
آنچه الزم است درباره 
فوبیا و درمان آن بدانید

فوبیا با هیپنوتیزم 
درمان می شود

 فوبیا ترسی غیرواقعی، شدید و طوالنی مدت 
از یک شیء، شخص، حیوان یا موقعیت است. 

فـوبیا نوعی اختالل اضطرابی است. شخصی که 
فوبیا دارد یا سعی می کند از چیزی که ترس ایجاد 
می کند فرار یا اجتناب کند یا آن را با اضطراب و 

پریشانی فراوان تحمل می کند... صفحه3

شغل های پرخطر و معضل 
پنهانی به نام اختالالت استرسی 

استرس اینجا، 
 آنجا، همه جا 

در فاصله بین جلسات 
تزریق بوتاکس چه کارهایی 

انجام دهیم؟ 

از 25 سالگی، 
ساخت کالژن در 

بدن کاهش می یابد 

در جامعه ای زندگی می کنیم که فشارهای 
مختلف از هر سو راه را برای اختالالت استرسی 

یا سرسختی از لحاظ روان شناسی را در ما تقویت 
کرده است. اتفاقات گاه و بیگاهی که تصورش را 
هم نمی توانیم بکنیم همه زندگی، برنامه ریزی ها، 
مادیات و داشته هایمان و حتی ابعاد معنوی مان را 

به چالش کشیده است ... صفحه11

من به عنوان متخصص پوست  42 ساله  که پسران 
دوقلوی 6 ساله ای دارد، کامال روندهای پیری را 
درک می کنم و می دانم که مدت هاست روزهای 

جوانی پوستم را پشت سر گذاشته ام. امروزه دیگر 
همه ما می دانیم که با عبور از 25 سالگی، شکل گیری 

کالژن در بدن روبه کاهش می رود و وقتی به 50 
سالگی می رسیم، تقریبا دیگر هیچ کالژن تازه ای در 

بدن ساخته نمی شود. به همین دلیل هم استفاده مداوم 
و برنامه ریزی شده از محصوالت مراقبتی باکیفیت 
برای پوست اهمیت زیادی پیدا می کند... صفحه13

»مدرسه تابستانی«       پاسخی 
به نیازهای آموزشی و تفریحی 
کودکان و نوجوانان در تابستان
از حضور غیرضروری 

در کالس های 
آموزشی بپرهیزید 
بسیاری از دانش آموزان هر روز صبح که از 

خواب بیدار می شدند از رفتن به مدرسه امتناع 
می کردند و با هزار و یک بهانه برای والدین 
می خواستند در خانه بمانند و بازی کنند اما 

حاال چند ماهی می شود که به خاطر شیوع کرونا 
خانه نشین شده اند و از تفریحات جمع های 
دوستانه و شیطنت های کودکانه شان خبری 

نیست... صفحه5

بهترین اصول تغذیه برای 
نوجوانان به بهانه »روز 

جهانی نوجوان«

 رژیم نوجوانی
2 جوالی برابر با 11 تیر در تقویم سالمت به 

عنوان »روز جهانی نوجوان« نامگذاری شده 
است. یکی از اهداف نامگذاری این روز، این 

است که والدین به سالمت نوجوانان شان اهمیت 
بیشتری بدهند. وجود هر نوجوان سالم در جامعه 

به معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالم تر 
در جامعه آینده است... صفحه7

آغاز فعالیت مدارس و 
دانشگاه ها از 15 شهریورماه؛

 بوی ماه مدرسه 
این بارازشهریور 

می آیـد
در حالی  که کرونا همچنان در حال شیوع 
است و هنوز هیچ پایانی برای آن متصور 

نیست، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها یکی از 
دغدغه های خانواده های ایرانی است... صفحه2
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 HIV به مناسبت 7 تیر؛ روز مشاوره و آزمایش

ضرورت تشخیص و درمان 
برای یک چالش جهانی
صفحه10

هشدار دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری 
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

سرانه پایین لبنیات   
             با   افزایش  قیمت آن 

پایین ترخواهد آمد!
صفحه 8



شمارههفتصدوپنجاهوششهفتتیـرنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

چرا باید استفاده از ماسک الزامی شود؟
»طرحالزاماستفادهازماسکدرنقاطیکهضروریباشد،تصویبوابالغخواهدشد«؛اینبخش
مهمیازسخنانرئیسجمهوردرجلسهروزشنبه)31خرداد(ستادملیمقابلهباکرونایکشور
بود.بهگزارش»سالمت«،حسنروحانیدراینجلسهبااشارهبهاینکهطرحالزاماستفادهازماسک
احتماالتا2هفتهآیندهتصویبخواهدشد،اظهارداشت:»بایدبهموضوعفاصلهگذاریتوجهشود
ودرتجمعاتحضورپیدانکنیم.همچنینبهداشتفردیرامراعاتکنیموحتماماسکبزنیمزیرا

ماسکمیتواندپیشگیریوکمککندتازنجیرهانتقالبیماریقطعشود.«
بااینمقدمهسراغیافتنپاسخاینپرسشمیرویمکه»آیااستفادهازماسکبایدالزامیشود؟«گروهی
ازکارشناسانومشاورانسازمانبهداشتجهانیدرتحقیقیبهارزیابیوبررسیاینموضوعپرداختند.
پژوهشگرانمؤسسهفناوریماساچوستوامآیتیدراینتحقیقبااستفادهازدوربینهایپرسرعت
وحسگرهایقویبهطوردقیقمتوجهشدنددرهربارعطسهیاسرفهچهرویمیدهد.آنهادریافتند
درهرباربازدم،ابریکوچکوسریعازگازآزادمیشودکهحاویذراتمایعدراندازههایمختلف

استوکوچکترینذراتموجوددراینابرمیتوانندتافاصلهزیادیمنتقلشوند.اینتحقیقکه
درشرایطآزمایشگاهیانجامگرفتنشاندادسرفهمیتوانداینذراتمایعراتا۶متروعطسهکه

سرعتبیشتریدارد،میتواندتا۸مترپراکندهکند.
کارشناسانارشداینتحقیقمیگویندکهبایدبهمفهومفعلیوموجود»فاصلهایمن«فکرکنیمزیرا
بازدمانسانوعطسهوسرفهابریازگازاستکهسرعتزیادیداردومیتواندتافاصلهزیادی
پراکندهشودوذراتوقطراتیبههمهاندازهرادرمحیطاطرافشمنتشرکند.پساینباورکه1یا
2مترفاصلهایمناستواینذراتدراینفاصلهبههرحالرویزمینمیافتند،مطابقتیباآنچه
ارزیابیواندازهشده،ندارد.بهنظراینمحققاندرموقعیتهایخاصی،بهویژهدرمحیطهایبسته
کهجریانهوایخوبیندارد،استفادهازماسکخطرابتالبهبیماریراکاهشمیدهد.برایمثال
وقتیبافردیکهمبتالبهبیماریاستتماسدارید،ماسککمکمیکندکهجریانهوایتنفسیاو

بهشمانخوردوانبوهیازویروسهاراازصورتودهانشمادورنگهمیدارد.
البتهماسکهاینازکویکبارمصرفجلویورودذراتخیلیریزموجوددرهوارانمیگیرند
چونهیچفیلتریندارندوخاصیتریزپاالییهمندارندامابههرحالجلویابرپرسرعتیازذرات

رامیگیرندونمیگذارنددرهواپخششوندبنابراینالزماستهمیشهازماسکاستفادهکنیم.
پساگراینشواهدتاییدشودبایدگفتاستفادهازماسکبهاندازهفاصلهگذاریاجتماعییاحتی
خیلیبیشترازآنمؤثراست.البتهماسکبایدبهطوردرستوبهصورتیکههمهاجزایبینیرا
بپوشاند،استفادهشودووقتیهممرطوبشد،افرادبایدبااحتیاطآنهارابردارندتابراثرتماسبا
آنهادستهایخودراآلودهنکنند.البتهتحقیقاتنشانمیدهداستفادهازماسکدرزمانهایطوالنی
باعثشدهپیرویواجرایدستوراتبهداشتیبهمرورمیانافرادکاهشپیداکند.سازمانجهانی
بهداشتبرایجلوگیریازگسترشبیماریتوصیهمیکندازهرکسکهسرفهیاعطسهمیکند
حداقل1مترفاصلهبگیریدوتوصیهمیکندکسانیکهبیمارهستندیانشانههایبیماریدارنداز
ماسکاستفادهکننداماتوصیهکردهافرادسالمفقطدرصورتیکهنگرانابتالیاحتمالیدیگرانهستند
یاخودشانسرفهوعطسهمیکنند،ازماسکاستفادهکنند.ضمناتحقیقاتجدیدنشانمیدهدذرات
ناشیازسرفهوعطسهخیلیبیشترازآنچهتصورمیشد،پراکندهمیشوندوتأکیدمیشوداستفاده
ازماسکهمراهباشستنمرتبدستهاهمچنانتنهاراهکارمفیدومؤثردرمقابلهباکرونااست.
منبع:بیبیسی

خبــر

درحالیکهکروناهمچنان
درحالشیوعاستوهنوز
هیچپایانیبرایآنمتصور
نیست،بازگشاییمدارسو
دانشگاههایکیازدغدغههای

خانوادههایایرانیاست.
بازگشاییها وضعیت »سالمت«، گزارش به
برایمدیرانآموزشیکشورهمناروشناست
وسناریوهایگوناگونیبرایبازگشاییدرنظر
گرفتهمیشود.البتههفتهگذشتهودرجلسه
ستادملیکرونااعالمشدکهقراراستمدارس
ودانشگاههااز15شهریورماهسالجاریفعالیت

وکارخودراآغازکنند.
اینخبرراحسنروحانی،رئیسستادملیمقابله
باکرونادرتشریحمصوباتجلسهاینستاد
اعالمکردواظهارداشت:»تصمیمگرفتهشده
کهدانشگاههااز15شهریورفعالیتخودراآغاز
کنندوبخشیازفعالیتهادرفضایحقیقیو
بخشیهمدرفضایمجازیخواهدبود.البته
برایماکالسوخوابگاهخلوتاصلاستو
بایداجازهدادهشوددانشجویاندردانشگاهشهر
خود،ترمپیشرورابگذرانندتاازتراکمجمعیت

درخوابگاههاکمشود.«

لغو تعطیلی پنجشنبه های مدارس
رئیسجمهوردررابطهبافعالیتمدارسنیزگفت:
»همچنینآموزشوپرورشاز15شهریورفعالیت
خودراآغازمیکندوایناجازهبهآموزشوپرورش
همدادهشدکهبهتناسباستانهاازاولشهریور
تعطیلی و کند آغاز بهتدریج را فعالیتخود
پنجشنبهمدارسهمحذفمیشودتاکالسها

خلوتترباشد.«
وزیر حاجیمیرزایی، محسن این از پیش
آموزشوپرورشهماعالمکردهبوداینوزارتخانه
آمادههروضعیتیاستکهبرایمدارسقراراست
رخدهدوسناریوهایمختلفیراتهیهکردهتادر
صورتدستورستادملیکروناآنهارااجراکند.
رضوانحکیمزاده،معاونآموزشابتداییوزارت
آموزشوپرورشنیزدررابطهبافعالیتمدارس
از15شهریورماهگفت:»هنوزجزئیاتوبرنامههای
تنظیمیقطعینشدهکهآنرااعالمکنیمامادر

برنامهریزیهایمابرایبازگشاییمدارس،عوامل
مختلفیازجملهتفاوتدورهابتداییبادورههای
دیگرلحاظمیشود.«وییکیازسناریوهای
مطرحشدهبرایفعالیتمدارسدردورانکرونارا
استفادهازروشترکیبیآموزشدرفضایحقیقیو
مجازیعنوانکردودربارهلغوتعطیلیپنجشنبهها
توضیحداد:»احتماالتمختلفیمطرحشدهوممکن
استاگربهزمانبیشتریبرایآموزشنیازباشد
ودانشآموزانبهدوگروهتقسیمشوند،الزمباشد

ازظرفیتپنجشنبههاهماستفادهکنیم.«

جزئیات دستورالعمل های بهداشتی 
بازگشایی محیط های آموزشی

سالمت مرکز فنی معاون فرهادی، محسن
بااشارهبه محیطوکاروزارتبهداشتهم
مصوبهستادملیمقابلهباکرونادربارهبازگشایی
مدارس،دانشگاههاوخوابگاههایدانشجوییاز
15شهریورماه،گفت:»دستورالعملهایبهداشتی
مربوطبهاینمواردتدوینشدهووزارتبهداشت

بررونداجرایآنهانظارتخواهدداشت.«وی
افزود:»درزمینهبرگزاریکالسهااعمازدانشجویی
یادانشآموزی،دستورالعملمربوطباهمکاری
متولیانمربوط؛یعنیباهمکارانوزارتعلومو
وزارتآموزشوپرورشبرایدانشگاههاومدارس
تهیهشدهاست.«فرهادیبابیاناینکهپیشبینی
شدهکهبهمحضبازگشاییمدارسودانشگاهها
دستورالعملهایبهداشتیاجراشود،تاکیدکرد:
»ایندستورالعملهاعمدتارویمحورهایمربوط
بهرعایتبهداشتفردی،فاصلهگذاریاجتماعی،
گندزداییمیزونیمکتهاو...است.ازآنجاییکه
بایدفاصلهگذاریانجامشود،ایناحتمالوجود
داردکهتشکیلکالسهابهصورتشیفتیباشدو
تعدادکمتریازافراددریککالسقرارگیرند.«
معاونفنیمرکزسالمتمحیطوکاروزارت
بهداشتادامهداد:»مثالکالسیکه3۰نفرهبوده
وقراراستکهدراینشرایطبا15نفربرگزار
شودیابایدتعدادکالسهاافزایشیابدیاساعت
کاربهصورتشیفتیمشخصشودکهمدیریت

اینمواردباآموزشوپرورشاستومدتهاست
رویاینموضوعدرحالکارکردنهستند.شاید
همبرگزاریکالسهابهصورتتلفیقحضوری
والکترونیکیباشدکههمهاینموارددرجلسات
آتیباآموزشوپرورشنهاییمیشود.نظارتبر
اجرایهمهاینمواردهمبرعهدهوزارتبهداشت
وهمبرعهدهوزارتآموزشوپرورشاست.«

فرهادیدربارهوضعیتبازگشاییخوابگاههای
دانشجویینیزگفت:»برایخوابگاههایدانشجویی
عنوان تحت را مجزایی دستورالعملهای
دستورالعملهایخوابگاهیتدوینکردهایم.البته
توصیهماایناستکهتاحدممکنازخوابگاهها
استفادهنشودوشرایطیایجادشودکهدانشجو
درشهرخودشکالسهاراادامهدهد.البتهطبیعتا
حضوربرخیافرادودانشجویاندرخوابگاهها
الجرماستکهدراینزمینهنیزدستورالعملهای
بهداشتیمربوطبهآنرااعالمکردهایمودرسایت
بهداشت وزارت کار و محیط سالمت مرکز

بارگذاریشدهاند.«

 علی 
ابراهیمی

آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها از 15 شهریورماه؛

بوی ماه مدرسه این بار از شهریور می آید

رضوان حکیم زاده،  
معاون آموزش 

ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش: 

