های جزئی و خطوط ریز روی صورت 
را پوشش داد و کاری کرد که در کانون نگاه های 
دیگران قرار نگیرند، اما وقتی به پف کردگی صورت 
می رسیم، ماجرا کمی متفاوت می شود. یکی از پدیده هایی که در دوران 
قرنطینه کروناویروس نمایان شد، همین پف کردگی صورت است که 
به خاطر فراگیر بودنش »صورت قرنطینه ای« نامیده شد. در ادامه با علت 
شکل گیری این پدیده و همچنین راهکارهای کاربردی برای مقابله با 

آن آشنا خواهید شد.

علتپدیده»صورتقرنطینهای«چیست؟
متخصصان ،ترکیبی از 3 عامل تماس مداوم پوست با هوای خشک 
بی تحرکی شدید و همچنین موج  یا  نکردن  درون خانه، ورزش 
حساسیت  های فصلی، علت اصلی شکل گیری این پدیده در دوران 

قرنطینه کروناویروس است. 
هر 3 عامل ذکرشده می توانند باعث احتباس آب در صورت شوند، 
اما زیانبارترین و زمینه ای ترین عامل استرس است. وقتی که سطح 
هورمون کورتیزول در بدن افزایش می یابد، بدن در حالت واکنشی ستیز 
یا گریز قرار می گیرد که یکی از پیامدهایش احتباس مایعات برای 

اندام های مختلف بدن است. 
دکتر مونا گوهارا، متخصص پوست  به این نکته مهم اشاره می کند 
که همه ما در دوران قرنطینه بسیار بیشتر از قبل برای برقراری ارتباط 
با دیگران به تماس های ویدئویی روآوردیم و همین کار باعث شد 
ساعات بیشتری به چهره خودمان نگاه کنیم و درنتیجه توجه بسیار 
به اوضاع پوست صورت و حالت چهره خودمان نشان  بیشتری 
دهیم. از سوی دیگر در دوران قرنطینه کروناویروس، بیشتر افراد در 
خانه مانده بودند و اخبار کووید-19 را دنبال می کردند، در نتیجه 
روزبه روز با سطح استرس بیشتری درگیر می شدند و بعضا هم به 

خوردن خوراکی های شیرین و شور  رومی آوردند که خودشان از 
عوامل تشدیدکننده پف کردگی صورت هستند، بنابراین مجموعه ای 
ترکیبی از همه این عوامل در شکل گیری پدیده »صورت قرنطینه ای« 
نقش داشتند. با این حال،  صرف نظر از علت یا شدت پدیده صورت 
قرنطینه ای، راهکارهای مناسبی برای مقابله با این پدیده وجود دارند.

ماساژصورتباابزارهایماساژلنف
تخلیه کردن پف صورت با کمک ابزارهایی که برای ماساژ لنف ساخته 
شده اند، یکی از راهکارها برای مقابله با پدیده صورت قرنطینه ای 
است. البته ماساژورهای حرفه ای می توانند این کار را با دست نیز 
انجام بدهند. موقع استفاده از ابزارهای ماساژ لنف باید روند تخلیه 
را از مرکز صورت شروع کنید و به سوی طرفین صورت و سپس 
به سمت پایین، یعنی پایین گوش ها و بعد هم به سمت گردن )محل 
قرارگیری غدد لنفاوی( حرکت کنید. در ادامه می توانید این کار را 
از پیشانی شروع کنید و همین مراحل را 5 بار تکرار کنید. دکتر 
گوهارا، استفاده از سنگ گواشا را نیز پیشنهاد می دهد که می توان آن 
را برای سرد شدن داخل یخچال گذاشت و سپس از آن استفاده کرد. 
این متخصص پوست می گوید: »این سنگ سرد به پف زدایی کمک 
می کند و با حرکت دادن آن روی صورت، مایعات از محل تجمع در 

قسمت های مختلف صورت پخش می شوند.«

ازیخچالکمکبگیرید
سردی  ماده  هر  می کنیم،  بحث  پف کردگی  با  مقابله  درباره  وقتی 
می تواند اثرگذاری مثبت داشته باشد. شما می توانید محصوالتی مانند 
مرطوب کننده ها، ماسک ها و همچنین انواع ماساژورهای غلتکی صورت را 
برای سرد شدن داخل یخچال بگذارید و بعد از آنها استفاده کنید. به گفته 
دکتر گوهارا، شما می توانید چای کیسه ای خیس شده را طی ساعات 
شب داخل یخچال بگذارید و صبح روز بعد از آن با هدف پف زدایی 
صورت استفاده کنید. استفاده از قطعات خردشده خیار، تکه های یخ و 

قاشق سردشده هم می تواند اثربخشی مطلوبی داشته باشد.

رژیمغذاییتانراکنترلکنید
یکی از مشکالتی که در دوران قرنطینه خودش را نشان داد، تغذیه ناسالم 
و الگوهای تغذیه ای نادرست بود، بنابراین اگر می خواهید رژیم غذایی 
شما باعث پف کردگی هرچه بیشتر صورت نشود، باید اول از همه 

نوشیدن میزان زیادی از آب را در طول روز جدی بگیرید. در مرحله 
دوم هم باید از غذاهای فرآوری شده و خوراکی های شور دوری کنید. 
اضافه کردن مواد غذایی سرشار از پتاسیم مانند گوجه فرنگی و سیب به 
رژیم غذایی، از دیگر گام های مثبت برای کنترل رژیم غذایی در دوران 
قرنطینه و فعالیت بدنی کمتر است. پتاسیم در گروه الکترولیت های 
حیاتی برای بدن قرار می گیرد که عملکرد همه سلول های بدن از آن 
تاثیر می پذیرد. ضمن اینکه پتاسیم در کنترل میزان آب احتباسی در بدن 

نیز نقش خاص خودش را ایفا می کند.

محصوالتمراقبتیپفزداراانتخابکنید
C کافئین، عصاره چای سبز و آنتی اکسیدان هایی مانند رزماری، ویتامین
و ویتامین Eبه منقبض کردن رگ های خونی کمک می کنند و درنتیجه 
تورم و پف کردگی را کاهش می دهند، بنابراین وقتی که می خواهید 
محصوالت مراقبتی پوست را خریداری کنید، حتما به وجود این 
ترکیبات در فهرست مواد تشکیل دهنده محصول انتخابی توجه داشته 
باشید. در ضمن، تا جایی که امکان دارد، محصوالت مراقبتی پوست 
را داخل یخچال نگهداری کنید و حتی از ابزارهای سردشده برای 
استعمال موضعی این محصوالت کمک بگیرید. هرچه تماس اشیاء 
و ترکیبات سردشده با پوست پف کرده بیشتر باشد، این مشکل نیز 

بیشتر تسکین خواهد یافت.

اهمیتشیوهزندگیرافراموشنکنید
داشتن خواب کافی و باکیفیت واقعا برای جلوگیری از پف کردگی 
صورت ضروری است اما حالت قرارگیری بدن در ساعات خواب هم 
اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین اگر به پهلو و روی صورت می خوابید، 
باید بدانید این کار باعث پف کردگی بیشتر صورت می شود. عالوه 
بر ضرورت خواب شبانه 7 تا 8 ساعته، فعالیت ورزشی روزانه هم 
برای حرکت کردن لنف ها اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه فعالیت 
ورزشی، هم گردش خون را در بدن تقویت می کند و هم نقش مثبتی 
در دفع مایعات اضافی بدن دارد که هر دوی این مزیت ها به احتباس 
هرچه کمتر مایعات در بدن کمک می کنند. عالوه بر این، هر ترفندی 
که بتواند سطح هورمون کورتیزول را در بدن کاهش دهد، برای کاهش 

پف کردگی صورت مفید است. 