 هنوز جزئیات و 
برنامه های تنظیمی 
قطعی نشده اما در 

برنامه ریزی های 
ما برای بازگشایی 

مدارس، عوامل 
مختلفی ازجمله 

تفاوت دوره 
ابتدایی با 

دوره های دیگر 
لحاظ می شود

باتصمیمستادملیمقابلهباکروناسالنهایسینماوکنسرتکناردیگرمراکزهنریاز
ابتدایتیرماهبا5۰درصدظرفیتورعایت»دستورالعملهایبهداشتی«فعالیتخود
راازسرگرفتندوعالقهمندانهنرهفتمباردیگربهسالنهایسینماوکنسرترفتند.
اینتصمیمدرپیدرخواستسیدعباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیبرای
بازگشاییسالنهایسینما،تئاتروموسیقیازستادملیمقابلهباکرونادرجلسهروزشنبه
1۷اردیبهشتاینستادبودکهبابازگشاییاینمراکزبهشرطرعایتدستورالعملهای

بهداشتیواستفادهاز5۰درصدظرفیتموافقتشد.
مسعودنجفی،مدیرروابطعمومیسازمانسینماییکشوردرتشریحجزئیاتاین
بازگشایی،گفت:»عمدهقوانینبرایبازگشاییسینماهادربارهرعایتدستورالعملهای
بهداشتیاستکهنحوهسانسبندیونحوهورودوخروجدر15بندتدوینمیشود.«
ویبابیاناینکهکسانیکهاعضایخانوادههستندکنارهممینشینندوسایرافراد
بافاصلهزمانیکهمیخواهندبلیتخریداریمیکنند،افزود:»فاصلهسانسها
بیشترشدهتاضدعفونیکردنسالنهادرستانجامشودوهمهباخیالراحتبه
سینماهابیایند.«مدیرروابطعمومیسازمانسینماییادامهداد:»ازاولتیرماه۷فیلم
اکرانمیشود؛5فیلمکهازاسفنداکرانشانمتوقفشدوفقط2فیلمجدیدروی
پردهخواهدرفتکهبهزودینامشاناعالمخواهدشد.«نجفیگفت:»درمورد
محرومیت۶ماههفیلمهادرصورتانصرافازاکران،آییننامهبهصراحتگفته
کهاگرفیلمیقراردادمنعقدکندوبعدازقراردادبگویداکراننمیکنیممحرومیت
۶ماههدارد.«ویخاطرنشانکرد:»اکرانآنالینادامهمییابدبهخصوصکه۴۰
فیلمدرصفاکرانآنالینهستندوبهنظرمیرسداکرانآنالینهمزمانبااکران

سراسریباقدرتبهکارخودادامهخواهدداد.«
براساساعالمسازمانسینماییکشوراهمدستورالعملهایبهداشتیبهشرحزیراست:
1.درمقطعبازگشاییوتااعالموضعیتسفیدقطعی،ظرفیتفروشبلیتبرایهر

سالنتاسقف5۰درصدمجازاست.
2. الزماستهنگامورودوخروجتماشاچیانوحضوردرسالنانتظار،فاصلهگذاری

ایمنرعایتشود.
3.دردسترسبودنمایعضدعفونیکنندهبرایمراجعهکنندگانالزامیاست.

4.ضدعفونیکاملسینماوسالنهاطبقدستورالعملاعالمیوزارتبهداشتهر
روزیکبارالزامیاست.

5.بوفههایسینماوسالنهایهنریوآموزشگاههاموظفبهرعایتحداکثرموازین
بهداشتیهستندومجازبهعرضهموادغذایی،تنقالتونوشیدنیبهصورتفلهنیستند.

6.تمامیهنرجویانآموزشگاههاازوسایلآموزشیاختصاصیاستفادهکنند.
7.استفادهازدستکشوماسکدرمحیطسالنهایسینمایی،هنریوآموزشگاهها

برایکارکنان،هنرجویانومراجعانالزامیاست.
8.نسبتبهتعطیلیسینماها،سالنهایهنریوآموزشگاههاییکهرعایتدستورالعملها

رانداشتهباشند،اقدامخواهدشد.
9.اداراتکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهامکلفبهنظارتدقیقبراجرای

دستورالعملهاخواهندبود.
همچنینباتوجهبهبازگشاییسینماهاازابتدایتیرماه،مقررشدسازماناورژانس
کشوردرخصوصآموزشدستورالعملهایالزمبهمدیرانوکارکنانسینماباسازمان
سینماییهمکاریکندوباحضورنمایندگانیازدوسازمانبرنامههایآموزشینیز

درصداوسیمابرایاطالعرسانیوآموزشگستردهترتولیدوپخششود.

بازگشایی سالن های سینما از ابتدای تیرماه
چشم مشتاقان هنر هفتم به پرده سینما روشن شد

بازتاب

ورزشکارباشیوقهرمانیایکآدمعادی.مدالطال
ونقرهآسیاییوجهانیراداشتهباشی،یایکپزشک
ومهندسوکارمند.ازدستویروسکرونادرامان
نیستی.یاسرعمویی،کمانداریکهبعداز2سالدوریاز
ورزشقهرمانی،آمدهبودتاهدفهایشرانشانهبگیرد،فکرشرانمیکرد
کهویروسکرونا،ورزشکهنههمهزندگیاشراتحتالشعاعقراربدهد.
بعداز4-3ماههنوزهمسرفههایشونفسهاییکهبهشمارهمیافتاد،ازآن
طرفخطتلفنبهگوشمیرسد.50درصدریهاشآسیبدیدهحاالحاالها
کارداردکهبهزندگیطبیعیبرگردد.عمویی31سالهازروزهایسخت
کروناییمیگوید.تاکیدمیکندکهفقطبایدنکاتبهداشتیراتاریشهکن
شدنکرونارعایتکرد.یکبیاحتیاطیممکناستبهقیمتازدست
رفتنزندگیتمامبشود.اوازکاربزرگمتخصصانیمیگویدکه2روز

نشستهخوابیدندتانفساشبندنیایدوزندهبماند.
:آقایعموییشماهمجوانهستیدوهمورزشکار،فکرشرا

میکردیدکرونابگیرید؟
نه،من31سالدارم.اصالبیماریزمینهاینداشتماماکروناگرفتم.درهمان

روزهایاولدراسفندماهمریضشدم.شرایطخیلیسختیبود.
:چطورتستتانمثبتشد؟

منساکنتاکستانهستموکارمندجهادکشاورزی.اربابرجوعزیادیاز
روستاهاداشتیمومنمبتالشدم.
:عالئمیهمداشتید؟

بدندرد،تبولرزوسرفهداشتم.تب۴۰درجهکهاصالقطعنمیشد.
روزهایاولبود.آنزمانهمهازاینبیماریترسداشتند.بهبیمارستانرفتم

امادکترهایخوبیبودندکهگفتندچکاربکنموچکارنکنم.
:ازروزهایقرنطینهبگویید،چهاتفاقیبرایتانافتاد؟

25روزدرقرنطینهبودم.همسرمدراینمدتبارعایتهمهنکاتبهداشتی
همراهمبود.دریکاتاقجدامیماندموباکسیارتباطنداشتم.لباسوغذا

راهمبرایممیآوردند.
:درستاست50درصدریهتانآسیبدیده؟

بدندردمخوبشداماتنگینفسوسرفهبامنماند.بعدافهمیدمکه5۰
درصدریهامآسیبدیده.

:االنهمبعدازچندماههنوزسرفههایتانقطعنشدهوصحبت
کردنبرایتانسختاست.

بایکگردوخاککوچکسرفهاممیگرفت.کرونارفعشدهبوداماریهام
مشکلداشت.2۰روزپیشبرایبازدیدازیکباغرفتهبودم.سمپاشی
میکردند.وقتیبهخانهبرگشتمنفسمبندآمد.یکی-دوروزتعطیلیبودو

پزشکمتخصصینبود.
:حتماروزهایسختیراسپریکردهاید؟

وقتیبرگشتمحالمخیلیبدشد.درازمیکشیدم،نفسمبندمیآمد.بهخاطر
همینآندوروزنشستهمیخوابیدمتاپیشمتخصصبروم.

:ارزشکارپزشکانومتخصصانراآنموقعبیشترفهمیدید.
بعدازتعطیالتبهبیمارستانرفتموتستریهدادم.دوتامتخصصخوب،خانم
دکترامیدیانوآقایدکترزحلخداراشکرکارهاییکردندکهشرایطمبهترشد.

:االنوضعیتتانچطوراست؟
3روزپیشسیتیاسکنریهگرفتم.خداراشکرگفتندعفونتریهاتبهتر
شدهودیگرنیازیبهشستشویریهنداری.»دوز«داروهایمراهمکمکردهاند.

:میتوانیدسرکاربروید؟
االنوضعیتمبهترشدهوسرکارمیروم.بایدخیلیمواظبباشم.دکترمیگوید

ریهاتآسیبدیده.بایدتامدتیهمیشهماسکداشتهباشم.
:آسیبدیدگیریهتانبرطرفمیشود؟

دکترگفتهآسیبدیدگیریهترمیممیشودامازمانمیبرد.خداراشکرآن
سمپاشیباعثشدبفهممکهریهاممشکلداردوگرنهممکنبودآنتنگی

نفسباعثایستقلبیبشود.
:اینمحدودیتهایکروناییبرایورزشکاریمثلشماباید

خیلیسختباشد.
االنبرایسالمتامفقطپیادهرویمیکنم.نمیشودبااینشرایطباشگاهبروم

وتمرینکنم.بایدارتباطمبادیگرانکمبشود.
:شماروزهایسختیگذراندهاید،خیلیهاهنوزهمرعایت

نمیکنند.
مردمبایدکرونارابسیارجدیبگیرند.خیلیهابهخاطرجدینگرفتنو
احتیاطنکردنازدسترفتهاند.بایددرجمعفاصلههارارعایتکرد.همه

بایدمواظبباشند.
:خودتانمراقببودیدورعایتمیکردید؟

منشایداوایلآنقدرجدینمیگرفتم.مارگزیدهازریسمانسیاهوسفید
میترسد.هرکسرامیبینمباخودممیگویمشایدیککروناییباشد.اوایل
نمیدانستمکروناچیست.ازالکلفقطبرایتمیزکردنمیزکارماستفاده
میکردماماخودالکلهمبرایسالمتضرردارد.بایددستهارامدام

بشوییم.ممکناستیکباردستترانشوییومتوجهنشویودستترا
بهصورتتبزنی.ممکناستکروناازطریقدستسرایتکند.بیماریخیلی
سختیاست.همینتستیکهازبینیمیگیرندخیلیسختاست.چشمانت

ازشدتدردبستهمیشود.
:بسیاریازافراد،مخصوصاجواناننهماسکمیزنندونه

رعایتمیکنند.
اولمیگفتندزنانکمترمبتالمیشوند.شایدبهخاطرایناستکهآنهابیشتر
درخانههستند.میگفتندجوانترهاکرونانمیگیرندامااینهاثابتنشده
است.من31سالدارموهیچمریضیهمنداشتماماکروناگرفتم.شدیدهم
گرفتم.روزهایاولمیگفتندهواگرمترشودویروسکروناضعیفمیشود
وازبینمیرودامااالنخوزستانباگرمایباالی۴۰درجهسانتیگراددر

وضعیتقرمزقراردارد.
:بعضیهارعایتمیکنند،مثالدستهایشانراخیلیمیشویند

واطرافیانآنهارامسخرهمیکنند.
االنخیلیسختشدهامابایدمراقببود.تنگینفسآنقدرشدیدوسخت
استکهنمیتوانیدوکلمهراپشتسرهمبگویی.منمرتبدستهایم
رامیشویم.شایدبعدهااینمراعاتکردنهابهوسواسهمتبدیلبشوداما

چارهاینیست.
:خیلیهامجبورنددراینشرایطسرکاربروند،برایآنهاحرفی

دارید؟
منخودمکارمندمولیتازمانیکهکروناریشهکنبشودبایدرعایتکنیم.
سالمتدرخطراست.چیزیمشخصنیست.شایدآنهاییکهمریضشدهاند
دوبارهمبتالبشوند.همهمردمبرایسالمتخودشانفقطبایدرعایتکنند.
:افرادیکهکروناگرفتهاندمیتوانندبااهدایپالسمایشانبه

بیمارانکروناییکمکبکنند.شماچیزیدراینبارهمیدانید؟
نیازباشدحتمابهبیمارستانمیروموپالسمایمرااهدامیکنم.من
قبالبرایسالمتخودمخوناهدامیکردم.االنکهسالمتامرابه
دستآوردهام،اهدایپالسماعملخیرخواهانهایاستکهمیشود

برایبقیهبیمارانانجامداد.

گزارش اختصاصی »سالمت«؛ یاسر عمویی، کمانداری که به دام ویروس کرونا افتاد، بعد از 4 ماه هنوز سرفه می کند
روزهایی که نفسم بند می آمد، یادم نمی رود

 مریم 
عالی زاده



3سالمت روان شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تیـر نودونه

 فوبیا ترسی غیرواقعی، شدید و طوالنی مدت 
موقعیت  یا  از یک شیء، شخص، حیوان 
است. فـوبیا نوعی اختالل اضطرابی است. 
شخصی که فوبیا دارد یا سعی می کند از 
چیزی که ترس ایجاد می کند فرار یا اجتناب 
کند یا آن را با اضطراب و پریشانی فراوان 
تحمل می کند. همه ما در طول زندگی خود 
ترس هایی را تجربه کرده ایم که هیچ دلیل 
منطقی ای برای آنها سراغ نداشته ایم. امکان 
افراد  بروز فوبیاها در تمام دوران  زندگی 
وجود دارد و میلیون ها نفر از مردم را در 

جهان درگیر کرده است. 
 فوبی با ترس خفیف و ساده از موقعیت های 
خطرناک، متفاوت است؛ در اختالل فوبی، 
شدید  بسیار  ترس  که  می داند  فرد  نه تنها 
شکل  به  همواره  بلکه  است  غیرمنطقی  و 
اغراق آمیزی از قرار گرفتن در آن موقعیت، 
اجتناب می کند؛ تا جایی که روال معمول 
زندگی او مختل می شود. چنانچه بیمار مبتال 
به فوبی به اجبار در موقعیت مورد نظر قرار 
بگیرد، دچار واکنش بسیار شدید و آزاردهنده 
وحشت زدگی می شود. این افراد اغلب برای 
اجتناب از رویارویی با محرک فوبیک، تالش 
مشاهده  از  حتی  گاهی  و  می کنند  زیادی 
تصاویر آن موقعیت نیز گریزانند؛ به عنوان 
نمونه، مبتالیان به فوبی مکان های بسته، حتی 
با مشاهده قرارگرفتن فرد دیگری در یک 
محیط بسته و کوچک در تلویزیون نیز دچار 

هراس و وحشت می شوند. 
در واقع فوبیا ترس شدیدی است که دلیل 
منطقی ندارد. برخی از روان شناسان مانند 
فروید، فوبی را ناشی از تکانه های اضطرابی 
و تعارضات حل نشده درون روانی می دانند، 
فوبی  دیگر،  برخی  عقیده  به  که  آن  حال 
نوعی ترس آموخته شده است که طی آن 
فرد شاید حتی ناخودآگاه یاد می گیرد که 
باید از موقعیت خاصی بترسد؛ بدین ترتیب 
مشاهده و یا داشتن تجربه اولیه ناخوشایند از 
یک موقعیت خاص مانند دندان پزشکی، در 
شکل گیری فوبی دندان پزشکی نقش عمده ای 

ایفا می کند. 

عالئم فوبیا چیست؟
اغلب بیماران فوبیک با قرار گرفتن در موقعیت، 
دچار مجموعه ای از نشانه های آزاردهنده بدنی 
و هیجانات ناخوشایند می شوند. برخی از این 
نشانه ها که با شدت  متفاوتی در بیماران بروز 
می کنند، عبارتند از: تپش قلب، افزایش ضربان 
احساس  نفس،  تنگی  فشارخون،  و  قلب 
خشکی  خفگی،  دست  لرزش  گرگرفتگی، 
دهان، تعریق، احساس سرما، گزگز و مورمور 
دست ها و گاهی تمام بدن، لرزش صدا، تهوع، 
استفراغ، دل پیچه، نفخ شکم، اسهال، تکرر ادرار، 
بی قراری، حرکات غیرارادی، سفتی و تنش در 

ماهیچه ها، سردرد و لکنت زبان.

عالئم ظاهری فوبیا 
اضطراب و نگرانی شدید، تپش قلب، تعریق، 
گاهی غش،  سرگیجه،  تهوع،  حالت  لرزش، 
شانه،  و  پشت  درد  سردرد،  عمیق،  خستگی 
فکرهای  معده،  درد  گوارشی،  ناراحتی های 
وسواسی و احساس خود کم بینی از نشانه های 

بالینی اینگونه ترس هاست.

فوبیا می تواند زندگی افراد را مختل کند 
اگر ترس های فوبیایی شدت پیدا کنند، می تواند 
باعث انزوای فرد و اختالل در روابط خانوادگی 
و اجتماعی شوند. برخی از رفتارهای اجتماعی 

نیز می تواند ناشی از اینگونه ترس ها باشد.

شایع ترین علل مراجعه افراد دچار فوبیا 
ترس های مکانی مثل ترس از آسانسور، ترس 
از فضاهای باز، ترس از فضاهای بسته، ترس 
از بلندی و ترس از دیگران، حیوانات سگ، 
گربه، پرنده و سوسک، ترس از بیکاری، ترس 
از حشرات، تنهایی، بی پولی، تاریکی از جمله 
شایع ترین فوبیاها هستند. البته هر یک از ما 
ترس های خاص خودمان هستند که از منابع 

متعددی ریشه می گیرند. 

 می توان بر ترس غلبه کرد
روان شناسان مجموعه ای از عوامل زیستی و 
وراثتی در کنار عوامل محیطی و روان شناختی 
می دانند.  موثر  ترس ها  شکل گیری  در  را 
بعضی اوقات خودمان به خوبی می دانیم که 
منشاء ترسمان چیست. گاهی دلیل این ترس 
را فراموش می کنیم، اما از وجودش رنج می بریم. 
این روان شناسان معتقدند بعضی از بچه ها ذاتا 
ویژگی های  و  هستند  فوبیا  یا  ترس  مستعد 
شخصیتی را سخت می توان تغییر داد اما به 
نظر می رسد هر یک از ما اگر فقط بخشی از 
توانایی هایمان را به کار بگیریم، قادر به انجام 
کارهایی خواهیم بود که حتی امروز قادر به 
تصور آن هم نیستیم. بنابراین غلبه بر ترس های 
مزمن اگرچه ممکن است سخت به نظر بیاید، 
اما ممکن است. با ترسی که جزئی است و 
حالت بیمار گونه ندارد و به شکل موانع محدود 
درون همه ما وجود دارد، با تمرین می توان 
مبارزه کرد اما در حالت های شدید الزم است 

به روان درمانگر مراجعه شود. 

 علل ترس و فوبی های مزمن چیست؟ 
علت واقعی این اختالل ناشناخته است. علت 
احتمالی آن می تواند داشتن تجربه یک ترس اولیه 
همراه با یک شیء یا موقعیت خاص باشد. سایر 
فرضیه های موجود در مورد عوامل دیگر ابتال به 
فوبیا، سابقه خانوادگی اضطراب، اضطراب ناشی 
از جدایی در کودکی و وجود سایر اختالالت 

روانی  است.

انواع شیوه های درمانی فوبیا چیست؟
روش های درمانی متنوعی مانند دارودرمانی، 
یوگا،  مشاوره،  شناخت درمانی،  رفتاردرمانی، 
نوروفیدبک،  تن آرامی،  روش های  مدیتیشن، 
هیپنوتراپی و... برای مداوای اختالل فوبی به 

کار رفته اند. 

درمان فوبیا با هیپنوتیزم 
هیپنوتیزم از درمان های موثر برخی از فوبیاهاست 
مانند ترس از ارتفاع بدون علت شناخته شده 
یا مشخص یا ترس از پرواز با هواپیما، ترس 
از آب بدون علت مشخص ، فوبیا نسبت به 
حیوانات یا حشرات به صورت عام یا خاص؛ 
مثل ترس اختصاصی از مار یا خزندگان، ترس 
از محیط های شلوغ، ترس از مکان های بسته، 
ترس غیرعادی از تاریکی، ترس های غیرعادی 

و مختل کننده از بیماری ها یا مرگ... 

شیوه های درمانی فوبیا با هیپنوتیزم
برای درمان فوبیا روش های متعددی مبتنی بر 
تکنیک های هیپنوتیزمی تالیف و آثار آنها ثابت 
شده است. هرچند در بسیاری از موارد طرح 
درمان های هیپنوتیزمی مبتنی بر منطق متعارف و 
روان پزشکی مدرن و نوروفیزیولوژی آکادمیک 
است ولی خالی از لطف نیست که اشاره ای 
تیتروار داشته باشیم به سبک ها و روش های 
شگفت انگیز درمان های هیپنوتیزمی که بعضا بر 
اساس تجربه گرایی ریشه دار در ایدئولوژی ها و 
تمدن های باستانی شکل گرفته یا مبتنی بر منطق 

ترنس و اتمسفر متفاوت و غیرقابل وصف خلسه 
هیپنوتیزمی تالیف شده اند و به طرز اعجاب آوری 
در کمک به افرادی که از ترس های شدید با 

علل ناشناخته رنج می برند موثرند. 
در میان انواع درمان های موجود، هیپنوتراپی 
هیپنوتیزم،  از  استفاده  دارد.  ویژه ای  جایگاه 
برای  بی خطر  شرایطی  آوردن  فراهم  ضمن 
رویارویی، قادر است هیجان های الزم مشابه 
رویارویی واقعی را در فرد، شبیه سازی کند. 
روان پزشکی،  کتاب های  معتبرترین  امروزه 
هیپنوتراپی را یکی از موثرترین درمان های فوبی 
می دانند. خلسه هیپنوتیزمی خود به دلیل همراهی 
همیشگی اش با تن آرامی و آرامش عمیق، باعث 

تنش  و  اضطراب  کاهش 
جلسات  اغلب  می شود. 

شامل  هیپنوتراپی 
از  تجربه هایی 

آرامش 

خوشایند و لذت بخش مانند احساس سبکی، 
شناوری و آرامش عمیق جسمی و روانی است. 

هیپنوتیزم درمانی می تواند موثر باشد 
بیمار به کمک هیپنوتیزم، می آموزد که بیش از 
آنچه تصور می کرده، بر بدن خود تسلط دارد و 
می تواند تغییرات فیزیولوژیک بدنش را کنترل کند.
از آنجا که ترس ها یا هراس های هرکس در 
ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، هیپنوتیزم درمانی 
می تواند موثرترین درمان باشد چون مستقیم ترین 
راه برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه است. هدف 
هیپنوتیزم درمانی در معالجه هراس، آن است که 
با برنامه ریزی مجدد برای مغز بتوان الگوهای 

رفتاری مخرب و منفی را از بین برد. 

چگونگی درمان فوبیا با هیپنوتیزم 
هیپنوتیزم، تلقین پذیری فرد را زیاد می کند 
و هرچه را که عامل به او القا می کند، 
می پذیرد و حس می کند در این 
با  می تواند  پزشک  شرایط 
تکنیک های  از  استفاده 
رفع  برای  علمی 
اختالالت فکری 
جسمی  حتی  و 
ببرد  سود  بیمار 
جسمی  مشکالت  و 
و روانی او را درمان کند. 
چنین درمانی نه تنها به کم کردن 
اثر هراس کمک می کند بلکه می تواند 

از جهات دیگر نیز موثر باشد. 
در جلسه هیپنوتیزم درمانی، بیمار در حالت 
آرامش عمیق قرار می گیرد و آگاهی او تقویت 
می شود. در این حالت، فعالیت ضمیر ناخودآگاه 
کم خواهد شد بنابراین درمانگر می تواند افکار و 
مفاهیم مورد نظر و تغییراتی را در سبک زندگی، 
به ضمیر ناخودآگاه القا کند. با جای گرفتن این 
تلقینات در ضمیر ناخودآگاه ذهن آرام می گیرد 
و بیمار می تواند این برنامه ریزی مجدد را بپذیرد. 
در نتیجه همه چیز را به شکل دیگر می بیند و 
نظرش درباره موقعیت هایی که قبال  تهدیدی 

برای او به نظر می رسید، عوض می شود. 
 در حساسیت زدایی هیپنوتیزمی، درمانگر بیمار 
را به صورت ذهنی و به تدریج با موقعیت فوبیک 
مواجه می کند. در هر مرحله از مواجهه، با استفاده از 
تکنیک های قدرتمند هیپنوتیزمی، می توان آرامش 
را به فرد بازگرداند و بدین ترتیب، او برای تجربه 
مرحله بعدی مواجهه، آماده می شود. این کار تا 

جایی انجام می شود که فرد بتواند بدون اضطراب 
و تنش، رویارویی کامل با موقعیت را کامال 
تجربه کند اما اثر درمانی هیپنوتیزم بر اختالل 
فوبی، بسیار فراتر از یک تن آرامی ساده و حتی 
بیش از مواجهه است. یک هیپنوتراپیست ماهر 
و باتجربه، قادر است با استفاده از تکنیک های 
موثر هیپنوتیزمی، با ریشه یابی ترس و تأثیر پایدار 
بر ذهن ناخودآگاه، اختالل فوبی بیمار را درمان 
و او را برای همیشه نجات دهد. برای این کار، 
تکنیک های ویژه ای وجود دارد که در عمیق ترین 
الیه های ذهن ناخودآگاه، توانایی حفظ آرامش در 
موقعیت های مختلف ثبت، ضبط و حک می شود. 
اغلب بیماران پس از هیپنوتراپی اختالل فوبی، 
به راحتی قادر خواهند بود در شرایط واقعی و 
بدون احساس اضطراب در موقعیتی که پیش 
از آن باعث اضطرابشان می شده، حضور یابند. 
 پس از تکمیل جلسات هیپنوتراپی، شخص 
قادر خواهد بود به راحتی سوار هواپیما شود، 
از آسانسور استفاده کند، در محیط های بسته 
انجام  دندان پزشکی  درمان  کند،  پیدا  حضور 
دهد و درواقع، تمام موقعیت هایی که پیش از 
آن باعث ترس شدید او می شده، تجربه کند. 

درمان فوبیا با هبپنوتیزم چقدر زمان 
الزم دارد؟

هیپنوتراپی اختالل فوبی برای نیل به یک درمان 
پایدار و موثر، شامل سلسله جلسات درمانی منظم 
و هدفمندی است که اغلب طی 8 تا 12جلسه، 

باعث بهبود کامل می شود. 
و  هراس ها  همه  برای  هیپنوتیزم درمانی  البته 
جزئی  ترس های  ندارد.  ضرورت  ترس ها 
ناخودآگاه  در ضمیر  زمان  طی  در  می توانند 
خودبه خود و به تدریج برطرف شوند. الزم به 
ذکر است که هیپنوتیزم حتما  باید توسط مراکز 
علمی معتبر صورت بگیرد. روش انجام هیپنوتیزم 

برای هر فردی با فرد دیگر متفاوت است.

استفاده از هیپنوتیزم درمانی خطرناک 
است؟ 

افرادی که از داروهای توهم زا استفاده می کنند، 
افرادی که دچار افسردگی های خاص هستند، 
افراد دارای شخصیت دوقطبی از دسته افرادی 
هستند که هیپنوتیزم درمانی برای آنهاخطرآفرین 
است. در کل تاکید می شود قبل از آغاز این نوع 
درمان حتما بیمار مورد تست و آزمایش قرار گیرد

کاربردهای دیگر هیپنوتیزم چیست؟. 
از هیپنوتیزم در دندان پزشکی برای بی حسی و 
بی دردی، در درمان بیهوشی برای کنترل درد حین 
و بعد عمل و در رشته زنان در زایمان های طبیعی 
و سزارین، برای کنترل تهوع و استفراغ های دوران 
بارداری در حوزه روان پزشکی در اختالالت 
اضطراب و بیماری های روان تنی استفاده می شود. 
در طب عمومی در اختالالتی مانند سردرد، شب 
ادراری کودکان، اختالالت عادت مانند اعتیاد به 
سیگار و داروهای خاص، انگشت مکیدن، کنترل 
اشتها برای پیشگیری از چاقی، اعتیاد به رفتارهای 
عادتی مانند ناخن جویدن، افزایش تمرکز و 
یادگیری در دانش آموزان و دانشجویان، درمان 
اختالالت خواب و برخی از اختالالت همراه 
در بیماری های عصبی مانند اختالالت خلقی 
در بیماران ام اس، تعویض بدون درد پانسمان 
در بیماران سوختگی، کنترل تهوع و استفراغ 
و درد در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی 

می توان از هیپنوتیزم استفاده کرد. 

هیپنوتیزم را کجا یاد بگیریم؟
 در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران تکنیک 
داده  آموزش  فرد  به  خودهیپنوتیزم  قدرتمند 
می شود تا نه تنها در موقعیت های مورد نظر، 
بلکه در هر شرایطی که احساس ترس و اضطراب 
می کند، به خود کمک کند و بدین ترتیب، تبدیل 

به انسانی قدرتمندتر و کارآمدتر شود.

آنچه الزم است درباره فوبیا و درمان آن بدانید

فوبیاباهیپنوتیزمدرمانمیشود

ترامپ و ترس هایش
حرکات عجیب دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

نظامی  آکادمی  فارغ التحصیلی  مراسم  در  آمریکا 
»وست پوینت« بار دیگر سوژه شبکه های اجتماعی شد 

و گمانه زنی هایی را در خصوص وضع جسمانی او مطرح 
کرد. در ویدئو هایی که از ترامپ در این مراسم ضبط شده است 

می توان تا حدودی احتیاط و سستی را در حرکات او مشاهده کرد. 
او در پایان سخنرانی در حالی از سطح شیب دار پایین می آید که گویی 

تعادل ندارد و در آستانه افتادن است. رئیس جمهور آمریکا حتی پس از پایان 
این مراسم برای توجیه نحوه پایین آمدن از سطح شیب دار، در توئیتی توضیح داد 
که سطح شیب دار بسیار طوالنی، لغزنده و پرشیب بوده و هیچ دستگیره ای نداشته 
است اما ناتوانی ترامپ در پایین آمدن از سطح شیب دار، گمانه زنی هایی را مطرح 
می کند. پیشتر، گزارش هایی از ترامپ حین پایین آمدن از پله و تالش برای گرفتن 
دست همراهش منتشر شده بود. در ژانویه 2017 و در ژوئیه 2018 او حین دیدار 
با ترزا می، نخست وزیر پیشین انگلیس، سعی داشت هنگام پایین آمدن از پله و باال 
رفتن از آن دست همراهش را بگیرد. اگرچه در آن زمان این حرکت ترامپ نوعی 
نمایش قدرت تلقی شده بود، اما برخی معتقدند او نوعی از فوبیا که از پایین آمدن 

از بلندی یا پله است رنج می برد و می خواهد آن را پنهان کند. 
یک منبع دولتی انگلیس در سال 2017 به دیلی میل گفته بود ترامپ از ارتفاع متنفر 

است و بزرگ ترین کابوس او پلکان است.

www.salamat.ir
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نه ستم کن و نه ستم بپذیر!
وقتی جمعی با هم زندگی می کنند، نسبت به یکدیگر وظایفی 
دارند که باید انجام دهند، در مقابل از حقوقی هم برخوردار 
می شوند که که دیگران باید نسبت به آنها پاسخگو باشند. 
این فرمول به صورت قانون در آمده و به زندگی اجتماعی 

موفق و همراه با آرامش کمک می کند. 
اگر در این میان کسانی پیدا شوند که هیچ قانونی را قبول 
نکنند یا قوانین را به گونه ای تنظیم کنند که در مقابل دیگران 
کمترین وظیفه و بیشترین حقوق را داشته باشند، ستمکار 

به حساب می آیند. 
در مقابل این گروه عده ای ضعیف و ناتوان سر تسلیم فرود 
می آورند ولی گروهی قوی و مبارز هم پیدا می شوند که به 
هیچ وجه زیر بار ظلم نمی روند. این گروه دوم ممکن است 
سال ها مبارزه کنند ولی دست بردار نیستند! خداوند هم ستم 
کردن از هر نوعی که باشد را ممنوع کرده و هم مبارزه با 
ستمکار را یک وظیفه دانسته است هر نوع همکاری با این 

گروه را جرم دانسته است.  