صورت قرنطینه ای؛ پدیده هایی که در دوران قرنطینه کروناویروس نمایان شد

استرس، زیانبارترین عامل احتباس مایعات در اندام ها
ترجمه:

یوسف
صالحی

متخصصان می گویند که ترکیبی از 3 عامل 
تماس مداوم پوست با هوای خشک درون خانه، 

ورزش نکردن یا بی تحرکی شدید و همچنین موج 
حساسیت های فصلی، علت اصلی شکل گیری صورت 

قرنطینه ای در دوران قرنطینه کروناویروس است
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این هفته قرار شده که من نیمچه تجربه 
خودم را از کوه در سن ۶۴ سالگی 
اگر اساتید و ورزشکاران سرور خودم 
اجازه بدهند با این قلم قراضه، خدمت 
راهیان کوه تقدیم کنم.امید که قبول 
افتد. حرف این هفته در مورد افت 
و کاهش و مدیریت انرژی در کوه 
به دریای  امید که ذره ای  است و 

اطالعات دوستانم و هم پایان کوه بیفزایم.
ما انسان ها همچون دوچرخه و موتورسیکلت و سواری یا 
تریلی هستیم. با توجه به قدرت رکاب زدن پاها و حجم 
موتور و سیستم مکانیکی و هیدرولیکی و نوع سوخت 
گازوییلی تا بنزین سوپر و عمر و سال ساخت و کهنه و 
نو )و چند دست چرخیدن یا دست یه خانم دکتر بودن 
که فقط مطب رفته و برگشته خانه( بودن و باری که بر 
آن گذاشته شده و ده ها مورد دیگر توان های متفاوتی در 
هر نوع فعالیت و ورزش داریم و امید که همان قدر که از 
لوازم یدکی مرغوب و نوع سوخت مناسب و روغن با 
کیفیت برای ماشین استفاده می کنیم و بیمه شخص ثالث 
و بدنه ماشینمان تخفیف هر ساله می خورد، خودمان 
هم میزان و روبراه باشیم و شاسی هایمان سالم و نباید 
خودمان را دست کم گرفته باشیم، پس از جنس و کیفیت 
کفش و جوراب و کاله و لباس کوه و دیگر تجهیزات 
تا محتویات کوله و حتی نحوه چیدمان داخل کوله و 
به دوش گرفتن درست کوله اهمیت دارد تا در مقابل 
عوامل طبیعی و خطرات احتمالی در مسیر و هر نیاز 
اورژانسی ما را در حد امکان مصون نگه دارد. قبل از 
قدم گذاشتن به کوه، از خود بپرسید، عشق کوهنوردی 
دارید؟ شوق اینکه تو تاریکی صبح از رختخواِب گرم 
و نرم بزنید بیرون دارید؟ اصال شب قبل از کوه رفتن، 
خوب خوابیده اید؟ اگر جواب این پرسش ها را می دانید، 

به بقیه موارد بپردازیم.

قدم اول، سالمت جسمانی
راستی از سالمت جسمانی خود خبر دارد که اگر در 
مسیر کوه اتفاقی به علت ناتوانی قلب و عروق و ریه 
و سوخت و ساز یا اسکلتی عضالنی پیش آمد، بالیی 
برای خود و دیگران نباشید؟ وزنتان چقدر است؟ معیار 
وزن و قد را می دانید؟ پیدا کردن این معیار کاری ندارد. 
وزن خودتان را به کیلو بر مقدار قد خود به متر را به 
توان ۲ تقسیم کنید. عدد مناسب بین ۲۰ تا ۲۵ است. 
مثال من  با وزن 7۴ کیلو و قد 1/7۵ که به توان ۲ آن 
می شود3/۰۶۲۶ معیارم می شود ۲۴/1۶ اگر باالی ۲۵ 
باشیم در واقع چاق و همراه خویش در حال حمل 
توده ای چربی در کنار تجهیزات کوهنوردی هستیم 
و قلب و ریه و اسکلت زودتر خسته و ناالن می شود.
دیگر از معیار 3۰ به باال نگویم که چاقی نیست بلکه 
چاقی مرضی است و خطرناک یا زیر معیار ۲۰ بودن که 
الغر است و حتما قبل از کوه بررسی وضعیت سالمتی 
الزم است. هر چند معیارهای دیگری هم هست که 

اساتید و دوستان بهتر از من می دانند. 

آمادگی جسمانی
حتما شما که قصد کوهنوردی دارید با درایت و همت 
و مطالعه مقاالت مربوط، مدتی است با پیاده روی در 
سطوح افقی و بعد در سطوح شیب دار و رفته رفته افزایش 
سرعت و طول مسیر و سپس با دیگر ورزش ها مثل 
طناب زدن و دویدن و تنیس و بدمینتون و پینگ پونگ 
این آمادگی را در بدن خویش برای ورود  و شنا، 
درست به میدان کوهنوردی مهیا کرده اید، پس حاال 

وارد مبحث بعدی می شوم .

در طول مسیر کالری را مدیریت کنید
با پوزش از عزیزان، صحبت شیرینی شد و تقسیم 
نه تنها  و  فرود  تا  صعود  از  کوه  مسیر  کل  کالری 

صعود و تصور اینکه فرود کاری ندارد و فقط قل 
خوردن و خنک شدن و بی زحمت به مقصد رسیدن 
است. اصال! زهی خیال باطل! اتفاقا اکثر اتفاقات و 
صدمات به بدن و فشار به مفاصل زانوها و مچ ها و 
ستون فقرات در همین فرود نازنین از کوه دلنشین 
و بازگشت از ارتفاعات پیش می آید که با شیب و 
سرازیری دائم باید در حال کنترل سرعت و ترمز 
باشیم و وزنی که با سرعت گرفتنمان بر وزن مان 

افزوده می شود را تحمل کنیم.

غذای مناسب میل کنید
روز قبل از کوهنوردی حتما با مواد غذایی مناسب 
که چند گروه اصلی هستند، سیستم انرژی خود را 
برنج و  نان و  مانند  آماده کنید که کربوهیدرات ها 
سیب زمینی و قندها یک گروه اند که به راحتی در 
وهله اول انرژی می دهند و ردیف بعد هم چربی ها 
و در پشت جبهه هم پروتئین ها مانند گوشت و مرغ 
و تخم مرغ و لبنیات و در کنارشان میوه های تازه وکمی 
هم میوه های خشک البته تمیز و ضد عفونی شده که 
من سراغ ندارم و شدیدا با خرما و انجیر خشک که 
نمی دانم در سال های گذشته از باالی درخت تا مغازه 
فالن یا هایپر فالن چه جاهایی گشت زده و با چه 
حشراتی دوست شده، مخالفم، خود را بهره مند کنید.

مراقب قلبتان باشید
طی مسیر دقت در نظم تنفس و ضربان قلب اهمیت 
دارد و نباید تصور کنیم که ما هم می توانیم مانند فرد 
دیگر در مسیر شتابان و دوان دوان طی مسیر کنیم و 
حتی با دوست همراهمان هم قرار نیست همسان راه 
برویم که هدف از کوهنوردی سالم رفتن و سالم تر 
بازگشتن است. پس نفس گیری که اکسیژن لطیف 
کوهستان با خون پاک بدون نیکوتین شما معجونی را 
می سازد که از مغزتان تا انگشتان پایتان لذت خواهند 

برد از این سفری که برایشان تدارک دیده اید.

درست قدم بردارید
در سرباالیی، حفظ تعادل شما و حرکت با پنجه و 
بعد نهادن پاشنه بر زمین و هنگام فرود برعکس این 
تکنیک، مهم است. کفش و جوراب ساقدار مناسب 
داشته باشید و از کیپ بودن کفش در پا جهت جلوگیری 
از هر نوع حرکات ناموزون در پا وجلوگیری از هر 
لغزش احتمالی مطمئن باشد. در سرازیری به صورت 

زیگزاگ با تمایل بدن به سمت عقب حرکت کنید.

کوله پشتی را فراموش نکنید
باید از خودمان بپرسیم، کوله پشتی چقدر وزن دارد و 
گنجایش آن  چقدر است و به چه دلیل آن را با خودمان 
به کوه می بریم و چه درونش می گذاریم و آنها چقدر 
مورد نیاز هستند و آیا جایگزینی برای آنها هست تا 
خسته و ناالن از کوه برنگردیم؟ به خصوص که وزن 
آن با هر ساعت طی مسیر و شیب کوه افزوده می شود 
و ما خسته تر. االن از اتاق فرمان  چشمک  زدند که قرار 
است در مورد افت انرژی حرف بزنم و من همچون 
کوهنوردی عاشق تا گل و  گیاه و صدای آبشار و نوای 
پرنده ای و طلوع آفتابی را در مسیر حس می کنم رشته 
سخن از دستم رها می شود و شیرینی ها و شیرینکاری های 
کوه، مرا مست می کند و رشته سخن را از دست می دهم.

برخی جزئیات دیگر
گهگاه از قمقمه آب کافی با مقداری قند و نمک حل 
شده در آن که حتما در کوله خود به فکر آن بوده اید 
بیاشامید تا آب و انرژی و الکترولیت های دفع شده با 
عرق از سطح پوست و تنفس های شدید را جبران کند. 
داشتن کاله مناسب لبه دار و پهن برای محافظت از نور 

خورشید و باد شدید و پیراهن آستین بلند و شلوار 
راحت و نیز از جنس مناسب که تهویه خوبی هم 
داشته باشد از واجبات است که در فصل گرما 
و سرما خود حدیثی مفصل دارد و خواهیم و 
خواهند گفت، که در حفظ انرژی و اتالف آن 

نقش مهمی دارد.