اداره آگاهی خداوند
اداره آگاهی خداوند، بسیار مجهز و پیشرفته است.  همه 
دستگاه های اطالعاتی الزم برای کسب اخبار از رفتار مردم 
در آن وجود دارد. در کمترین زمان قابل تصور این اطالعات 

دریافت و برنامه مجازات تنظیم می شود. 
خداوند مجازات های گوناگونی برای ستمکاران در نظر گرفته 
است  که بخشی از آن در همین دنیا و در زمان کوتاه انجام 
غیرقابل  مدتی  برای  و  در آخرت  دیگر  می شود و بخشی 
تصور اجرا می شود.  البته مثل همه مجازات های دیگر، از 
قبل به اندازه کافی هشدار داده می شود و آدم ها نسبت به 
عاقبتی که برای کارشان وجود دارد، آگاهی داده می شوند تا 

مدعی بی خبری نباشند. 

تعاونی ستمکاران!
کار گروهی، پسندیده است به شرط آنکه مسیر و هدف درستی 
داشته باشد. اگر تعاونی ای که تشکیل می دهیم، برای انجام 
کارهای خوب و پرهیزکارانه باشد، مجوز فعالیت دریافت 
می کند ولی اگر این تعاونی پاتوقی برای گروهی ستمکار و 
گناهکار باشد، توسط نیروهای امنیتی خداوند جمع می شود. 
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. قانون خداوند این 
است: »در کارهای نیک و پارسایی به هم کمک کنید اما در 
خالف و تجاوز به حقوق دیگران خیر«.  حتی خداوند از ما 
می خواهد که احساسات خودمان را به گونه ای تنظیم کنیم 
که کمترین عالقه ای نسبت به دشمنان و مستکبران در قلب 
ما راه پیدا نکند چون ممکن است همین عالقه ما را به جمع 
آنها نزدیک کند و سرنوشتی مانند آنها در انتظار ما باشد.   

سکوت ممنوع!
سکوت هم کار خوبی است ولی نه در همه جا. بعضی از 

موقعیت ها نیازمند فریاد کشیدن و مخالفت کردن است.
اگر بینی که نابینا و چاه است

اگر خاموش بنشینی گناه است
دود بی تفاوتی انسان ها درباره ستم دیگران، به چشم خودشان 
می رود زیرا زمینه را برای سوءاستفاده ستمکاران فراهم می کند. 
این روحیه بی تفاوتی در قرآن هم نکوهش شده است. نگران 
کننده تر اینکه اگر کسی در برابر رفتارهای ستمکارانه و خالف 
دیگران سکوت کند، شریک جرم آنها شناخته شده و در 
عذاب آنها سهیم خواهد بود.  همچنین خداوند در قرآن بارها 
ستمکاران را نفرین کرده است.  تمام کسانی که ایمان دارند، 
با پیروی از  دستور خداوند، شعارهای ضداستکباری سر 
می دهند و با قرار گرفتن کنار یکدیگر، عرصه را بر متجاوزان 

و زورگویان تنگ می کنند. 

مورچگان را چو بود اتفاق!
گاهی ستمکار به قدری قوی و قدرتمند است که کسی جرات 
نمی کند حتی درباره او فکر کند، چه رسد به اینکه بخواهد 
او را از پا در آورد. نسخه پیشنهادی خداوند برای این گونه 
موارد،  همکاری ستمدیدگان است. اگر همه دست ها کنار 
هم قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند مقاومت کند؛ اتفاقی 

که در ایران، مصر، تونس و لیبی بر همگان اثبات شد.
مورچگان را چو بود اتفاق

شیر ژیان را بدر آرند پوست
پذیرش ستم عیب و زشت  و  می فرماید: ستمکاری  قرآن 
است؛ ولی درخواست کمک برای مبارزه با ستم یک امتیاز 

به حساب می آید. 

مؤمن می میرد، سازش نمی پذیرد!
از اسارت دیگران رها  ایمان دارد، یعنی  کسی که به خدا 
شده و فقط در مقابل خداوند سر تسلیم فرود می آورد. چنین 
کسی در هر جای دنیا که باشد، در مقابل ستمگران مبارزه 
می کند و اگر الزم شد جان خود را هم در این راه می دهد. 
تکرار  تاریخ  ماندگاران  و  بزرگان  درباره  بارها  که  اتفاقی 
شده است تعریف قرآن درباره مؤمنان شنیدنی است:»کسانی 
که هر گاه ستمی به آنان رسد تسلیم ظلم نمی شوند و از 
دیگران یاری می طلبند«. در مقابل دیگران هم موظفند که 

ستمدیدگان را یاری کنند.  

درس های عاشورا
هر سال محرم که می شود، درس های زندگی مرور می شوند. 
یادمان می آید که قرار بود چگونه باشیم و چرا عاشورا اتفاق 
افتاد؟ وقتی خوب جستجو می کنی، به یک راز مهم دست پیدا 
می کنی: »عاشورا، برنامه مبارزه با ستم و ستمکاری است«. 
امام حسین)ع( فرمود: »من نه آنم که از مرگ بهراسم. روحم 
و همتم واالتر از آن است که از بیم مرگ زیر بار ستم روم«  
یادمان باشد که هر روز انسان های آزاده عاشورا و همه جا 

برای آنها کربالست.

بدی را با بدی پاسخ نده!

مـا و هیجـان هـا
جمله حکیمانه ای از پیشوایان دینی به ما رسیده است که نشان 
می دهد هنگام عصبانیت و روبرو شدن با رفتارهای بد دیگران، 
ممکن است شخصیت واقعی خودمان را نشان دهیم. به همین 
از ما خواسته اند که زمان عصبانی شدن دوست خود، او  دلیل 
را آزمایش کنیم تا ببینیم چه شخصیتی در او پنهان شده است. 
واکنش ما هنگام خشم، می تواند سند روشنی برای ادامه یا قطع 

دوستی ها باشد. 
زمانی که مهار احساسات منفی خود را از دست می دهیم، به همه 
اعالم می کنیم که سطح تحمل ما کم و شخصیت ما کوچک است 
ولی آن وقت که به خوبی سوار بر موج می شویم، به همه ثابت 
می کنیم که کوتاه آمدن مانند کم آوردن نیست و تنها انسان های 
برای  می کنم  پیشنهاد  بیایند.  کوتاه  می توانند  قوی  و  توانمند 

سنجش میزان توانایی خود، با ما همراه باشید.

خودآزمایی
لطفا به این پرسش، پاسخ مناسب با روحیه خود را بدهید: 

دوست شما امروز با توپی پر وارد مدرسه شده و حرف های 
ناشایستی به زبان آورده و به شما توهین کرده است. در مقابل 
حرف های او کدام یک از گزینه های زیر را انتخاب می کنید؟

ب( ناسزاگویی الف( سکوت 
د( کمک به آرامش او ج( دعوا  

بررسی پاسخ ها
 اگر شما گزینه سکوت را انتخاب کرده اید، پس فردی عاقل 
برترید و  از دوست خود  رفتارهایی هوشمندانه هستید. شما  با 
توانستید مدیریت خوبی روی هیجان های خود داشته باشید زیرا 

هیجان خشم را به خوبی کنترل کردید.
 اگر گزینه دوم را انتخاب کردید، مانند دوست خود و در سطح 
او هستید. بدی او را با رفتار بد مانند رفتار دوست تان جواب داده اید.
 اگر گزینه سوم را برای مقابله به مثل برگزیدید، شما یک نمره 
از دوست خود کمتر به دست آورده اید زیرا با این کار نشان دادید 
کنترل  عصبانیت،  مانند  منفی  هیجان های  به  موج سواری  در  که 

ضعیف تر و بدتری نسبت به دوست خود دارید.
 اگر گزینه چهارم را انتخاب کردید، به شما به خاطر داشتن 
شخصیتی متفاوت و خوب، تبریک می گویم. شما با این انتخاب، 
چند امتیاز از دوست خود جلوترید. نتیجه این رفتار شما باعث 

می شود رشته رفاقت شما محکم تر شود.

موقعیت معنوی شما
1. از نظر قرآن، شما در گروه خوبان قرار دارید که بهترین سرنوشت ها 
ُعْقبَی  لَُهْم  أُولئَِک  یِّئََة  السَّ بِالَْحَسنَِة  یَْدَرُؤَن  »َو  انتظار شماست:  در 
ارِ؛ و بدی را به نیکی دفع می کنند. سرای آخرت خاص آنان  الدَّ

است.« )رعد/22(
2. شما دقیقا هماهنگ با خواسته خداوند رفتار کرده اید: »اْدَفْع بِالَّتي  
یِّئََة نَْحُن أَْعَلُم بِما یَِصُفوَن؛ سخن بد آنان را به نیکوترین  ِهَي أَْحَسُن السَّ

شکل پاسخ گوی. ما به سخن آنان آگاه تر هستیم.« )مؤمنون/ 96(
3. پاداش ویژه ای به خاطر تحمل به شما داده می شود: »أُولئَِک 
ا  یِّئََة َو مِمَّ بِالَْحَسنَِة السَّ تَیِْن بِما َصبَُروا َو یَْدَرُؤَن  یُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
َرَزقْناُهْم یُنْفُِقوَن؛ اینان به سبب صبری که کرده اند دو بار پاداش 
داده شوند. اینان بدی را به نیکی می زدایند و نیز از آنچه روزیشان 

داده ایم انفاق می کنند.« )قصص/ 54(
4. شما به رمز محبوبیت دسترسی پیدا کرده اید: » َو ال تَْستَِوي 
یِّئَُة اْدَفْع بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَّذي بَیْنََک َو بَیْنَُه  الَْحَسنَُة َو اَل السَّ
به  همواره  نیستند.  برابر  بدی  و  خوبی  َحمیٌم؛  َولِيٌّ  َکَأنَُّه  َعداَوٌة 
نیکوترین وجهی پاسخ ده، تا کسی که میان تو و او دشمنی است 

چون دوست مهربان تو گردد«. )فصلت/34(
5. جالب است بدانید که شما مانند بزرگان رفتار کرده اید. انسان های 
کامل و بزرگ هم در رویارویی با چنین اتفاق هایی، خویشتنداری 
می کردند و حتی تالش می کردند تا شخص را به آرامش نزدیک کنند. 

بخش اول( طرح دوستی با قرآن
حضرت  حرم  در  مرا  »دوستی  معنادار:  شوخی  یک 
معصومه)س( دید و گفت: می توانم چند لحظه وقت شما 
را بگیرم؟ گفتم: خواهش می کنم، بفرمایید.  دوستم گفت: به 
تازگی مشغول خواندن کتابی هستم که خیلی مرا مجذوب 
کرده است. آن قدر زیبا و عمیق نوشته شده که تا کنون چند 
بار آن را مطالعه و در جمالت آن گاهی ساعت ها تفکر 
کرده ام. از متن کتاب پیداست که نویسنده بسیار دانایی دارد. 
خیلی افسوس خوردم که چرا زودتر با این کتاب ارزشمند 
آشنا نشدم، خصوصا زمان هایی که جواب سؤاالت خودم 
را نمی توانستم از کتاب های دیگر پیدا کنم. خواندن این 
کتاب آرامش خاصی به من می دهد و از وقتی که با آن 
مأنوس شده ام، درجه نشاط من هم افزایش پیدا کرده است. 
وابستگی من به این کتاب به قدری زیاد شده که اگر روزی 
چند صفحه از آن را نخوانم، احساس دلتنگی و کمبود می کنم. 
بعد از مطالعه این کتاب با تصمیم گرفتم که آن را به دوستان 
صمیمی خودم معرفی کنم تا آنها هم به دلیل بی خبری از 
چنین کتابی بعدها خودشان را سرزش نکنند. کنجکاو شدم 
و پرسیدم: االن این کتاب را به همراه داری، یا حداقل اسم 
کتاب و نام نویسنده اش را بگو تا من هم مطالعه کنم. گفت: 
بله، اتقاقا امشب چند نسخه از این کتاب را در حرم دیدم. 
بعد بلند شد و به سمت قفسه کتاب های دعا و نیایش حرم 
راه افتاد و چند لحظه بعد در حالی که »قرآن کریم« را در 
دست داشت، برگشت...« این یک خاطره واقعی است که 
یکی از استادان قرآن ما برای ما تعریف کرد. این خاطره 
نکات نابی دارد که حتما از ذهن قوی شما دور نمانده است.

قدم اول، آگاهی: آگاهی، مقدمه یک تصمیم جدید است. 
شما وقتی با کتاب سودمندی آشنا می شوید، تصمیم می گیرید 
که از مطالب آن استفاده کرده و بعد دستورات آن را در زندگی 
خود پیاده کنید. مثال شما می خواهید مهارت خوب صحبت 
کردن را بیاموزید. از دوستان یا معلمان خود پرس و جو 
می کنید تا کتابی را که در آن این مهارت به خوبی آموزش 
داده شده، به شما معرفی شود. بعد به کتابفروشی می روید 
آن کتاب را می خرید. یا سری به کتابخانه می زنید و کتاب 
مورد نظرتان را پیدا می کنید. قدم بعدی مطالعه آن است و 
مهم ترین گام، به کار بستن روش هایی است که کتاب به 

شما پیشنهاد می کند.
»قرآن«، کتابی است که سبک زندگی موفق را به ما آموزش 
می دهد. آیه های قرآن که از سوی خداوند به ما زمینیان هدیه 
شده، با بهره گیری از روش های گوناگون مثل نقل سرگذشت 
دیگران، جمالت دستوری، تشویق و تذکر مانند تابلوهای 
راهنمایی هستند که سبب می شوند ما از بزرگراه سعادت به 
درستی عبور کنیم و به مقصد برسیم. قرآن بیش از 6 هزار 
آیه دارد. هر یک از آیه هاي قرآن، یک نشان و راهنما براي 
ماست. خداوند در قرآن بهترین راهنمایی را کرده است. 

راهنمایی های قرآن، آسان، مطمئن و قابل اجراست.

خدایي که ما را دوست دارد: اگر شما یک اثری بیافرینید 
مانند یک نقاشی، یک اختراع یا یک نرم افزار، چقدر به آن 
عالقه پیدا می کنید؟  خداي مهربان، خودش ما را آفریده 
خیلي به ما عالقه دارد. به همین دلیل همه امکانات الزم را 
در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم به درستی و راحتي زندگي 
کنیم. در مقابل این همه امکانات و نعمت ها فقط یک چیز 
از ما خواسته که آن هم به خاطر خود ماست. از ما خواسته 
که به توصیه ها و تذکرات او توجه کنیم تا در دام عنکبوتي 
شیطان نیفتیم. فرمان هاي خداوند. پر از خوبي هاست. در 
بعضی از آیات جوایز نفیسی برای دوستان قرآن معرفی 
شده است. خدای مهربان برای دوستان خود با وعده های 
خوبی که داده باعث دلگرمی و تشویق آنها به انجام بیشتر 

کارهای خوب شده است.
پیام آوران: خداوند، براي رساندن پیام هاي زیباي خود، 
مردان نمونه اي را انتخاب کرده که نامشان »پیامبر« است. 
124 هزار نفر از این مردان برتر، از سوي خداوند،  مأموریت 
داشتند که پیغام هاي دوستي را به مردم برسانند و آنها را با 
سبک های درست زندگی کردن آشنا کنند. پیامبران کارهاي 
ناشایست را هم به مردم معرفي مي کردند و از آنها مي خواستند 
که هیچ وقت آنها را انجام ندهند. عده اي به خاطر ناداني، 
به بعضي از کارهاي بد عادت کرده بودند، پیامبران از این 
مردم مي خواستند که کارهاي بدشان را رها کنند تا در تیم 
دوستان خدا قرار بگیرند. خداوند،  قرآن را نسخه ای برای 
مردم قرار داده تا با استفاده از آن و انجام سفارش هایش به 

آنچه نیاز دارند، برسند. 
قرآن، نشان پیامبري: معجزه، نشان درستی ادعای پیامبران 
است. معجزات کارها و نشانه هایی بودند که هیچ انسانی 
قدرت انجام آن را نداشت مثل زنده کردن کسی که مرده 
است. یا با دست گذاشتن روی چشم فردی که سال ها 
نابیناست، بدون استفاده از هیچ وسیله پزشکی، بینایی را به 
او برگرداند. جالب است که خداوند برای آخرین فرستاده 
خود یک کتاب را به عنوان معجزه معرفی کرد. تعجب نکنید! 
نشان مخصوص حضرت محمد)ص( یک کتاب بود. کتابي 
که دیگران نمي توانستند حتي یک جمله مثل آن بنویسند. 
در این کتاب، بهترین و جالب  ترین راهنمایي هاي خداوند 
براي مردمي که مي خواهند پاك و خوب زندگي کنند، آمده 
است.  حتی در چند جای قرآن، خداوند از همه موجوداتی 
که قدرت گفتن و نوشتن دارند خواسته تا اگر در معجزه 
بودن قرآن شک دارند، یک جمله مثل آن بیاورند.  این کتاب 
در میان گروهی نازل شد که به سخنوری و ادبیات قوی 
شهرت داشتند. مردمان عرب، حتی می توانستند حرف های 
عادی خود را در نظم ادبی خیلی خوب ارائه دهند و هر سال 
بهترین قطعه های ادبی انتخاب و در فستیوال مکه به نمایش 
گذاشته می شد. در میان این گروه، خداوند علم، کتاب و 
آیه های قدرتمندی را نازل کرد که تا امروز هنوز کسی به 
این حریف طلبی)تحدی( خداوند پاسخ مثبتی نداده است. 
قرآن دوستی است که مثل آن پیدا نمی شود و هیچ کتاب یا 

صحبتی نمی تواند جای آن را بگیرد. 
از ما قصه های گوناگونی را  بهترین قصه ها: هر کدام 
مطالعه کرده یا شنیده ایم. بعضی از آن ها واقعی و تعدادی 
دیگر خیالی اند. بعضی ها آموزنده و بعضی ها فقط سرگرم 
کننده اند. در قرآن، بهترین قصه ها آمده است. قصه هایی که 
هم واقعی اند و هم آموزنده. خداوند با گفتن این قصه ها به 
ما درس زندگی می دهد. به ما یاد می دهد که چگونه باشیم. 

راه و رسم دوستی با خودش را در البالی قصه هایش گفته 
است. قرآن برای خوشبختی ما، به زبان ما آدم ها حرف زده 
تا آن را بفهمیم و با انجام راهنمایی هایش، زندگی شاد و 

موفقی داشته باشیم.

بخش دوم( شرایط دوستی با قرآن
شما ممکن است مسیر دشواری را برای شناسایی و به دست 
آوردن یک دوست خوب یا یک اثر ماندگار طی کنید. تا 
این مرحله به شما یک فرد موفق گفته می شود اما موفقیت 
مهم تری، حفظ چیزهایی است که به دست آورده اید. مثال 
نگه داشتن دوست خوب، دشواری های خودش را دارد و 
شما برای آنکه بتوانید او را حفظ کنید، تغییراتی در خود به 
وجود می آورید و کارهایی انجام می دهید. دوستی با قرآن 
هم از این قانون جدا نیست. برای ارتباط درست و مؤثر با 
قرآن و بهره بردن از این آشنایی و دوستی، رعایت برخی از 

نکات و روش ها سودمند است.
1.پاکي: یکي از شرایط دوستي با قرآن، پاکي و نظافت است. 
خداوند از ما خواسته که به جمالتی که در قرآن درج شده، 
بدون وضو دست نزنیم ؛ یعني اول پاکیزگي و بعد دوستي. 
در دوستي هاي خودماني هم، تمیزي یکي از شرایط مهم 
است. کثیف بودن لباس یا دست و صورت، دوستي براي 
ما باقي نمي گذارد. اگر هنگام خواندن قرآن وضو نداشتیم، 
مي توانیم از کاغذي که براي اشاره به آیه ها ساخته مي شود، 
استفاده کنیم تا شرط دوستي ما به هم نخورد یا می توانیم 
آیات را لمس نکنیم ولی پیشنهاد می کنم برای ارتباط با نور 
یعنی جمالتی که از خداوند صادر شده، اولین گریم نورانی 
داشته باشید و خود را با وضو آماده این ارتباط معنوی کنید.
2.تالوت و تفکر: دوستان خوب کساني هستند که زود به 
زود از حال همدیگر با خبر مي شوند. به همدیگر سر مي زنند. 
در مدرسه، کوچه یا مهماني ها همدیگر را مي بینند. دوستان 
قرآن هم الزم است همیشه به این دوست خود سر زده و 
از راهنمایي هاي آن استفاده کنند. پیشنهاد قرآن این است که 
هر جا و به هر میزان که براي ما امکان دارد، آیه هاي قرآن را 

بخوانیم  و از آن در زندگي خود کمک بگیریم.
همچنین خیلي خوب است که در معناي آیه هایي که مي خوانیم، 

دقت کنیم و روي هر کدام آنها فکر کنیم.  
3.پناهندگي به خدا: دام هاي شیطان، دشمن قدیمي انسان ها 
همیشه پهن است. یکي از کارهایي که باعث اذیت شیطان 
مي شود، باز کردن قرآن و خواندن آن است. شیطان مي داند 
که دوستي ما با قرآن، باعث مي شود که دیگر به حرف هاي او 
گوش ندهیم. او مي داند که ما با خواندن قرآن به نقشه هایش 
پي مي بریم. به همین دلیل تمام تالش خود را مي کند که جلو 

دوستي ما را با قرآن گیرد. اگر هم زماني سراغ قرآن رفتیم و 
خواستیم آیه هاي زیبایش را بخوانیم، سعي مي کند فکرهاي 
مزاحم را مثل یک پارازیت به ذهن ما بیندازد تا به معناي 
آیه ها دقت نکنیم. براي اینکه درون این دام بزرگ نیفتیم، یک 
راه آسان وجود دارد که در خود قرآن آمده است؛ پناه بردن 
به خدا هنگام شروع تالوت قرآن . به خاطر همین قرآن را 
با این جمله شروع مي کنیم:» اعوذ با... من الشیطان الرجیم؛ 
از بدي هاي شیطاني که از بهشت اخراج شد، به خدا پناه 
مي برم«. برای اینکه خودمان هم از اخراجی ها نشویم، الزم 

است ارتباط با مرکز را حفظ کنیم.
4. تنها نگذاشتن: تنها گذاشتن دوست و فراموش کردن 
آن کاري زشت و ناپسند است. اگر شما به دوست خود 
بي توجهي کنید، روزي از شما گالیه مي کند چون شرط 
هر دوستي، ارتباط و به فکر هم بودن است. در دوستي با 
قرآن هم، تنها گذاشتن قرآن در گوشه طاقچه خانه یا داخل 
قفسه هاي کتاب، بد و ناپسند است. آیه هاي قرآن براي استفاده 
و راهنمایي ما فرستاده شده است. حضرت محمد)ص( براي 
رساندن این پیام هاي خوشبختي زحمت زیادي کشیدند تا 
ما با راهنمایي هاي آن همیشه موفق باشیم. حاال اگر ما از 
قرآن به خوبي استفاده نکنیم، پیامبر حق دارد از ما ناراحت 

 شود و شکایت ما را پیش خدا ببرد.  
5. احترام: یکي از شرایط دوستي با کتاب خدا، احترام به آن 
است. گذاشتن قرآن در جاي بلند، دراز نکردن پا به طرف آن، 
تمیز نگه داشتن قرآن و هر کار دیگري که نشانه احترام قرآن 
است. یکي از مهم ترین کارها براي گرامي داشتن این کتاب 
مقدس، سکوت در زماني است که قرآن خوانده مي شود. 
ما با حرف نزدن و گوش کردن به حرف هاي خدا، دوستي 

و عالقه خود را به این کتاب زیبا نشان مي دهیم.   
6. زندگي قرآني: قرآن براي زندگي درست و موفق ما 
برنامه دارد. انجام دستورات خدا به ما کمک مي کند که همیشه 
در حال پیشرفت باشیم. قرآن به ما آرامشي مي دهد که با آن 
مي توانیم خوب درس بخوانیم، با دیگران درست برخورد 
کنیم، دوستان خوب زیادي پیدا کنیم و آمادگي براي انجام 
کارهاي خوب دیگر را داشته باشیم. انرژی قرآن به اندازه ای 
است که می توانیم تصمیمات بزرگی بگیریم و برای آینده 
برنامه ریزی کنیم.  جاي قرآن، در دل ماست و هر آیه آن، یک 
کلید براي باز کردن دري از درهاي موفقیت است. می توان هر 
هفته با یک آیه زندگی کرد. مثال هفته اول را می توانید روی 
احترام به پدر و مادر تمرکز کنید و یکی از خواسته های مهم 
خدا را اجرایی کنید. تا وقتی برای این آیه ها برنامه کاربردی 
طراحی نکنید، آن طوری که انتظار دارید نمی توانید لذت با 

قرآن بودن را تجربه کنید.

تابستان فرصتی برای رشد و سالمت بچه ها از طریق فراگیری قرآن است

دوستی   با قرآن؛ دوستی برای امروز تا ابد
 ابراهیم اخوی
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بسیاری از دانش آموزان هر 
روز صبح که از خواب بیدار 
می شدند از رفتن به مدرسه 
امتناع می کردند و با هزار و 
یک بهانه برای والدین می خواستند در خانه 
بمانند و بازی کنند اما حاال چند ماهی می شود 
که به خاطر شیوع کرونا خانه نشین شده اند و 
از تفریحات جمع های دوستانه و شیطنت های 

کودکانه شان خبری نیست.
 از همان روزهای زمستانی که کرونا مهمان 
منحوس خانه هایشان شد دیگر هیچ کالس درس 
و دورهمی واقعی را کنار سایر همساالنشان 
تجربه نکردند و دائم با استفاده از فضای مجازی 
در حال یادگیری درس و امتحان بودند و دلخوش 
به گفته های کارشناسانی که اعتقاد داشتند با 
افزایش گرما کرونا از بین می رود اما زهی خیال 
باطل؛ کرونا که نرفت هیچ، این روزها شاهد 
موج دوم آن هم در کشور هستیم و حاال کودکان 
و دانش آموزان حتی نمی توانند در کالس های 
تابستانه آموزشگاه ها و مراکز فرهنگی شرکت 
کنند چون همچنان کالس های آموزشی سرای 

محالت و فرهنگسراها تعطیل است.

مدرسه تابستانی تعطیل نیست
هر سال همزمان با آغاز فصل تابستان مراکز 
فرهنگی مانند سرای محالت و فرهنگسراها 
کالس های آموزشی و تفریحی برای کودکان 
و نوجوانان برگزار می کردند اما امسال به دلیل 
شیوع کرونا شاهد چنین دوره هایی نخواهیم 
بود  و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 

به مدرسه تابستانی می روند. 
مدرسه تابستانی طرحی است که امسال از سوی 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران با همکاری جمعی از اهالی فرهنگ و هنر 
اجرا می شود تا با توجه به تعطیلی آموزشگاه ها 
و مراکز فرهنگی به علت شیوع بیماری کرونا، 
کودکان و نوجوانان بتوانند به صورت رایگان 
و  کرده  پر  را  فراغت خود  اوقات  آنالین  و 
مهارت های شهروندی و آموزش  های فرهنگی و 
اجتماعی را از طریق فضای مجازی دریافت کنند.
آموزش های  کل  اداره  مدیر  دانشور،  مجتبی 
شهروندی شهرداری تهران در این مورد اعالم 
کرد: »با توجه به شیوع ویروس کرونا و اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در طول ماه های 

اخیر طراحی و تولید محتوای آموزشی ویدیویی 
برای کودکان و نوجوانان تحت عنوان »مدرسه 
تابستانی« در دستور کار قرار گرفت تا از این 
طریق بتوانیم به نیازهای آموزشی و تفریحی 

کودکان و نوجوانان پاسخ دهیم. 
در مدرسه تابستانی حدود ۶۰ ویدیوی آموزشی 
به مدت ۵ هفته در فضای مجازی به صورت 
رایگان پخش خواهد شد که هم اکنون ویدیوهای 
بازیگری  قرآن،  شامل  دوره ها  این  آموزشی 
موسیقی،  اجرا،  و  گویندگی  انیمیشن،  تئاتر، 
موبایل،  با  فیلم سازی  داستان نویسی،  طنز، 
در  شهروندی  مهارت های  و  خاطره نویسی 
مرحله تولید است. در همین راستا مذاکراتی 
نیز با استادان و کارشناسان متخصص و هنرمندان 
این حرفه ها انجام گرفته که می تواند در شرایط 
کنونی بخشی از نیازهای آموزشی و فرهنگی 

کودکان و نوجوانان را تامین کند. 
در این راستا مذاکراتی با وزارت آموزش و 
پرورش انجام گرفته است تا بتوانیم ویدیوهای 

آموزشی را در سامانه شاد نیز برای دانش آموزان 
پخش کنیم و همه کودکان و نوجوانان به صورت 
فراگیر از این آموزش های رایگان بهره مند شوند.«

»تلویزیون تابستانی« تماشا کنید
ویروس  شیوع  دلیل  به  اینکه  به  توجه  با 
فرهنگی  و  آموزشی  مراکز  کشور  در  کرونا 
تعطیل است وزارت آموزش و پرورش نیز 
دست به کار شد و اجرای طرح »تلویزیون 
تابستانی« برای دانش آموزان را راه اندازی کرد، 
به طوری که به گفته رضوان حکیم زاده، معاون 
پرورش  آموزش و  ابتدایی وزارت  آموزش 
این وزارتخانه در نظر دارد با همکاری شبکه 
آموزش طرح تلویزیون تابستانی را با محوریت 
شبکه  طریق  از  دانش آموزان  مهارت آموزی 
بر  تا عالوه  کند  اجرایی  ملی  رسانه  و  شاد 
اوقات  بتوان  دانش آموزان  مهارت آموزی 

فراغت آنها را غنی و پربار کرد.
در این زمینه توافقات کلی با رئیس سازمان 

با مدیران  نیز  صداوسیما محقق و مذاکراتی 
شبکه آموزش انجام گرفته که وزارت آموزش 
و پرورش در حال نهایی کردن طرح تلویزیون 
تابستانی برای پخش از شبکه آموزش است.