برای رفتن به کوه، دلی عاشق باید 
داشت

مهم ترین عامل در کوهنوردی که باعث افت انرژی 
می شود هیچ کدام موارد باال نیست. تعجب نکنید! 
مهم ترین عامل در انگیزه حرکت به سوی آن 
 کوه زیبا عاشق بودن است. به قول دوستی که 
یادش برایم  گرامیست که می گفت سخت ترین 
لحظه در صعود به نوک قله توچال یا دماوند یا 
سبالن جداشدن و بیرون آمدن از رختخواب 
گرم و نرم است و پا نهادن بر زمین در تاریکی 
۴ صبح، آن هم پاورچین پاورچین رو نوک پنجه 
به سمت کوله پشتی دلچسب و کفشی پشت 
در خانه یا به قول دوست دیگر که می گفت 
کوه و طبیعت و آفریده های خداوند آنقدر 
مقدس است که همان طور که با وضو به نماز 
می ایستیم قبل از ورود به کوه هم، باید وضو 

گرفت و با دلی پاک برای روزی زیبا و حفظ پاکی های 
هدیه داده شده خداوند دل به دامن کوهستان زد و آن را 
پاک و زیبا به جا گذاشت. وقتی بعد از رسیدن به قله، 
قصد پایین آمدن می کنم انگار مادری قصد جدایی از 
فرزندش را دارد و نمی شود از آن دل کند، ولی چاره ای 
نیست و در آخر به قول مرضیه بانوی گرامی ورزشکار 
و کوهنورد و دختر عزیز عبدا... آبشاری، عبدا... ریش 
که در پس قلعه و منطقه دربند و توچال به گردن همه 
ورزشکاران و طبیعت و داشته های فعلی آنجا، حق 
بزرگی دارد، طوری با کوه و طبیعت و موجوداتش 
رفتار کنیم که فرزندان و نوادگانمان هم به ما افتخار 
کنند و هم صدچندان از این نعمت بزرگ بهره مند شوند.
امانتدار خوبی پیش خدا و طبیعت و مردم کشورمان 
باشیم. با درود وقدردانی از ورزشکارانی که همچون 
 الله اسفندیاری و حسین امیری و بیش از ۵۰ کوهنورد 
عاشق که جان خویش را در راه رسیدن به این معشوق 

دلفریب فدا کردند، بی ادعا و بی توقع وپاکباز.
تا گپ و گفتی دیگر و آرزوی لحظات زیبا برای شما و 
طبیعت و موجودات با ارزش آن، یادمان باشد برگرداندن 
زباله و پاک  نگه داشتن طبیعت کوهستان شرف و آبروی 

هر  کوهنورد است. پاینده باشید و سربلند.
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قاب سبز

پیشنهاد سبز

یادداشت سبز

هرآنچه که باید قبل از قدم گذاشتن به کوه و طی مسیر بدانیم 

چگونه به کوه برویم تا دچار گرفتاری نشویم؟

تصور بسیاری از ما از پسماندهای آالینده، پالستیک یا انواع مصنوعات دیگر است 
و فکر می کنیم، همین که پسماندی طبیعی باشد، دیگر محیط را آلوده نمی کند اما 
این تصور درست نیست. اینکه پسماند تر خانگی شامل باقی مانده غذا، پوست 
تخم مرغ، باقی مانده سبزی های پاک کرده، پوست میوه و مانند آن، ماندگاری زیادی 
در طبیعت ندارند و با سرعتی بسیار بیشتر از مثال پالستیک تجزیه می شوند، دلیل 

بر رها کردن آنها نیست. این پسماندها به چند دلیل باید تا حد امکان کم شوند:
1. پسماندهای تر حجم زیادی دارند و حمل و نقل آنها یکی از هزینه های 

اصلی شهرداری است.
2. شیرابه ای که از پسماندهای تر نشت می کند، بسیار آالینده و سرشار از انواع 

میکروب هایی است که آب و خاک را به شدت آلوده می کنند.
3. این پسماندها در زمان تجزیه، عالوه بر ایجاد منظره ای زشت در طبیعت، 

بوی بدی دارند و منبع انواع میکروب های بیماری زا هستند.

راه های کم کردن پسماند تر
مهم ترین و بنیادی ترین راه، مصرف درست و برنامه ریزی شده است. باید با 

برنامه ریزی درست تا حد امکان از هدر رفت مواد غذایی و درنتیجه ایجاد 
پسماند تر جلوگیری کرد. اگر قرار است باقی مانده غذا و میوه و تفاله چای و 
ساقه های سبزی روانه سطل زباله شود، باید آب آن تا جای ممکن گرفته شود 
تا از ایجاد شیرابه جلوگیری شود، مثال تفاله چای را بعد از ۲ ساعت که در 
آبکشی ماند به سطل زباله بریزیم تا آبی همراه آن وارد پسماند نشود. در مورد 
بقیه اقالم هم باید تا حد امکان آب آنها گرفته شود. این کار کمک زیادی به 

بهداشت پسماند و کم کردن حجم آن می کند.

در خانه کمپوست تهیه کنیم
وقتی به این نتیجه رسیدیم که هر کدام از ما به عنوان شهروند باید به مدیریت 

پسماندی که تولید می کنیم، کمک کنیم، می شود دنبال راه هایی برای کاهش میزان 
پسماند گشت. یکی از راه های عملی برای کاهش پسماند تر و تبدیل آن به 
محصولی بهتر، تهیه کمپوست یا همان خاک غنی برای گلدان های خانه است. 
برای تولید کمپوست تقریبا از تمام مواد ارگانیک می توان استفاده کرد. کپه اولیه 
کمپوست نیازمند نسبت مناسبی از مواد غنی از کربن یا »قهوه ای« و مواد غنی از 
نیتروژن یا »سبز« است. مواد قهوه ای به موادی مثل برگ خشک، نی و چوب خشک 
می گویند و مواد سبز شامل مواد طبیعی با رنگ سبز و تازه مثل علف تازه و اغلب مواد 
زائد آشپزخانه هاست. مخلوط کردن مواد مختلف از این نوع می تواند کودهای 
کمپوستی با درصدهای متفاوتی از مواد مغذی تولید کند. گلدان سفالینی را در نظر 
بگیرید و آنها را گوشه حیاط یا بالکن منزل قرار بدهید. هر بار که آب پسماند تر 
را گرفتید، آن را داخل گلدان بریزید و با کمی خاک یا برگ های باغچه روی آن را 
بپوشانید. برای سرعت دادن به روند تهیه کمپوست، بهتر است گلدان را در محل 
آفتابگیر قرار دهید. درضمن بهتر است از باقی مانده گوشت یا مرغ استفاده نکنید 
چون بوی آنها هنگام تجزیه آزاردهنده است.  بعد از مدتی پسماندهای تر شما به 
خاکی سبک و غنی برای گلدان ها تبدیل می شوند. این بازی دو سر برد است؛ هم 
مقدار و حجم پسماند شما کم شده و باری از دوش مدیریت شهری برداشته اید، 

هم بعد از مدتی خاکی خوب برای گلدان های خود خواهید داشت.
بی جهت نیست که به پسماند گفته اند »طالی کثیف« چون هر ذره آن قیمت دارد 

و برخالف تصور ما هیچ بخشی از پسماند دورریختنی و بی مصرف نیست.

برای کوهنوردی درست باید پاسخ 
چندپرسش اساسی را دانست

1. چند سال داری؟
2. وزنت چقدر است؟

3. تاحاال چه ورزش هایی کرده ای وچقدر در 
روز یا هفته یا ماه ورزش می کنی؟

و  اسکلتی  ریوی،  جسمی)قلبی،  مشکل   .4
روانی(نداری؟

5. تنها می روی یا یاور و همراه داری؟
یا  6. همراهت کوهنورد است؟حرفه ای است 

مبتدی؟

7. اصال کجا می خواهی بروی؟ ارتفاع از سطح 
دریا چقدر است و چقدر می خواهی صعود کنی؟ 

چقدر وقت برای کوهنوردی گذاشته ای؟

8. صبح می روی یا عصر؟ چه فصلی و در چه 
حرارت محیط می خواهی حرکت کنی؟

9. با خودت غذا می بری؟ چه می بری؟ آب هم 
می بری؟ در کافه های مسیر هم خوراکی می خوری؟

10. مسیر را بلدی یا اولین بار است؟

خرس قهوه ای در ارتفاعات مازندران، شعار جهانی امسال 
محیط زیست )تنوع زیستی( است و قدم اول برای آن شناخت 

گونه های زیستی کشورمان است.

درختان فرار نمی کنند.

آب را نجات دهیم یا کشاورزی؟ هیچکدام. کشاورزان را! به اعتقاد 
کاوه مدنی به جای دعوا بر سر آب و غذا باید کشاورزان را توانمند 

ساخت تا با کشاورزی کوچک تر و آب کمتر غذای بیشتر تولید شود.