کودکان از کرونا مصون نیستند
پیش از این گمان می رفت که کودکان به کرونا 
مبتال نمی شوند اما افزایش تعداد کودکان کرونایی 
در روزهای اخیر نشان می دهد این ویروس 
کودک و سالمند نمی شناسد و به دلیل حضور 
کودکان در اماکن عمومی آنها نیز در معرض 
ابتال به ویروس قرار دارند بنابراین رعایت نکات 
بهداشتی و ایمنی برای همگان الزامی است. 

متاسفانه برخی خانواده های ایرانی همزمان با 
آغاز تابستان عزم سفر می کنند و راهی شمال 
اینکه کرونا هنوز  از  کشور می شوند، غافل 
رعایت  عدم  و  سفر  و  می گیرد  قربانی  هم 
فاصله گذاری اجتماعی منجر به ابتال به این 
بیماری می شود. هرچند برخی از مردم به اشتباه 

تصور می کنند کودکان مبتال نمی شوند و در 
مسیر جاده و دریا هیچ خطری مبنی بر ابتال به 
کرونا آنها را تهدید نمی کند، مسعود مردانی، 
فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته 
کشوری کرونا در این زمینه می گوید: »متاسفانه 
به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و بی توجهی مردم به رعایت نکات بهداشتی 
شاهد افزایش میزان ابتال به کرونا در کشور 
هستیم زیرا برخی از مردم شیوع این ویروس 
را جدی نگرفتند و تصور  کردند کرونا از بین 
رفته، در حالی که هنوز موج اول کرونا در 
کشور فروکش نکرده و مهار نشده است که 
باز مردم زندگی عادی و روزمره خود را از سر 
گرفتند؛ حتی برخی عازم سفر شده اند که این 
موضوع فاجعه است زیرا آمار قربانیان اخیر 
کرونا در کشور نشان می دهد که عدم رعایت 
با  افراد  مراودات  و  اجتماعی  فاصله گذاری 

هم میزان بروز بیماری را تشدید می کند.« 
به گفته این پزشک متخصص عفونی،  میزان 
ابتالی کودکان و نوجوانان به کرونا نسبت 
و  یافته  افزایش  ویروس  شیوع  اوایل  به 
نکردن  رعایت  نیز  مساله  این  اصلی  دلیل 
کودکان  حضور  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
باید  والدین  که  در حالی  است،  در جامعه 
رعایت  مورد  در  الزم  آموزش های  ضمن 
مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
اماکنی مانند مهدکودک، پارک و کالس های 
از  خود،  نوجوانان  و  فرزندان  به  آموزشی 
حضور غیرضروری آنها در مراکز عمومی و 

کالس های آموزشی و دورهمی ها جلوگیری 
کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.

بر همین اساس دکتر مسعود مردانی از مردم 
خواست در صورتی که برای سفر تابستانی 
برنامه ریزی کرده  اند سفر خود را لغو کرده و 
در خانه بمانند زیرا زنگ خطر افزایش ابتال 
به کرونا در موج دوم به صدا درآمده است.

مردانی معتقد است هرچند مراکز تفریحی و 
استخرها تعطیل است، باز هم به خانواده ها 
و کودکان توصیه می کنیم از حضور در این 
اماکن پرهیز کنند زیرا این ویروس در همه 
جا قابل انتقال است. هر فردی که ویروس 
کرونا را در بدن خود داشته باشد حتی اگر 
کامال سالم و بدون عالئم به نظر برسد باز 
هم ناقل این بیماری به سایرین است بنابراین 
فرقی بین حضور استخر و دریا نیست زیرا 

ویروس کرونا همه جا وجود دارد.

عالئم تابستانی ابتال به کرونا چیست؟
همزمان با گرم شدن هوا و در فصل تابستان باید 
به عالئم بروز کرونا بیشتر دقت کنیم، به طوری 
که بی اشتهایی، درد شکم، تهوع و استفراغ، از 
دست دادن حس بویایی و چشایی، درد کلیه، 
تنگی نفس، تب و سرفه عالئم ابتال به کرونا 
است و تمام کسانی که در این ایام دچار اسهال 
و استفراغ می شوند حتما باید برای بررسی و 
معاینه به پزشک مراجعه کنند تا پس از انجام 
بیماری  علت  الزم  تست های  و  آزمایش ها 
مشخص شود و در صورت مثبت بودن نتایج 
آزمایش ها، درمان و قرنطینه خانگی آغاز شود.
عفونی  متخصصان  و  مسئوالن  از  برخی 
همراه  ما  با  سال  پایان  تا  کرونا  معتقدند 
با  زندگی  ادامه  مهارت  باید  بنابراین  است 
این ویروس را یاد بگیریم؛ بر همین اساس 
رسانه ملی، آموزش و پروش و خانواده ها باید 
از فرصت تعطیالت تابستانی برای آموزش 
بهره  فرزندان  به  ایمنی  و  بهداشتی  نکات 
بگیرند و آنها را برای زندگی با کرونا آماده 
مهارت های  می توانیم  این شرایط  در  کنند. 
فردی از قبیل کتاب خوانی، ورزش در خانه 
و دید و بازدید مجازی را تمرین کنیم زیرا 
در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شستشوی مداوم دست ها و استفاده از ماسک 
می توان با وجود کرونا به زندگی ادامه داد. 

»مدرسه تابستانی« پاسخی به نیازهای آموزشی و تفریحی کودکان و نوجوانان در تابستان

از حضور غیرضروری در کالس های آموزشی بپرهیزید
 مهرو ماهر

میزان ابتالی کودکان 
و نوجوانان به کرونا به 

دلیل رعایت نکردن 
فاصله گذاری اجتماعی 
و حضور آنها در جامعه افزایش یافته 
است، بنابراین والدین باید از حضور 

غیرضروری کودکان و نوجوانان در 
مراکز عمومی و کالس های آموزشی و 
دورهمی ها جلوگیری کنند تا از شیوع 

بیماری جلوگیری شود
- دکتر مردانی

زندگی  خانواده ای  در 
برای  همیشه  که  کرده ام 
را  انتخاب ها  بهترین  من 
وقت  هیچ  من  کرده اند. 
یاد نگرفتم که برای به دست 
آوردن چیزی باید تالش کنم چون قبل از اینکه درخواست کنم 
آن چیز مال من بود. اگر بخواهم راستش را بگویم من حتی فکر 
همیشه  نداشته ام.  کردن  فکر  اجازه  نگرفته ام چون  فرا  را  کردن 
صورت مساله به حدی زیبا و کامل بوده که جایی برای اعتراض 
باقی نمی مانده و من همیشه این را شنیده ام که باید از داشتن چنین 

خانواده ای خوشحال باشم. 
وقتی 12 ساله بودم، دوست صمیمی من تابستان در کارگاه دایی اش 
به کار مشغول شد و به من گفت که اگر بخواهم می توانم روزها را 
در آن کارگاه بگذرانم. طرح این موضوع با مخالفت جدی پدر و 
مادرم روبرو شد. آنها قبل از هر چیز قضاوت کردن دیگران را به 
من آموختند، جمالتی مانند این که »اگر والدینش به فکرش بودند، 
نمی گذاشتند در این گرمای تابستان عرق بریزد و عمرش را هدر 
بدهد« یا اینکه »به او بگو ما در کالس تابستانی ثبت نامش می کنیم 
تا با هم باشید.« اصرار بیشتر من موجب می شد که به ممانعت از 
ادامه چنین دوستی ای تهدید شوم و این که چنین بچه ای می تواند 

برای من بدآموزی داشته باشد.
یادم نمی رود روزی که مرا مشغول خواندن کتاب »هبوط« دکتر 
اندازه  تا چه  بود،  داده  امانت  من  به  دوستم  که  دیدند  شریعتی 
خشمگین و عصبانی شدند. به من گفتند اگر قرار است کتابی 
بخوانم اول باید آنها تاییدش کنند. از همان جا چیزی در رابطه 
ما تغییر کرد. من فهمیدم که باید خیلی چیزها را از آنها 
پنهان کنم. از آن نقطه من آموختم که می توانم خودم برای 
خیلی چیزها تصمیم بگیرم و الزم نیست آنها در جریان 
هر چیزی باشند. برخوردهای نامناسب آنها زندگی مرا 
تغییر داد، گاهی فکر می کردم فقط به این خاطر چیزی 
را انتخاب می کنم که می دانم برخالف میل آنهاست، 
گویا قصد داشتم با این انتخاب هایم به آنها صدمه بزنم. 
من که در خانه یاد نگرفته بودم می توانم خودم فکر کنم و 
نظر بدهم، در مقابل فشار گروه همساالن به راحتی تسلیم 
می شدم و برای این که جسارت خود را نشان بدهم اولین نفر 
بودم که هر کار عجیبی را آزمایش می کردم. یادم می آید در بازی 
»جرات و حقیقت« قرار شد جرات خودم را در برداشتن کیف 
یکی از معلمان از دفتر مدرسه نشان بدهم. بعد از آن بچه ها روی 

من حساب می کردند و مرا پایه هر شیطنتی می دانستند. در واقع من 
سعی می کردم اعتماد به نفسی را که خانواده از من دریغ کرده بودند، 
در معاشرت با همساالنم بسازم و در این مسیر پرخطر آسیب های 
بسیاری دیدم. اگر شما با والدین من صحبت کنید ممکن است حق 
را به آنها بدهید چون آنها فکر می کنند دوستانم موجب مشکالت اخیر 
من شده اند، آنها می گویند نهالی را که ما پرورش دادیم و نگذاشتیم 
آفتاب و مهتاب ببیند، زهر دوستان به باد فنا داد. آنها نمی پذیرند که 
این نهال باید از روزهای نخست با نامالیمات روبرو می شد و تحت 
حمایت والدین راهکار پیدا می کرد تا در توفان نوجوانی به راحتی 

خم نشود و تغییر مسیر ندهد. 
کیف می کنم وقتی به خاطر دیر خانه آمدنم با هم دعوا می کنند و 
هر یک دیگری را مقصر می پندارد. جالب است در این وضعیتی 
که آنها اسمش را آخر خط گذاشته اند، باز هم مرا برای مشاوره 
می برند؛ فکر می کنم می خواهند احساس گناه خود را کاهش دهند 
و فکر کنند که آخرین کارهای ممکن را هم کردیم ولی این زمانه 
نگذاشت که ما فرزند صالحی را به اجتماع تحویل دهیم. در این 
شرایط هم از نسخه پیچیدن برای من دست برنمی دارند و هر یک 

به تنهایی دنبال بهترین مدرسه برای من می گردد. 
فکرش را بکنید من که باید همه  روز را در مدرسه باشم، آخرین 
نفری هستم که خبردار می شوم مدرسه در کدام منطقه واقع شده 
است. در اینجا جا دارد که از کرونا تشکر ویژه ای کنم که به مدد او 
امسال و سال بعد هم از دیدن روی ماه معلمان گرامی بازخواهم ماند. 
شعر زیبای قیصر امین پور عزیز وصف الحال والدین این نوجوان است. 

آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

 دیگر دلم هوای سرودن نمی کند
تنها بهانه دل ما در گلو شکست

 سربسته ماند بغض گره خورده در دلم
آن گریه های عقده گشا در گلو شکست

 آن روزهای خوب که دیدیم، خواب بود
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست
 »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت

»آیا« زیاد رفت و »چرا« در گلو شکست
 فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند

نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
 تا آمدم که با تو خداحافظی کنم

بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست
 @farzand_e_man :با ما در تماس باشید

سنوجوانی دوره شکوفایی انسان
شنا

 کار
نظر

 دکترمیترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان

یکی از مشکالتی که ممکن است همزمان با گرم 
شدن شرایط آب وهوایی برای کودکان اتفاق بیفتد، 
تنها ماندن آنها در خودروی والدین و مواجهه با 
خطرات مختلف ناشی از این ماجرا است. گاهی 
اوقات بعضی از پدرها و مادرها بنا به شرایط شان 
تصمیم می گیرند که کودک را برای دقایقی داخل خودرو تنها بگذارند 
و بعضی اوقات هم کودکان اصرار می کنند که پیش از والدین زودتر 
سوار خودرو شوند. با این حال، والدین هرگز نباید کودک را داخل 
خودرو تنها بگذارند، خصوصا اگر ماه های گرم سال فرارسیده باشند. 
1. کارهای فوری و کوتاه را بهانه نکنید: بعضی از والدین فکر 
می کنند که اگر کار فوری و کوتاه داشته باشند، می توانند کودک 
را داخل خودرو تنها بگذارند، اما خطرات چنین کاری واقعا زیاد 
است. دکتر کریستفور مک استای، متخصص پزشکی اورژانس در 
مرکز پزشکی Langone می گوید: »حتی با پایین بودن پنجره های 
خودرو نیز هرگز نباید کودک یا حیوان خانگی را داخل خودرو تنها 
بگذارید. از نظر من این کار مطلقا ممنوع است چراکه فضای داخل 
خودرو می تواند سریع و در مدت کوتاهی داغ شود«. کودکان اساسا 
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری ها و صدمات ناشی از گرما 
قرار دارند زیرا بدن شان حرارت بیشتری تولید می کند و توانایی بدن 
آنها برای خنک سازی خودش از طریق تعریق هم هنوز به اندازه بدن 

بزرگساالن تکامل پیدا نکرده است. 
2. آگاهی خودتان از پیامدهای این کار را بیشتر کنید: دکتر کریستوفر 
هاینس، مدیر بخش پزشکی اورژانس کودکان در بیمارستان سنت 
کریستوفر فیالدلفیا می گوید: »والدین عمدتا به دلیل نداشتن آگاهی 
کافی درباره پیامدهای کاری که انجام می دهند، کودک را در خودرو 
تنها رها می کنند. این درحالی است که مثال اگر دمای هوای آزاد 22 
درجه سانتی گراد باشد، دمای هوای داخل خودرو پس از گذشت 
یک ساعت می تواند به دمایی بین 38 تا 43 درجه برسد و حدود 7۰ 
درصد از این افزایش دما در 3۰ دقیقه ابتدایی اتفاق می افتد، بنابراین 
چنین اتفاقی به راحتی می تواند کودک را دچار گرمازدگی کند و باعث 
بروز عالئمی مانند سرگیجه، گیجی، آشفتگی، تشنج و از دست دادن 
هوشیاری شود و حتی در مواردی هم کودک را به کام مرگ بکشاند.«
3. کودک را فراموش نکنید: امروزه بعضی از والدین فراموش می کنند 
که فرزند کوچک شان در صندلی عقب خودرو خواب است و بدون 
توجه به او دنبال کار خودشان می روند. دکتر مارک مک دنیل، استاد 
روان شناسی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس می گوید که همه پدرها 
و مادرها باید به این موضوع فکر کنند که آیا احتمال دارد دچار چنین 
فراموشی اش شوند؟ به گفته او، وقتی که حافظه می خواهد چیزی را 

به خاطر بیاورد که هر روز انجامش نمی دهد، گاهی اوقات دچار 
چالش می شود، بنابراین وقتی که کودک در صندلی عقب خودرو 
خواب باشد، هیچ نشانه بصری ای هم در دیدرس والدین نیست تا 
این موضوع را به یاد بیاورند. این پدرها و مادرها واقعا والدین بدی 
نیستند، بلکه عمدتا افرادی هستند که درک درست و کاملی از دستگاه 

حافظه ای انسان ندارند.«
برای جلوگیری از وقوع این اتفاق دردسرساز، والدین باید نشانه های 
بصری مختلفی را برای یادآوری حضور خودرو در کودک بسازند. 
یکی از ساده ترین کارها این است که کیف همراه تان را روی صندلی 
عقب خودرو بگذارید تا موقع پیاده شدن از خودرو مجبور شوید 

کودک را ببینید و حضور او در خودرو را به یاد بیاورید. 
4. مراقب بازیگوشی های کودک باشید: همیشه به قفل بودن همه 
درهای خودرو و بسته بودن همه پنجره های خودرو دقت کنید و 
همچنین سوییچ خودرو را همیشه دور از دسترس کودکان نگه 
دارید. ضمنا هرگز اجازه ندهید کودک بدون حضور شما وارد 
خودرو شود. گاهی اوقات کودکان موقع بازیگوشی وارد خودرو 
می شوند و درون آن گیر می افتند، بدون اینکه والدین از چنین 
اتفاقی باخبر باشند. این اتفاق در بعضی موارد می تواند حوادث 

جبران ناپذیری را رقم بزند.
WebMD :منبع

کودکان، هوای گرم و خطر تنها ماندن درخودروها

 ترجمه: 
یوسف صالحی

5فرزندپروری شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تیـر نودونه



دانستنیهایدندانپزشکی

نکات ضروری برای بهداشت دهان و دندان
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مراقبت از دندان ها و رعایت بهداشت 
دهان و دندان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
مهم ترین كار دندان ها، جویدن است. 
اگر بتوانیم غذا را به خوبی بجویم،  از 
خوردن غذا بیشتر لذت می بریم. همچنین هضم آن راحت تر 
خواهد بود و مشكالت گوارشی كمتری خواهیم داشت.

همه دوست دارند دندان های سالم و دهان خوشبویی 
داشته باشند.

چگونه از دهان و دندان های خود مراقبت کنیم؟
برای داشتن دندان های سالم باید به درستی از آن مراقبت 
کنیم و حتی اگر دندان های سالم و خوبی هم داریم، برای 
مراقبت از آن و پیشگیری از مشکالت دهان و دندان باید 
اقدامات درست و مناسبی انجام دهیم، مثال استفاده مناسب 
به برخی عادات روزمره که  نیز توجه  از دهانشویه ها و 

بسیار بااهمیت است.

بدون مسواک زدن نخوابید
توصیه شده که حداقل 2بار در روز مسواک بزنیم. بسیاری 
توجهی  آن  به  یا  غافلیم  در شب  زدن  مسواک  از  ما  از 
نمی کنیم اما مسواک زدن قبل از خواب به از بین رفتن 

جرم و باقی مانده غذا در البالی دندان کمک می کند.

درست مسواک بزنید
روش مسواک زدن بسیار مهم است. در واقع درست مسواک 
نزدن موجب پوسیدگی دندان می شود. برای مسواک زدن 
وقت بگذارید. مسواک را به آرامی در دهان حرکت دهید و 
با حرکت دورانی باقی مانده غذا را از البالی دندان ها پاک 
کنید. گاهی اوقات درست مسواک نزدن موجب به جا ماندن 

برخی جرم ها و درنتیجه بیماری دهان و دندان می شود.

روی زبان را مسواک کنید
جرم ها با قرار گرفتن میان پرزهای زبان نه تنها دهان را بدبو 
می کنند، بلکه منجر به بیماری های دهان و دندان می شوند 
بنابراین هنگام مسواک زدن دندان، زبان را نیز مسواک کنید.

مسواک تان را دست کم هر 3 ماه یکبار عوض 
کنید

هنگامی که موهای مسواک خمیده می شوند، کارایی آن کمتر 
می شود و مسواک های فرسوده احتماال حاوی باکتری های 
دهانی اند و هر بار که مسواک می کنید، دوباره آنها را به 

دهان بازمی گردانید. 
شما باید مسواکتان را تقریبا هر 3 ماه یکبار عوض کنید. 
مسواک زدن خیلی محکم هم مشکل    آفرین است زیرا دندان 
را خراش می دهد و به بافت لثه آسیب می رساند، به طوری 
که اتصال محکم لثه با دندان را از بین می برد و راه را برای 

عفونت و آسیب جدی  لثه باز می کند.
و  معمولی  مسواک های  داده  نشان  تحقیقات  از  بسیاری 
دستی به اندازه مسواک های برقی موثرند اما ممکن است 
مسواک های برقی در تمیز کردن بین دندان ها بهتر عمل 
کنند و افراد سالمندتر ممکن است تمایل داشته باشند از 
مسواک برقی استفاده کنند چون قدرت و مهارت دستشان 

کاهش پیدا کرده است. 
محل دستگیره مسواک های برقی بزرگ تر است و راحت تر 
آن،  خودکار  حرکت  و  گرفت  دست  در  را  آن  می توان 
مدل های  از  نیست  می کند.الزم  ساده تر  را  زدن  مسواک 
لوکس و گرانقیمت برقی استفاده کنید، یک مسواک باتری  دار 
ارزانقیمت هم کفایت می کند. در عین حال اگر درست 
هم سالمت  دستی   قدیمی  مسواک  همان  کنید،  مسواک 

دندان ها را حفظ می کند.

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید
و  خوشبوکنندگی  بر  عالوه  خمیردندان،  خرید  زمان 
سفیدکنندگی باید از وجود فلوراید در خمیردندان مطمئن 
شوید. فلوراید برای بهداشت دهان و دندان مفید و موثر 
دندان و  پوسیدگی  از  به جلوگیری  ماده  این  زیرا  است 

مقابله با جرم کمک می کند.

استفاده از نخ دندان هم به اندازه مسواک 
زدن مهم است

بیشتر افرادی که مسواک می کنند از نخ دندان غافل اند. نخ دندان 
نه فقط برای بیرون آوردن باقی مانده غذا از البالی دندان استفاده 
می شود، بلکه روشی برای کاهش جرم و پوسیدگی دندان و التهاب 
لثه است. استفاده از نخ دندان در طول روز برای بهداشت دندان 
بسیار مفید است. استفاده از نخ دندان نباید شما را از مسواک 
بازدارد. استفاده از نخ دندان به ویژه برای کودکان و سالمندان 
مبتال به آرتروز، بسیار سخت است. به جای کنار گذاشتن نخ 
دندان، از ابزارهایی مثل خالل دندان استفاده کنید زیرا می تواند 
به خارج کردن باقی مانده غذا از البالی دندان کمک کند. شما 

می توانید نخ دندان یکبار مصرف را از داروخانه تهیه کنید.

از دهانشویه ها استفاده کنید
تبلیغات، دهانشویه را برای بهداشت دهان و دندان ضروری 
می دانند اما بیشتر افراد به دلیل ناآگاهی از این مواد استفاده 

نمی کنند. 
محلول دهانشویه اسیدیته دهان را کاهش می دهد، به پاک 
بسیار  آنها  زدن  که مسواک  دندان  از  کردن قسمت هایی 
سخت است، کمک می کند و دندان را محکم خواهد  کرد. 
محلول دهانشویه یک ابزار مکمل و مفید برای بهداشت 

دهان و دندان است. 
کودکان و سالمندانی که قادر به استفاده از نخ دندان و 
مسواک نیستند، می توانند از این محلول برای حفظ سالمت 

و بهداشت دهان و دندانشان استفاده کنند. 
برای استفاده از محلول دهانشویه با دندان پزشک مشورت 
دندان های  و  کودکان  ویژه  دهانشویه ها  برخی  کنید. 

هستند. حساس 

آب فراوان بنوشید
آب بهترین نوشیدنی برای حفظ سالمت دهان و دندان 
است. توصیه شده بعد از هر وعده غذا آب بنوشید. این 
کار به شستشو و خارج کردن مواد چسبنده و غذاهای 

اسیدی بین دندان ها کمک می کند.

مصرف غذاهای اسیدی و قندی را کمتر کنید
مینای  و  می شود  تبدیل  اسیدی  حالت  به  دهان  در  قند 

دندان را از بین می برد. 
میوه های اسیدی، چای و قهوه از جمله موادی هستند که 
مینای دندان را ضعیف می کنند. الزم نیست یکباره همه 

این غذاها را کنار بگذارید.

حداقل 2بار در سال به دندان پزشک مراجعه 
کنید

بهداشت  و  به سالمت  توجه  عادات روزمره،  از  یکی 
دهان و دندان است. حتی کسانی که به طور منظم از 
مسواک و نخ دندان استفاده می کنند، 2بار در سال باید 
دندان های  از سالمت  و  کنند  مراجعه  دندان پزشک  به 

شوند.  مطمئن  خود 
دندان پزشک نه تنها مشکالت دندان را برطرف می کند؛ 

ارائه دهد. را  درمان  راهکارهای  بلکه می تواند 

از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید
مواد  این  اما  شده  رایج  بسیار  آماده  غذاهای  مصرف 
تازه  غذاهای  نیست.  مفید  دندان  برای سالمت  غذایی 
گزینه  بهترین  بلکه  هستند  فیبر  حاوی  نه تنها  ترد،  و 

برای سالمت دندان اند. 
سفت  و  جویدنی  غذاهای  می شود  توصیه  والدین  به 
غذاهای  از  کنند  سعی  و  بدهند  کودکانشان  به  را 
قطعات  به  غذایی  مواد  کردن  خرد  و  فراوری شده 
دندان  و  فک  کار  این  زیرا  کنند  خودداری  کوچک 

می کند. ضعیف  را  کودکان 

داروهای سفیدکننده دندان را تحت نظر 
پزشک استفاده کنید

این مواد حاوی ترکیبات سفیدکننده هستند اما باید در نظر 
داشت بسیاری از این داروها مواد ساینده دارند و برای 
نظر  تحت  باید  سفیدکننده  مواد  مضرند.  دندان  سالمت 

دندان پزشک استفاده شوند.

علل بوی بد دهان
علت های زیادی موجب ایجاد بوی نامطبوع دهان می شوند 

که به طور عمده دو گروه اند؛

علت های دهانی و خارج دهانی
علت های دهانی بوی بد دهان: عدم رعایت بهداشت دهان و 
دندان، مثل مسواک نزدن و رعایت نکردن بهداشت، مهم ترین 
علت ایجاد بوی بد دهان است. خرده های غذا بین دندان ها، 

فاسد و بدبو می شوند و ایجاد بوی نامطبوع می کنند.

جرم و ضایعات بافت نگهدارنده دندان
هرچند به ظاهر، جرم نباید بویی داشته باشد، این رسوبات 
محل مناسبی برای النه گزینی و پرورش میکروب ها و تکثیر 
آنها می شوند و به همین علت عامل اصلی در جهت ایجاد 

بوی بد دهان هستند.

 دندان های پوسیده و عفونی
 به علت پوسیدگی حفره هایی در دندان ایجاد می شود که 
خرده های غذا را در خود جا می دهند و محیط مناسبی برای 
تکثیر میکروب ها می شوند که سبب بدبو شدن خرده های 

غذا در این پوسیدگي هاست.

ناهنجاري های دندانی
ناهنجاری و بدقرار گرفتن دندان ها باعث می شود دندان ها 
باشند و فشار غذا خوردن هم  از دسترس مسواک دور 
این  که  کند  تمیز  را  آن قسمت ها  طبیعی  به طور  نتواند 

مساله باعث بدبویی دهان مي شود.

درمان های نادرست دندان پزشکی
 اگر ترمیم و پر کردن دندان ها به طور مناسب انجام نشود، باعث 
باقی ماندن خرده های غذا و بدبویی دهان می شود. بیماري گوارشی، 
اختالالت و تغییرات هورمونی و عفونت در راه های هوایی، استعمال 
دخانیات، تنفس از طریق دهان و گرسنگی، از عوامل ایجادکننده بوي بد 

دهان هستند که برحسب مورد باید به متخصص مربوط مراجعه کرد.

دهان و دندان شماره هفتصدوپنجاه وشش  هفت تیـر نودونه6
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زمانی نیک



بهترین اصول تغذیه برای نوجوانان به بهانه »روز جهانی نوجوان«

رژیـم نـوجـوانـی
2 جوالی برابر با 11 تیر در تقویم 
جهانی  »روز  عنوان  به  سالمت 
است.  شده  نامگذاری  نوجوان« 
یکی از اهداف نامگذاری این روز، 
این است که والدین به سالمت نوجوانان شان اهمیت 
بیشتری بدهند. وجود هر نوجوان سالم در جامعه به 
معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالم تر در جامعه 
آینده است. ازجمله مهم ترین مواردی که کنار شیوه 
زندگی سالم مانند ورزش روزانه و خواب کافی می تواند 
سالمت نوجوانان را تضمین کند، پیروی از الگوهای 
غذایی سالمت محور و منطبق با نیازهای تغذیه ای بدن 
نوجوانان است. از آنجایی که نوجوانان در سنین رشد 
به سر می برند و تغذیه سالم می تواند نقشی کلیدی در 
حفظ سالمت آنها ایفا کند، در ادامه این مطلب در 
صفحه »سفره سالم« این هفته با مهم ترین توصیه های 

تغذیه ای برای این گروه سنی آشنا خواهید شد. 

نوجوانان به کلسیم بیشتری نیاز دارند 
کلسیم به عنوان یک ماده غذایی ارزشمند می تواند 
مستقیم بر حفظ سالمت استخوان ها تاثیرگذار باشد. 
زمانی که نوجوانان در طول روز حداقل 1300 میلی گرم 
کلسیم دریافت می کنند، می توانند امیدوار باشند که 
خطر ابتال به کاهش تراکم استخوانی، پوکی استخوان 
و پوسیدگی دندان در میانسالی و سالمندی را تا حدود 
زیادی کاهش می دهند. توصیه متخصصان تغذیه به 
تمامی افراد نوجوان برای تامین طبیعی این 1300 
میلی گرم کلسیم در طول روز، این است که روزانه 
حداقل 3 وعده لبنیات مصرف کنند. هر وعده لبنیات 
شامل این موارد می شود؛ یک قوطی کبریت پنیر، یک 
پیاله ماست، یک لیوان شیر یا دو لیوان دوغ کم نمک. 
البته توصیه می شود کلسیم از طریق کم چرب ترین 
انواع لبنیات دریافت شود و اگر قرار است بخشی 
از کلسیم را خوراکی هایی مانند کشک تامین کنند، 
حتما باید انواع بدون نمک آنها انتخاب شوند. کنار 
لبنیات، خوراکی های دیگر غنی شده با کلسیم مانند 
غالت صبحانه غنی شده یا آب پرتقال غنی شده هم 
می توانند برای دریافت کلسیم مناسب باشند. از طرف 
دیگر، سبزی های برگ سبز تیره هم می توانند تا حدی 
)نه به اندازه لبنیات( تامین کننده کلسیم بدن نوجوانان 
باشند. والدین باید به این نکته توجه کنند که اگر 
ویتامین D کافی در رژیم غذایی نوجوان جا بگیرد، 
میزان جذب کلسیم افزایش پیدا می کند. زمانی که 
سطح کلسیم و ویتامین D در بدن نوجوانان در حد 
مطلوبی باشد، عالوه بر رشد مناسب استخوان ها و 
پیشگیری از کوتاهی قد آنها، سیستم ایمنی بدن شان 
هم به اندازه کافی در برابر عوامل ویروسی و عفونی 

مانند کروناویروس تقویت خواهد شد. 