ریه های ایران در نبود بالگرداطفای حریق می سوزد اما یک میلیارد 
دالر تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی به خودروسازی اختصاص 

می یابد! یک بالگرداطفای حریق مناسب 6میلیون دالر قیمت دارد.

در سراسر زمین یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در معرض 
انقراض وجود دارد که به احتمال زیاد به زودی ناپدید می شوند.

مشاهده  گونه آسیب پذیر »زرده بر« در دشت شکار ممنوع 
اله آباد شهرستان بوئین زهرا استان قزوین توسط محیطبانان 

اسماعیل اینانلو و سیدسجاد موسوی.  زرده بر یا عروس موش 
از گونه هاي با اهمیت پستانداران کوچک است که در فهرست 

 )IUCN( سرخ سازمان جهاني حفاظت از طبیعت و منابع طبیعي
در طبقه آسیب پذیر ثبت شده است.کاهش تعداد این جانور که 

در کنترل جمعیت جوندگان نقش مهمي ایفا مي کند، منجر به 
افزایش تعداد گونه هاي جوندگان مزاحم مي شود.

 نادر نظری
جراح و 

طبیعت گرد

پسماند تر خانه را به حداقل برسانیم

طرز تهیه کمپوست در خانه



عکس و مکث

صدای شمیالها را نشنیدیم، 
حتی از پشت بلندگو

جهانی  روز  پیش،  روز  چند 
بود.  کودکان  کار  با  مبارزه 
برخی  و  تحلیلگران  که  روزی 
زمینه،  این  در  فعال  دلسوزان 

نوشتند.  درباره  آن گفتند و 
پرداختند  به آن  بیشتر رسانه ها 
و عکاس ها، عکس های جدید و 
قدیمی ای که از رنج این بچه ها 
چه  و  کردند  رو  بودند  گرفته 
معصومیت  از  گیراتر  سوژه ای 
برای  بچه ها  این  رنج کشیده 

مخاطب؟ جلب 
مشغله ها  اگر  مخاطبان،  ما  و 
بیشتر  اندکی  برای  دو  سگ  و 
دیدن  با  داد،  اجازه  داشتن 
عکس ها، تحلیل ها و خبرها سر 
گول  را  خودمان  دادیم،  تکان 
زدیم با گفتن »آخی، طفلکی!« 
دیدن  با  ثانیه،  از  در کسری  و 
خبر بعدی درباره ارزش سهام 
دالر  و  ارز  قیمت  بورس،  در 
زیانمان،  و  سود  محاسبه  و 
چشم های پر درد یادمان رفت.
مثل همه آن ایستاده کف زدن ها 
وقتی  فجر،  فیلم  جشنواره  در 
با  شاید  زیبا  شیرزاد  شمیال 
دادن  تکان  و  تغییر  به  امیدی 
دست هایی  و  سنگ  دل های 
آنها  از  کاری  دنیا  تمام  در  که 
برمی آید، از دستفروشی اش در 
زیبایش گفت؛  آرزوی  مترو و 
آرزوی اینکه روزی برسد که در 
جهان هیچ کودک کاری وجود 

باشد. نداشته 

من  بخواهید  را  راستش 
شمیال  حاال  نمی دانم  هم 
متروها  در  هم  هنوز  کجاست، 
می خورد  خاک  استعدادهایش 
به  اشک  زندگی  رنج های  و 
از  یکی  یا  آورده  چشم هایش 
آن کف زن ها یا یکی از آن هزاران 
بیننده ای که در فضای مجازی یا 
تلویزیون تصویرش را دیدند، به 
داد او و خانواده اش رسیده اند 
ولی این را می دانم که ما آدم ها 
با هزار دغدغه مهم و غیرمهم 
سر  چنان  روزمرگی هایمان  و 
خودمان را گرم کرده ایم که فقط 
گاهی رگ انسانیتمان به تب و 
و  موقت  هم  آن  می افتد،  تاب 

سطحی. 
نه  که  ناشنواییم  و  نابینا  آنقدر 
خیابان ها  صامت  کار  بچه های 
نه صدای شمیال  و  می بینیم  را 
را از پس آن تریبون و از پشت 

شنیدیم.  بلندگوها 
که اگر شنیده بودیم، دور نبود 
روزی که بچه ای مجبور نباشد 
کار کند که حاال مجبور باشیم 
غصه ماسک نداشتنشان را هم 
کنیم.  اضافه  قبل  غصه های  به 
زندگی  نتوانیم  تو  و  من  شاید 
تغییر  کامال  را  بچه ها  این 
و  ماسک  چند  خرید  اما  دهیم 
حفظ  برای  ضدعفونی  محلول 
سالمتشان، از همه ما برمی آید. 
و  نابینایی  از  دست  کاش 
خودخواسته مان  ناشنوایی 

برداریم.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

اولین و مهم ترین عامل موثر در شکل گیري شخصیت و ویژگي هاي رفتاري 
همچنین تغییرات و تحوالت دوران نوجواني، خانواده است. دوران نوجواني 
مرحله اي از چرخه زندگي فردي است که در آن نوجوان تغییرات و تحوالت 
همه جانبه جسماني، شناختي، اخالقي، رفتاري و... را تجربه مي کند و خانواده 
نقش بسیار مهمی در گذر از این دوره و پیدا کردن ویژگي هاي مطلوب حاصل 
از این تحوالت دارند. درک و شناخت خانواده از این تحوالت مبناي سازگاري 
نوجوان و شکل گیري هویت پخته در اوست. در سال هاي اخیر، توجه به الگوهاي 
رفتاري، ارتباطی و سالمت روان در تحقیقات روان شناسی نوجوانی افزایش 
یافته است. نوجوانان در طول این دوره تغییرات جسمی و تکاملی زیادي را 
تجربه می کنند. نوجوانی دوره اي است که طی آن نوجوان لذت خودپیروي، 
استقالل، صمیمیت و برنامه ریزی براي آینده را حس می کند و به اوج تحول 
جسمانی، عاطفی و ذهنی دست می یابد. تمایل به استقالل از خانواده و افزایش 

ارتباطات در جامعه، از دیگر تغییرات تکاملی در این دوره است. 
در گذشته، دوره انتقال براي بسیاري از نوجوانان به خوبی سپري می شد ولی 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، فرهنگ و تغییرات اجتماعی سریع و پرشتاب، 
این دوران براي بسیاري از نوجوانان با بروز مشکالت فراوان جسمی، روانی 
و اجتماعی همراه و باعث پایه ریزی بسیاري از رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي 

روانی و اجتماعی در آنها شده است.
روان شناسی تحولی، نوجوانان را نیازمند حمایت اجتماعی می داند. رابطه با 
اعضاي خانواده و دوستان از مهم ترین منابع حمایت اجتماعی است. در این 
دوران دوستان نوجوان تأثیرگذارترین افراد زندگی آنها هستند. در این دوره 
نوجوان در پی تجربه روابط جدید و هیجانی است. این روابط موقعیتی است 
که در آن نوجوانان می خواهند عواطف فیزیکی، عشق و مراقبت را تجربه کنند. 
این نوع عاطفه را اغلب از ارتباط با دوست غیرهمجنس دریافت می کنند بنابراین 
بی اعتنا به محدودیت هاي فرهنگی و منع اجتماعی، در پی دریافت این عاطفه 

قوي از دوست غیرهمجنس هستند که گویا جایگزینی برایش وجود ندارد.
خبرهایی که اخیرا به گوشمان  می رسد، قتل های ناموسی و ارتباط دختران و 
مردان بزرگسال بسیار ناراحت کننده  است. برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی، 
روابط والدین و نوجوان اهمیت زیادی دارد. دخترانی که در کودکی از محبت پدر 
محروم بوده اند، در بزرگسالی جذب مردان بسیار بزرگ تر از خودشان می شوند 
تا رابطه نداشته با  پدر را بازآفرینی   کنند. در این سن نوجوان از والدین فاصله 
می گیرد و بیشتر با همساالن خود مشورت می کند اما اگر ما پدر و مادرها، 
دوست و همراه فرزند خود باشیم، می توانیم دوستانه مسیر درست را به او نشان 
دهیم. دخترانی که پدران حامی و تکیه گاه دارند، در بزرگسالی جذب مردان 

همسن پدر خود نمی شوند. نقش همدالنه مادر هم در این میان مهم است.
نکته مهم دیگر، برخورد والدین بعد از کشف رابطه عاطفی فرزندشان است. 
خیلی از آنها با ایجاد محدودیت های سنگین و سختگیری، فرزندشان را بیشتر به 
سمت جنس مخالف و پناه بردن  به  او  سوق می دهند و این سخت گیری  ها گاهی 
نوجوان  را به فرار از خانه تشویق می کند. پنهان کاری و مشورت با همساالن 
از آسیب های سخت گیری بیش از حد است. در این میان نه والدین سختگیر 
موفقند، نه والدینی  که آزادی های زیادی به فرزند خود می دهند. والدین  مقتدر 
و رفیق که کنار فرزند خود هستند و همراه و همدل اند و احساسات او را درک  

می کنند، بهترین پاسخ را از نحوه رفتار درست خود می گیرند.
عالوه بر این، نقش تربیت جنسی در روابط عاطفی بسیار مهم است. اگر از سنین 
پایین که هویت جنسی سالم شکل می گیرد، والد همجنس آموزش های الزم را به 
فرزند خود بدهد، از انحراف جنسی او پیشگیری خواهد شد اما متاسفانه به دلیل 
نقش فرهنگی و  آموزش ندیدن درست، کمتر والدینی چنین آموزش هایی به 
بچه هایشان می دهند. پدر و مادرهایی که نمی توانند در خانواده محیط امنی برای 
نوجوان خود فراهم کنند، در کنترل اوضاع  دچار مشکل می شوند. صاحبنظران 
معتقدند نوجوانی  دوره توفان و فشار است و نوجوان با تغییر هورمون های 

جنسی دچار پرخاشگری، گوشه گیری و گاهی افسردگی می شود.
از سوی دیگر، نوجوانان خودمحورند و معتقدند مرکز توجه هستند و دیگران 
آنها را درک  نمی کنند. همدلی و پذیرش هیجان در این سن خیلی اهمیت دارد. 
ما به  عنوان  والد باید بدانیم هر نسل با نسل دیگر متفاوت است و تغییرات آن 
را بپذیریم. کنار نوجوان بودن باعث می شود شناخت بیشتری از او داشته باشیم 

و او راحت تر به ما اعتماد کند و حرف هایش را به ما بزند.
یادتان باشد با فرزندتان صحبت  کنید اما نصیحت نکنید. آدمی از هر چیزی که 
منع شود، به سمت آن کشیده می شود. رفتارهای چکشی و حمله کردن  به  عقاید 
نوجوان  نتیجه عکس می دهد. آزادی های بی حد و مرز هم آسیب زننده است.
با ایجاد روابط امن، حمایت گرانه و دوستانه به عنوان والد، مراقب امانت های 

زندگی خود باشیم.

مراقب امانت های زندگی خود باشیم!

این  مطرح  بحث های  از  یکی  زندگی«  »سبک 
و  شنیده ایم  این باره  در  ما  همه  روزهاست. 
گوشمان  به  این باره  در  مختلفی  پیشنهادهای 

خورده است. 
سبک زندگی و مفهوم آن، از مفاهیم بسیار مهمی 
است که سال هاست مطرح شده و شاید هزاران 
سال انسان ها کوشیده اند که سبک زندگی شان را 
بشناسند و بر اساس آن زندگی را شکل و سامان 
زمینه خیلی تالش  این  در  دولت  ها هم  بدهند. 

کردند و تالش هم می کنند. 
بیش از 3 ماه است که خیلی از ملت ها و دولت ها 
در دنیا درگیر مسائل کرونا هستند و در همین 
زمان درگیری، درباره دوره پساکرونا هم صحبت 
درباره  نباید  اصال  االن  معتقدم  من  اما  می شود 
مسائل پساکرونا صحبت کنیم.  در حال حاضر ما 
درگیر مساله کرونا هستیم، بیماری ای که عواقب و 
عوارض بسیاری بر شیوه و سبک زندگی روزمره 

ما گذاشته است. 
ما باید بپذیریم که این مساله وجود دارد و احتماال 
مدت ها با آن درگیر خواهیم بود. به  همین دلیل 
الزم است شیوه زندگی خودمان را عوض کنیم 

و تغییر بدهیم. 
حتی اگر در چند ماه آینده مساله کرونا تا حدودی 
حل و شیوع این بیماری کنترل بشود، زندگی ما 
دیگر زندگی قبلی نخواهد بود. پذیرش این مساله 
کمک می کند که آمادگی بیشتری داشته باشیم و 
بتوانیم درباره داشتن زندگی ای که با یک شیوه 
جدید بنا شده و می تواند باعث سالمت روان و 
سالمت جسمی مان شود، بیشتر تفکر و کار کنیم. 
به طور کلی، سبک زندگی به معنای شیوه خاصی 
به  یا یک گروه  فرد، یک جامعه  که یک  است 
که  مواردی است  اختصاص می دهند.  خودشان 

برای آن ارزش  قائل می شوند و حالت ها، رفتارها 
و سلیقه  ای است که افراد دارند و بر اساس آن 

رفتار و زندگی می کنند. 
جهت گیری های مختلفی در این باره وجود دارد و 
بهتر است که شناخت بیشتری در این زمینه داشته 
باشیم، در این باره صحبت و بررسی کنیم و بر اساس 
شناختی که به دست می آوریم، برنامه ریزی داشته 
باشیم. به خصوص که این کار می تواند نقش مهمی 
در تداوم زندگی خانوادگی داشته باشد چون این 
آگاهی نه تنها برای خودمان مفید است، بر دیگر 
اعضای افراد خانواده و کارکردی که داریم، تاثیر 

مثبت خواهد داشت. 
یکی از روان شناسان بسیار مطرح و قدیمی، »آلفرد 
آدلر«، 4 شیوه زندگی را معرفی می کند و می گوید 

که افراد می توانند این شیوه  ها را داشته باشند. 
 افرادی که شیوه یا شخصیت اجتنابی دارند، 
هیچ گونه تالشی یا اقدامی برای مقابله با مسائل 
ندارند. حالت اجتناب کردن آنها این گونه است 

که خودشان را از همه چیز کنار می کشند. 
 برخی شخصیت ها بیشتر حالت گیرندگی دارند، 
توقعاتشان از زندگی و دیگران خیلی زیاد است 
و انتظار دارند همه چیز آن طور که دوست دارند 

و مطابق میل آنها پیش برود.
 عده ای از مردم شخصیت سلطه گر دارند. این 
افراد معموال عالقه اجتماعی خودشان را خیلی 
ناچیز  اجتماعی شان  عالیق  نمی شناسند،  خوب 
به حکم  میل  و  مستبدانه  حالت  بیشتر  و  است 
کردن دارند. حالت دستوری و تحکمی که دارند، 
می تواند این افراد را دچار مشکل کند. از لحاظ 

شخصیتی هم شخصیت بیمارگونه دارند.
شخصیت  شخصیت ها،  این  نوع  مهم ترین   
سودمند اجتماعی است. کسانی که هم به خودشان 

توجه می کنند و هم حاضرند و قادرند که با دیگران 
همکاری داشته باشند، عالیق دیگران را بشناسند، 
عالیق خودشان را بشناسند، برنامه ریزی کنند و 
یک زندگی سالم با روحیه خوب داشته باشند. 

من معتقدم رابطه تنگاتنگی بین جسم و روان ما 
وجود دارد و اگر روان خوبی داشته باشیم، جسم 
ما هم سالم تر است. اگر جسم سالمی داشته باشیم 
هم مسلما بر عملکرد روانی مان تأثیر می گذارد. همه 
ما باید عالقه اجتماعی داشته باشیم. ببینیم چقدر 
از خودمان شناخت داریم، چقدر عالیق خودمان 
که چه چیزهایی  را می شناسیم، چقدر می دانیم 
می تواند برایمان ارزش داشته باشد، چه چیزهایی 
سرگرممان می کند، چگونه می توانیم انعطاف داشته 

باشیم، تغییرات را بپذیریم و تغییر کنیم. 
باید بدانیم در مورد کاری که انجام می دهیم، چقدر 
توان همدلی با دیگران داریم. آیا می توانیم دیگران 
را درک کنیم و با آنها سازش خوبی داشته باشیم؟ 
داشتن این آگاهی و شناخت از خود، کمک می کند 
احساس خستگی و سرخوردگی نداشته باشیم. 

سبک زندگی، در حقیقت یک مفهوم کلی است 
فیزیکی  و  روانی  لحاظ  از  آن  درست  نوع  که 
می تواند از بهترین راهکارهای پیشگیری از بروز 

بیماری های مختلف در انسان باشد. 
خوشبختانه افزایش اطالعات و عالقه ای که مردم 
به شناخت خودشان دارند، فعالیت هایی که انجام 
می دهند و داشتن انگیزه، می تواند بسیار کارساز 
باشد و کمک کند بتوانیم این دوران را بهتر طی 
با  را  خودمان  و  بپذیریم  بهتر  را  شرایط  کنیم، 
برنامه ریزی برای مواجهه با یک وضعیت جدید 
که می تواند کنار تمام سختی ها برای ما موثر و 

کارساز باشد و باعث پیشرفتمان شود، آماده کنیم.

پایان شب سیه سپید است

جامعه سالم

قند و نمك
ادبیات، گفتار و نوشتار هر کشوري از مواردي است که مي تواند مایه افتخار و 
شهرت آن کشور و مردمش باشد. ادبیات فارسي نیز با وجود مفاخر و سوابق 
درخشانش همواره توانسته میان سایر کشورها خوش بدرخشد. متأسفانه امروزه 
ادبیات ایراني در برخي بخش ها مورد کم مهري و فراموشي قرار گرفته است. 
یکي از این موارد ضرب المثل هاست. ضرب المثل ها در همه کشورها نقش بسیار 
مهمي در فرهنگ مردم دارند. در ایران نیز تا سال هاي نه چندان دور افراد براي 
پند دادن، تلنگر زدن، مزاح، تأکید بر مطلبي و حتي کوتاه کردن کالم شان از 
ضرب المثل استفاده مي کردند. در حالي که این روزها نسل جدید حتي بسیاري 
از این ضرب المثل ها را نشنیده و کاربردش را نمي داند. یکی از مراجع و منابع 
ارزشمند در زمینه امثال و ضرب المثل های فارسی و ایرانی کتاب »قند و نمک« 
نوشته جعفر شهري از نویسندگان ایراني و پژوهنده تاریخ تهران است. او در زمینه 
جامعه شناسی شهرها و فرهنگ توده مردم تجربه و پژوهش های بسیاری کرده و 
در این کتاب یک دایره المعارف اصطالحات و ضرب المثل های ارزنده فارسی 
را گردآوری کرده است. کتاب قند و نمک شامل 3 قسمت است؛ قسمتي از آن 
ضرب المثل هایي است که تهراني ها و متولدین تهران 
ساخته اند، قسمت دوم آنهایي است که اطرافیان به 
ضرب المثل هاي تهراني اضافه کرده و با سلیقه و 
ذوق تهراني ها جور درآمده و بخش سوم آنهایي 
است که اهل علم، کتاب، سخنورها و شعرا اضافه 
کرده اند. البته بسیاری از ضرب المثل ها همراه با 
داستان یا شرح واقعه ای آمده اند که به درک بهتر 
معنی آن کمک می کند. این کتاب نوشته جعفر 
شهري است که در 736 صفحه توسط انتشارات 

معین به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره هفتصدوپنجاه وپنج   سی ویک خرداد نودونه

روز دختر )سوم تیرماه( به تمام 
دختران سرزمینم مبارک باد

رنا
 ای

مهارت زندگی مثبت

پدید  و  مشهور  فیلسوف  امرسون،  والدو  رالف 
آورنده مکتب تعالی گرایی مي گوید: »عادت کنید 
بابت هر چیز خوبی که برایتان پیش می آید و همه 
آنچه که به موفقیت شما کمک کرده، شکرگزار 

و قدردان باشید.«
بسیاری از ما با گفتن »متشکرم« از دیگران قدرداني 
می کنیم اما از دیدگاه علمی، قدردانی فقط یک عمل 
نیست بلکه یک احساس مثبت است که به اهداف 
بیولوژیکی می انجامد. حداقل برای 2000 سال، 
فیلسوفان باستان و نه چندان باستانی مانند سیسرو، 
سنکا و آدام اسمیت، شکرگزاری و قدردانی را به 
عنوان یکي از اصلی ترین فضایل اساسی هر تمدن 
موفق نام برده اند. همچنین تقریبا همه مذاهب از 
به عنوان یک گام جدایی ناپذیر در  شکرگزاری 

مسیر زندگی خوب نام برده اند. 
اما معنای دقیق شکرگزاری چیست؟ »شکرگزاری 
احساسی اجتماعی است که نشانگر شناخت ما از 
کارهایی است که دیگران برایمان انجام داده اند.« 
تحقیقات متعددی در زمینه فواید شکرگزاری انجام 
گرفته که نشان می دهند ابراز تشکر و قدردانی منجر 
افزایش سطح بهزیستی می شود. شکرگزاری  به 
منجر به ذهن سالم تر و در نتیجه جسم سالم تر 

خواهد شد. 

از طرفی شکرگزاری ابزاری قدرتمند برای تقویت 
روابط بین فردی است. ابراز تشکر باعث ایجاد، 
حفظ و رضایت از روابط شده و می تواند موجب 

ایجاد شبکه های اجتماعی شود. 
زماني که از دیگران قدرداني مي کنیم، به نوعي 
باز  آنها دریافت کرده ایم،  از جانب  را که  آنچه 
مي گردانیم. این حِس میل به تالفی موجب شکل 

دادن فرهنگ شکرزاری مي شود. 
حال چگونه از دیگران، خودمان، خداوند، جهان 

و هرآنچه در آن است، شکرگزاري کنیم؟
 یکی از ساده ترین و محبوب ترین روش ها، تهیه 
دفترچه شکرگزاری است. هر شب قبل از خواب 
3 مورد خوب همان روز را یادداشت کنید. به این 
بر روی  بازه زماني معین،  ترتیب، شما در یک 

تمام اتفاقات خوب پیش آمده تمرکز کرده اید.
از  که  کنید  فکر  مورد   3 به  روز  طول  در   
آنها سپاسگزارید، آنها را روي کاغذهاي کوچک 
بنویسید و در جعبه یا شیشه ای بیندازید. با گذشت 
زمان، خواهید دید ظرفي مملو از بی شمار دلیل 

برای شکرگزاری دارید. 
 پیاده روی عالوه بر داشتن مزایای متعدد، اگر 
است.  موثر  بسیار  شود،  همراه  سپاسگزاري  با 
قدرداني از مواردی که هنگام راه رفتن مشاهده 

می کنید؛ طبیعت، رنگ درختان، صدای پرندگان 
و بوی گیاهان. 

 مراقبه و ذهن آگاهی کنید. در حالت آرام و با 
نفس هاي عمیق، به تمام حواس پنج گانه خود فکر 
کنید و به خودتان بگویید: »برای این، ممنونم.« 
به  و  بیاورید  خاطر  به  را  خود  نزدیکان  سپس 
خودتان بگویید: »برای این، ممنونم.« بر خودتان 
متمرکز شده و بابت ویژگي هاي منحصر به فردتان، 

بگویید: »برای این، ممنونم.« 
 به شخصی فکر کنید که به تازگی کار خوبی 
برایتان انجام داده و شما هنوز از او تشکر نکرده اید. 
در یک ایمیل، پیام یا نامه برای او شرح دهید که 
در  چگونه  و  مي کنید  قدردانی  کاری  چه  بابت 

زندگی شما تأثیر گذاشته است. 
مورد  یک  از  هفته  یک  مدت  به  روز  هر   
خوب در زندگی تان، عکس بگیرید. پس از یک 
دوره زمانی معین، تمام تصاویر خود را در قالب 
یک ُکالژ درآورید و به خاطر تمام آنچه دارید، 

سپاسگزار باشید.
یادتان باشد که شکرگزاری مانند یک عضله است؛ 
»عضله شکرگزاری« مانند هر عضله ای برای قوی 

شدن، نیاز به تمرین و استفاده مداوم دارد.
 positivepsychology.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
عضله شکرگزاری

سخنی با والدین
 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، دانشجوی دکترای سالمت



افزایش  اساس  بر  مقدماتی  بررسی  یک 
جستجوهای  و  بیمارستانی  مراجعه های 
اینترنتی مربوط به عالئم مربوط به ویروس 
نشان  چین  ووهان  شهر  در  کرونا  جدید 
می  دهد این ویروس احتماال از ماه اوت 
گردش  حال  در   ۲۰۱۹ مرداد(  )اواسط 

بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویروس جدید 
کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر )اوایل 
دی  ماه( در بازار غذاهای دریایی در شهر 

ووهان شناسایی شد.
بعدها کارشناسان تخمین زدند نیاز ژنتیکی 
این ویروس در میانه ماه نوامبر )اواخر آبان  
ماه( ظهور کرده است. بر اساس گزارشی 
که در روزنامه ساوث  چاینا مورنینگ پست 
منتشر شد، »بیمار صفر« در این شیوع را 

می توان تا ۱۷ نوامبر دنبال کرد.

مقاله جدیدی که هنوز کارشناسان مستقل 
آن را برای انتشار در مجله های علمی داوری 
نکرده اند، در حوزه ای نسبتا جدید به نام 

»اپیدمیولوژی دیجیتال« انجام می شود.
گروهی از پژوهشگران به سرپرستی الین 
آمریکا  در  بوستون  دانشگاه  از  نسوس 
در  را  ووهان  از  ماهواره ای  تصویر   ۱۱۱
از۲۰۲۰  آوریل  تا   ۲۰۱۸ ژانویه  فاصله 

بیمارستانی  مراجعه های  افزایش  لحاظ  از 
عالئم  جستجوی  میزان  و  تجزیه وتحلیل 
مربوط به کرونا در »بایدو« موتور جستجوی 

چینی بررسی کردند.
نتایج نشان داد افزایش حجم مراجعان بر 
بیمارستان  پارکینگ  پر شدن  میزان  مبنای 
در  و  اوت ۲۰۱۹ شروع شده  در  ووهان 

دسامبر ۲۰۱۹ به اوج خود رسیده است.
کلمه  برای  جستجو  که  آنجایی  از 
آنفلوانزا  ساالنه  فصل های  در  »سرفه« 
پژوهشگران  این  می یابد،  افزایش  هم 
که  را  »اسهال«  کلمه  برای  جستجو ها 
کووید-۱۹  برای  اختصاصی تر  عالمت 

کردند. تجزیه وتحلیل  است، 
نتایج نشان داد در ماه اوت افزایش بی سابقه ای 
درجستجوها برای کلمه اسهال رخ داده که 
در فصل های قبلی آنفلوانزا دیده نشده بود 

و با داده های جستجوها برای کلمه سرفه 
هم تطبیق نداشت.

عالئم  شایع ترین  تنفسی  عالئم  اینکه  با 
عفونت با ویروس جدید کرونا )سارس- 
کرونا-۲( هستند، این بررسی نشان داد  اسهال 
ممکن است نقشی مهم در سرایت محلی 

بیماری داشته باشد.
این پژوهشگران به این نتیجه می رسند که 
با اینکه نمی توان به طور قطعی ثابت کرد 
داده های به دست آمده آنها مربوط به شیوع 
ویروس کروناست، این داده ها با نتایج سایر 

پژوهش ها در این باره تطبیق دارد.
یافته ها  »این  می نویسند:  پژوهشگران  این 
همچنین با این فرضیه تطبیق دارد که ویروس 
به طور طبیعی در جنوب چین ظهور کرده و 
بالقوه قبل از آنکه خوشه ووهان شناسایی 

شود، در حال گردش بوده است.«

دوربين سالمت

ویروس کرونا می تواند 
به مغز حمله کند

تصویربرداری های مغزی نشان 
می دهد ویروس جدید کرونا 
ممکن است باعث التهاب در 
بخش هایی از مغز و مختل کردن 

حس بویایی شود.
به گزارش وب ام دی، مقاله ای 
 JAMA مجله  در  که 
شده  منتشر   Neurology
اسکن های مغزی یک تکنیسین 
رادیولوژی ایتالیایی مشغول به 
کار در بخش کووید-۱۹ را که 
بیماری  خودش دچار عالئم 

شده بود، توصیف می کند.
 این زن برای یک روز دچار 
سرفه خفیف خشک شد و بعد 
حس بویایی و چشایی اش را 

از دست داد.
معاینه بینی و تصویربرداری از 
قفسه سینه او هیچ نشانه ای از 
بیماری را نشان نمی داد و دچار 

تب هم نبود.

اما اسکن های مغزی التهاب در 
»پیاز بویایی« بخشی از مغز را 
دخیل  بوها  تشخیص  در  که 

است، نشان داد. 
سپس آزمایش ویروس کرونا 
در این زن انجام شد که نتیجه 

آن مثبت بود.
دست  از  اگر  علل  پزشکان 
سایر  جمله  از  بویایی  رفتن 
در  را  ویروسی  عفونت های 

این بیمار رد کردند. 
در  یافته ها  این  به  توجه  با 
پژوهشگران  این  بیمار،  این 
می کنند  مطرح  را  نظریه  این 
کرونا  جدید  ویروس  که 
)سارس-کوو-۲( ممکن است 
از طریق عصب بویایی به مغز 
حمله کند و باعث مختل شدن 

حس بویایی شود.
اسکن های مغزی در این زن 
روز  در ۲۸  پیگیری  یک  در 
بعد نشان دهنده برطرف شدن 
حس  نیز  زن  و  بود  التهاب 
بویایی اش را دوباره به دست 

آورد.
البته این پزشکان در دو بیمار 
حس  که  کووید-۱۹  دیگر 
داده  دست  از  را  بویایی شان 
مغزی  اسکن های  در  بودند، 
در روزهای ۱۲ و ۲۵ پس از 
شروع عالئم ناهنجاری مغزی 

پیدا نکردند.
نتیجه گیری  پزشکان  این 
در  مغزی  تغییرات  می کنند 
است  ممکن  تصویربرداری 
همیشه در بیماران کووید-۱۹ 
بروز نکند یا محدود به مراحل 

بسیار اولیه عفونت باشد.
به گفته کارشناسان، بررسی های 
پیشین نشان داده اند ویروس 
با  است  ممکن  کرونا  جدید 
بروز  روانی  و  عصبی  عالئم 
کند اما هنوز معلوم نیست این 
عالئم تا چه حد ناشی از عفونت 
ویروسی خود مغز است یا آثار 
ثانوی پاسخ ایمنی به ویروس 
که ممکن است به التهاب مغزی 

هم بینجامد.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد محافظت 
از چشم ها هنگامی که با استفاده از ماسک 
و فاصله گیری جسمی همراه شود، می تواند 
حفاظت بیشتری در افراد در معرض خطر 

مقابل ویروس کرونا ایجاد کند.
چشم ها  از  حفاظت  وب ام دی،  گزارش  به 
یا  که شامل عینک های محافظ و حفاظ ها 
و  جلو  می تواند  است  صورت  شیلدهای 
کناره های صورت را بپوشاند. این گروه پژوهشی 
بین المللی با حمایت سازمان جهانی بهداشت 
به تجزیه وتحلیل ۴۴ برررسی در ۲۶ کشور و 
۶ قاره از ماه مارس تا ماه مه ۲۰۲۰ پرداختند و 
نتایج کارشان را در مجله لنست منتشر کرده اند.
به گفته این پژوهشگران، فاصله گیری جسمی 
بزرگ ترین نقش را در کاهش انتشار کووید-۱۹ 

دارد و محافظت از چشم ها می تواند خطر 
عفونت را از ۶ تا ۱۶ درصد کاهش دهد.

به گفته این پژوهشگران، حفاظت از چشم 
ممکن است سودمندی های اضافی از لحاظ 
پیشگیری از انتشار ویروس کرونا داشته باشد.
این گروه پژوهشی همچنین توصیه می کند 

اقدامات دیگری مانند شستن دست ها و رعایت 
بهداشت شخصی برای کند کردن انتشار ویروس 
کرونا انجام شود. به گفته این پژوهشگران، افراد 
باید همچنین از لمس کردن چشم ها، بینی و 

دهانشان خودداری کنند.
تا به حال سازمان های بهداشتی دستورالعملی 
برای محافظت از چشم ها در برابر ویروس کرونا 
منتشر نکرده اند. البته مراکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا در مناطق با شیوع باالی 
ویروس کرونا به کارکنان مراقبت بهداشتی 
توصیه می کنند در محیط های بیمارستانی از 
چشم ها، بینی و دهانشان در برابر پاشیده شدن 

ترشحات تنفسی محافظت کنند.
به گفته کارشناسان، محافظت از چشم ها ممکن 
است برای افرادی که دچار بیماری زمینه ای 

هستند و به علت کارشان با شمار زیادی از افراد 
سروکار دارند مثال کارکنان خواروبارفروشی ها 

سودمند باشد.
قبال انجمن متخصصان چشم آمریکا اعالم 
کرده بود عینک طبی یا آفتابی می تواند از 
چشم ها در برابر قطرک های تنفسی پاشیده شده 
محافظت کند. این انجمن همچنین گفته بود 
افرادی که لنزهای تماسی به چشم می زنند 
چشم هایشان  که  صورتی  در  به خصوص 
تحریک شده باشد، با احتمال بیشتری ممکن 

است به چشم هایشان دست بزنند.
البته به گفته این انجمن، عینک معمولی به طور 
صددرصد نمی تواند باعث محافظت از چشم ها 
شود چرا که ویروس ممکن است از باال، پایین 

یا کناره های عینک به چشم ها برسد.

از  استفاده  مقدماتی  بالینی  بررسی  یک 
پرتودرمانی با دوز کم در گروهی کوچک 
از بیماران کووید-۱۹ در وضعیت بحرانی 

نتایج موفقیت آمیزی را نشان می دهد.
نتایج این بررسی که  به گزارش فوربس، 
هنوز مورد بازبینی کارشناسان مستقل قرار 
نگرفته، بسیار غیرعادی است. پژوهشگران 
در بیمارستان دانشگاهی اموری در آمریکا 
استادیار  خان،  محمد  دکتر  سرپرستی  به 
پرتودرمانی سرطان، ۵ بیمار کووید-۱۹ دچار 
اکسیژن درمانی کردند.  ذات الریه شدید را 
در  عمومی شان  وضعیت  که  بیماران  این 
درمان  شیوه  این  با  بود  شدن  بدتر  حال 
شدند. سن این بیماران از ۶۴ تا ۹۰ سال و 
میانه سنی شان ۹۰ سال بود، ۴ بیمار زن، ۴ 
بیمار آفریقایی تبار و یک بیمار سفیدپوست 

بودند. این بیماران در یک جلسه ۱۰ تا ۱۵ 
دقیقه ای پرتودرمانی با دوز کم )۱/۵ گری( 

در دو ریه دریافت کردند. 
یونیزه کننده  پرتوتابی  دوز  واحد  »گری« 
است. یک گری به عنوان جذب یک ژول 
انرژی پرتوتابی به ازای هر کیلوگرم ماده 
 ۱۰۰ معادل  گری  یک  می شود.  تعریف 
»راد« است که واحد قدیمی پرتوتابی بود. 
۴ نفر از این بیماران در طول ۲۴ ساعت 
اکسیژن خون  میزان  در  بهبود  به سرعت 
و  دادند  نشان  را  هوشیاری  وضعیت  و 
۱۲ روز بعد از بیمارستان مرخص شدند. 
تصویربرداری های  و  خون  آزمایش های 
مکرر از ریه ها نشان داد پرتودرمانی ایمن 
و موثر بوده و باعث عوارض جانبی نشده 
است. هیچ سمیت حاد پوستی، گوارشی 

شدید  موارد  این  در  ادراری-تناسلی  یا 
به  التهابی  موادی  آزادی  با  کووید-۱۹ 
همراه  زیاد  میزان  به  »سایتوکاین ها«  نام 
سایتوکاینی«  »توفان  اصطالحا  که  هستند 
نامیده می شود. این وضعیت باعث پاسخ 
التهابی شدید عمومی کنترل نشده مرگبار 
می شود که باعث آسیب رساندن به ریه ها 

یا  تنفسی«  زجر  حاد  »نشانگان  ایجاد  و 
ARDS می شوند.

میزان مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ با افزایش 
سن باال می رود. در بیماران ۷۰ تا ۷۹ ساله این 
میزان ۸ درصد است و در بیماران باالی ۸۰ 
سال میزان مرگ به ۱۴/۸ درصد می رسد. در 
بیمارانی که بستری می شوند و کارشان به بخش 
مراقبت های ویژه می کشد میزان مرگ ومیر 
به باالی ۵۰ درصد می رسد. به همین دلیل 
است که یافتن درمان موثر و بی خطر برای 
بیماران سالمند بسیار حیاتی است. ظاهرا آثار 
ضدالتهابی پرتوتابی، نه اثر ضد ویروسی آن 

توانسته به درمان این بیماران کمک کند.
قرار است بررسی های در مقیاس بزرگ تر 
درباره استفاده از پرتوتابی با دوز کم به ریه ها 

در چند ماه آینده انجام شود.

نظر  به  می گوید  بهداشت  جهانی  سازمان 
انتقال  باعث  پستان  از  شیردهی  نمی رسد 

ویروس کرونا از مادر به نوزاد شود.
به گزارش همشهری آنالین و به نقل از گاردین، 
سازمان جهانی بهداشت می گوید تازه مادران 
دچار عفونت با ویروس کرونا اگر قرار نباشد 
از نوزادشان جدا شوند، عموما باید شیردهی 

به نوزادشان را ادامه دهند.
تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی 

»می دانیم که  باره گفت:  این  در  بهداشت 
که کودکان جز و گروه های نسبتا کم خطر 
در  مقابل  در  اما  هستند  کووید-۱۹  برای 
بیماری های  به  شدن  دچار  خطر  معرض 
بسیار دیگری هستند که شیر مادر از آنها 
جلوگیری می کند. بر اساس شواهد موجود، 
توصیه سازمان این است که سودمندی های 
بالقوه  از خطرات  نوزاد  به  مادر  شیردهی 

انتقال کووید-۱۹ بیشتر است.«

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت می گویند 
تا به حال ویروس کرونای زنده ای که بتواند 
باعث کووید-۱۹ شود، در شیر پستان یافت 

نشده است.
تدروس توصیه کرد: »مادرانی را که بیماری 
احتمالی یا ثابت شده کووید-۱۹ دارند، باید 
ترغیب کرد که شیردهی را شروع کنند و ادامه 
دهند و از نوزادشان جدا نشوند، مگر اینکه 

حالشان خیلی بد باشد.«

پژوهشی جدید نشان می دهد شیوع ویروس 
کرونا ممکن است مانند آنفلوانزا    الگویی فصلی 
داشته باشد و بر این اساس بتوان مناطق در 
معرض خطر بیشتر شیوع را از قبل شناسایی کرد.
به گزارش هلث دی نیوز، این بررسی نشان 
داد همه شهرها و مناطق با شیوع  های بزرگ 
کووید-۱۹ تا به حال آب وهوای مشابه زمستانی 
با میانگین دمای ۵ تا ۱۱ درجه سلسیوس و 
میانگین رطوبت ۴۷ تا ۷۹ درصد داشته و در 
عرض جغرافیایی ۳۰ تا ۵۰ درجه شمالی بوده اند.
شهر  شامل  جمله  از  مناطق  و  شهرها  این 
ووهان چین، کره جنوبی، ژاپن، ایران، شمال 

ایتالیا، شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در غرب 
می شوند.  کالیفرنیا  ایالت  شمال  و  آمریکا 
انستیتوی  در  پژوهشگران  را  بررسی  این 

ویروس شناسی انسانی در دانشکده پزشکی 
مریلند )UMSOMَ و »شبکه جهانی ویروس« 

)GVN( در آمریکا انجام داده اند.
در  پزشکی  استادیار  سجادی،  محمد  دکتر 
UMSOM و سرپرست این بررسی می گوید: 
»بر اساس آنچه ما تا به حال مستند کرده ایم، 
به نظر می رسد سرایت این ویروس بین افراد 
در آب و هوای گرم تر حاره ای مشکل  تر است.«
این پژوهشگران از داده های آب  وهوایی در چند 
ماه گذشه و نیز از الگوهای معمول آب وهوایی 
در سال پیش استفاده کردند تا انتشار ویروس 
کرنا را در سطح جامعه در طول چند هفته بعدی 

پیش بینی کنند. قدم بعدی این است که معلوم 
شود آیا پیش بینی های آب وهوایی و اقلیمی 

می تواند پیش بینی ها را قابل اطمینان تر کند؟
به گفته این پژوهشگران، اگر این فرضیه ثابت 
شود، می تواند به آمادگی نظام های بهداشتی و 

تالش های پایش و مهار بیماری کمک کند.
کارشناسان می گویند: »با توجه به یافته های 
این بررسی مدل سازی های آب وهوایی بالقوه 
می توانند انتشار کووید-۱۹ را توضیح دهند و 
امکان شناسایی مناطقی را فراهم کنند که در 
معرض خطر بیشتر انتشار ویروس در سطح 

جامعه در آینده نزدیک هستند.«

ویروس جدید کرونا ممکن است در تابستان ۲۰۱۹ ظهور کرده باشد

محافظت از چشم ها به جلوگیری از انتشار کرونا کمک می کند

موفقیت پرتودرمانی با دوز کم برای درمان بیماران شدید کرونا

ویروس کرونا از شیر مادر منتقل نمی شود

شیوع کرونا ممکن است الگوی فصلی پیدا کند

پرستاران در رم، پایتخت ایتالیا با فاصله گیری جسمی به مشکالت شغلی شان 
اعتراض می کنند.         

AFP   

زنی در ریودوژانیروی برزیل مادرش  را در آسایشگاه سالمندان از پشت 
AFP                   .پالستیک در آغوش می گیرد 

یک مرد فیلپیینی یک حفاظ صورت ساخته شده از بطری های بازیافتی را 
پوشیده است.         

AP   

پرستاران در کی یف اوکراین نوزادان متولدشده از مادران اجاره ای را برای 
تحویل به والدینشان آماده می کنند.         

AFP   

سالن پذیرایی هتلی در دهلی نو، پایتخت هند به بخش ایزوله بیماران کرونا 
تبدیل شده است.         

AFP  

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

آکواریوم جاکارتا، پایتخت اندونزی پس از برداشته شدن قرنطینه آماده 
EPA                    .بازگشایی می شود 

نقشه سالمت

کرونا در سایه 
بی توجهی ها در قم 

جوالن می دهد/
خبرگزاری مهر

یک سوم مبتالیان 
روزانه کرونا در 

خوزستان هستند/ایسنا
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