دختران نوجوان به آهن اضافی نیاز دارند
آهن به عنوان نوعی ماده معدنی بسیار ارزشمند، بخش 
مهمی از گلبول های قرمز خونی را تشکیل می دهد و 
وجود آن برای حمل اکسیژن در بدن ضروری است. 
از آنجایی که کافی بودن سطح آهن در بدن به افزایش 
تمرکز در نوجوانان، حفظ انرژی آنها و بهبود عملکرد 
سیستم دفاعی بدن شان کمک می کند بسیار مهم است 
که والدین به دریافت آهن کافی توجه ویژه ای نشان 
دهند. با توجه به اینکه دختران نوجوان در سنین 14 
تا 18 سالگی و به دلیل رسیدن به سن بلوغ و تجربه 
اولین دوره های عادت ماهانه ممکن است با دفع آهن 

از بدن مواجه شوند، بهتر است روزانه حداقل 15 
میلی گرم آهن دریافت کنند. پسران نوجوان هم در 
همین سن به دریافت 11 میلی گرم آهن در طول 
روز نیاز دارند. زمانی که میزان دریافت آهن در 
بدن نوجوانان )خصوصا دختران نوجوان( کاهش 
پیدا می کند، آنها با افت انرژی شدید، بی حالی 
مزمن، عدم تمرکز کافی برای درس خواندن و 

حتی گاهی از دست دادن صبوری و 
اگر  می شوند.  مواجه  آرامش 

شما  نوجوان  می خواهید 
آهن مناسبی را دریافت 
کند، بهتر است منابع 
غذایی حاوی آهن را 
همراه با منابع غذایی 
 C ویتامین  حاوی 
کنید؛  آماده  برایشان 

تمامی  کنار  یعنی 
حتما  آنها،  غذاهای 

مقداری آب لیموی تازه، آب 

مرکبات تازه یا ساالد سبزی های تازه قرار دهید. 
نوجوانان باید در طول روز حداقل بین 113 تا 170 
گرم از منابع حیوانی دریافت آهن استفاده کنند. این 
منابع شامل انواع گوشت قرمز، مرغ، گوشت پرندگان، 
ماهی و تخم مرغ می شوند. ضمن اینکه نوجوانان 
باید دریافت آهن گیاهی را هم در رژیم  روزانه 
غذایی خودشان داشته باشند. آهن گیاهی به وفور 
در انواع حبوبات، انواع آجیل های خام و سبزیجات 
برگ سبز تیره مانند اسفناج، نخود فرنگی و مارچوبه 
یافت می شود. به عالوه، این روزها می توانید به سادگی 
نان های غنی شده با آهن، پاستاهای غنی شده با آهن یا 
غالت صبحانه غنی شده با آهن را هم برای نوجوانان 

تهیه و آماده مصرف کنید. 

صبحانه نوجوانان به هیچ وجه حذف نشود 
دوره  خوش خوابی  به دلیل  نوجوانان  متاسفانه 
نوجوانی ترجیح می دهند حتی برای 5 دقیقه هم 
آن طرف  از  و  بخوابند  بیشتر  که شده، صبح ها 
برای اینکه دیر به مدرسه نروند، صبحانه را حذف 

کنند. این کار عالوه بر اینکه شدیدا باعث کاهش 
تمرکز و افزایش خواب آلودگی آنها در مدرسه 
می شود، می تواند خطراتی مانند افزایش وزن و 
اختالل در رشد قدی را هم به دنبال داشته باشد. 
بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی 
دارد، حتما صبح ها نان او را گرم کنید تا بوی نان 
اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان تحریک 
تا  لقمه صبحانه آماده کنید  او  کند. سپس برای 
حتی اگر نتوانست همراه با شما صبحانه میل کند، 
این لقمه را بین راه یا قبل از شروع کالس حتما 
مصرف کند. لقمه صبحانه نوجوان می تواند متشکل 
از یک نوع نان سبوس دار همراه با تخم مرغ ، پنیر 
یا عسل و یک نوع از صیفی ها مانند گوجه فرنگی 
یا خیار و یک نوع از مغزها و دانه های خام مانند 
یا  فندق، کنجد، تخمه کدو  پسته، گردو،  بادام، 
تخمه آفتابگردان باشد. این لقمه به تنهایی حجم 
باالیی از ریزمغذی های مورد نیاز بدن نوجوان در 

وعده صبح را تامین می کند.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

به نوجوان درباره فست فودها هشدار دهید 

یکی از عادت های بسیار نادرست اما شدیدا رایج میان نوجوانان، تمایل شدید آنها به مصرف فست فودهای 

مختلف همراه با نوشیدنی های گازدار، سس و پنیر فراوان است. بهتر است که در این مورد اصال از درِ 

دشمنی با نوجوان وارد نشوید و برای او ممنوعیت های شدید ایجاد کنید زیرا در این صورت 

نوجوان به خوردن این غذاها تمایل حریصانه بیشتری نشان می دهد و به جای اینکه خوردن 

این غذاها را با شما تجربه کند، در جمع های دوستانه خود و به دور از چشم والدین 

از فست فودها استفاده می کند. بهترین برخورد این است که به نوجوان توضیح دهید 

زیاده روی در مصرف فست فودها می تواند عالوه بر افزایش احتمال ابتالی او به چاقی 

و اضافه وزن، باعث دفع کلسیم و آهن از بدنش شود. پیامد این دفع هم چیزی جز 

کوتاهی قد و افت عملکرد سیستم ایمنی بدن نخواهد بود. زمانی که سیستم ایمنی 

بدن افت کند، نوجوان در معرض ابتال به انواع بیماری های عفونی و ویروسی مانند 

کروناویروس، آنفلوآنزای شدید یا سرماخوردگی های شدید قرار می گیرد.

7سفره سالم شماره هفتصدوپنجاه وشش  هفت تیـر نودونه

متاسفانه نوجوانان به دلیل خوش خوابی دوره 
نوجوانی ترجیح می دهند که حتی برای 5 

دقیقه هم که شده، صبح ها بیشتر بخوابند 
و برای اینکه دیر به مدرسه نروند، صبحانه 
را حذف کنند. این کار عالوه بر اینکه باعث 

کاهش تمرکز و افزایش خواب آلودگی آنان در 
مدرسه می شود، خطراتی مانند افزایش وزن 
و اختالل در رشد قدی را هم به دنبال دارد. 

بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی 
دارد، حتما صبح ها نان او را گرم کنید تا بوی 

نان اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان 
تحریک کند. سپس برای او لقمه صبحانه 

آماده کنید تا حتی اگر نتوانست همراه با شما 
صبحانه میل کند، این لقمه را بین راه یا قبل 

از شروع کالس حتما مصرف کند

در  که  توجهی  قابل  نکته 
خصوص بیماری های مشترک 
خصوصا  دام،  و  انسان  بین 
کووید-19، هرگز نباید از آن 
غفلت کرد، تغییر شیوه زندگی 
انسان ها و تاثیر این تغییر بر بروز بیماری های نوپدید و بازپدید است. 
منظور از بیماری های بازپدید، بیماری هایی هستند که مدت ها در 
جهان از بین رفته بودند اما دوباره و به دلیل دخالت انسان در طبیعت 
به چرخه زندگی بازگشته اند. بیماری های نوپدید هم به آن گروه از 
بیماری ها مانند کووید-19 گفته می شود که باز هم مستقیم با تغییر 
شیوه زندگی انسان ها ارتباط دارند. اگر بخواهیم کمی ساده تر در این 
باره بگوییم، تغییر تمایالت خوراکی انسان امروزی یا ورود بیشتر انسان 
به محیط های غیرشهری که قبال در اختیار حیوانات و حیات وحش 
بوده، باعث ورود چرخه بیماری های جدیدی مانند کووید-19 به 
جامعه جهانی این روزها شده است. اگر دقت کنید، تمایل به مصرف 
بعضی غذاها مانند همین سوپ خفاش یا ورود به طبیعتی که اساسا 
انسان جایگاهی در آن نداشته، عاقبتی جز ابتال به بیماری هایی مانند 

کووید-19 را برای بشر به دنبال نداشته است. 
نکته دیگری که در روز جهانی بیماری های مشترک بین انسان و دام 
امسال، توجه ویژه ای را به خود جلب کرد، بحث سالمت واحد است. 
این بحث چند سال پیش مطرح شد و براساس آن مشخص شد که 
انسان، حیوان و محیط زیست، همگی به یکدیگر وابسته هستند و عمال 
رشته های زیست پزشکی )پزشکی، دام پزشکی، پرستاری، محیط زیست 
و غیره( به نوعی با همدیگر ارتباط دارند. براساس این تعریف، دانش 
نمی تواند قابل خط کشی باشد، به طوری که ما بگوییم در مرحله اول 
دام پزشکی قرار می گیرد، مرحله بعدی به داروسازی تعلق دارد یا 
علم پزشکی از این دو جدا می شود. در بحث سالمت واحد، محققان 
دریافته اند که هرگز نمی توان انسان، حیوان، محیط زیست و علوم مرتبط 
با آنها را از یکدیگر جدا کرد. در حال حاضر هم می بینیم که تحقیقات 
جدید در مورد واکسن کووید-19 به صورت عمده ای روی حیوانات 
آزمایشگاهی صورت می گیرد و برای کشف فرمول های دارویی جدید، 
تیم های مشترکی از پزشکان، دام پزشکان، داروسازان، مسووالن علوم 
آزمایشگاهی و... با یکدیگر همکاری می کنند. درنهایت و براساس 
بحث سالمت واحد، باید این نکته را در نظر بگیریم که انسان امروزی 
نمی تواند از حیوان و طبیعت دور بماند و کوچک ترین تغییری که در 
چرخه طبیعت یا زندگی حیوانات ایجاد می کند، به شکل بیماری های 
نوپدید، بازپدید یا بالیای طبیعی به زنجیره زندگی خودش برمی گردد. 
بحث بسیار داغی که همزمان با شیوع کووید-19 در جوامع مختلف 
مطرح و متاسفانه باعث شد که افراد بسیاری حیوانات خانگی شان را 
رها کنند، بحث مربوط به انتقال پذیری کووید-19 از حیوان به انسان 
بود. خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال کووید-19 از حیوان 
به انسان به اثبات نرسیده است و پس از انتقال اولیه این ویروس از 
خفاش یا مورچه خوار به انسان، تمامی انتقال ها از انسان به انسان بوده 
است. از سوی دیگر، چند مورد حیوان در گروه گربه سانان یا سگ ها 
که به این ویروس آلوده شده اند، ویروس را از انسان یا همان صاحبان 

خودشان گرفته بودند. 
براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان جهانی بهداشت، 
اگر فردی به کووید-19 مبتال می شود، باید دوره قرنطینه 14 روزه 
را در مورد حیوان خانگی اش هم رعایت کند. ضمن اینکه براساس 
توصیه های جدید، تمامی افرادی که حیوان خانگی دارند، باید یک 
بار قبل از لمس حیوان و یک بار هم بعد از لمس حیوان، دست های 
خودشان را با آب و صابون بشویند، تا در صورت ناقل بودن باعث 

بیماری حیوان خانگی شان نشوند. 
آخرین نکته هم اینکه به هیچ وجه با حیوان خانگی در تخت مشترک 
نخوابید، او را نبوسید و اجازه ندهید که او شما را بلیسد زیرا بعضی 
عوامل میکروبی موجود در بدن حیوانات می توانند به مرور زمان با 
میزبان جدید که همان انسان باشد، تطابق پیدا کند و به انسان منتقل 
شود. از آنجایی که تاکنون بیماری کووید-19 از طریق حیوان خانگی 
به صاحبان آنها منتقل نشده است، با رعایت دستورا لعمل های بهداشتی 

می توانید همچنان از حیوانات خانگی خود مراقبت کنید.

به بهانه 13 تیر، روز جهانی 
بیماری های مشترک بین انسان و دام 

کووید -19از حیوان خانگی 
به انسان منتقل می شود؟ 

 دکتر آراسب 
دباغ مقدم

دامپزشک و متخصص 
بهداشت مواد غذایی



: آقای دکتر! می دانید که باز هم لبنیات 
گران شد و این گرانی بیشتر سبب می شود 
که اقشار کم درآمد جامعه توان خرید نداشته 
باشند. آیا این قضیه تولید لبنیات را هم تحت 

تاثیر قرار می دهد؟
ارتباطی بین میزان تولید و افزایش قیمت وجود 
ندارد، ممکن است افزایش قیمت باعث کاهش 
مصرف شود.از آنجایی که درآمد خانواده ها ثابت 
است، وقتی اقالم مصرفی گران تر می شود، سفره 
مردم کوچک تر می شود ولی این قضیه ارتباطی به 
افزایش یا کاهش تولید ندارد و طبق گزارش هایی 
که دامداران می دهند با توجه به افزایش قیمت ها 

در چند ماه اخیر، تولید کم نشده است.
: صحبت شما کامال درست است اما 
وقتی مردم لبنیات کمتر مصرف کنند و تولیدکننده 
میزان تولیدش مانند قبل باشد، ضرر نمی کند؟

به دلیل باال رفتن هزینه ها در سال جاری، قیمت 
تمام شده شیر خام افزایش یافته و دامداران قیمت 
را باال بردند و کارخانه ها هم برای کاالهای اصلی 
افزایش قیمت کمتری داشتند و قطعا مجددا افزایش 
قیمت خواهند داشت. این قضیه همان طور که گفتم 
سبد خانواده ها را کوچک تر می کند اما با گران 
شدن لبنیات امسال یک 10 هزار تن شیر خشک 
صادر شد و 10 هزار تن دوم هم در حال صادر 
شدن است. در حقیقت، سر ریز شیری که مردم 
مصرف نمی کنند، تبدیل به شیر خشک می شود 

و بعد صادر می شود.
: همه می دانیم که مصرف لبنیات برای 
سالمت بدن مفید است اما گاهی به دلیل تغییر 
شرایط زندگی، انتخاب های غذایی هم تحت 
تاثیر قرار می گیرد. لطفا در مورد مهم ترین تبعاتی 
که پایین آمدن سرانه مصرف لبنیات می تواند در 

بلندمدت ایجاد کند، توضیح دهید. 
به صورت کلی، در برنامه سوم و چهارم توسعه به 
بعد، متوسط سرانه مصرف لبنیات 160 کیلوگرم 
برای هر ایرانی دیده شده بود ولی متاسفانه سرانه 
مصرف ما در برخی آمارها می گوید که کمتر از 
نصف این مقدار است و نسبت به سال های قبل 
که 90 تا 95 کیلوگرم بود در حال حاضر کمتر 
شده و به 70 کیلوگرم و ماکزیمم 80 کیلوگرم 
رسیده است. در تمام دنیا مصرف لبنیات به عنوان 
یکی از شاخص های سالمت و توسعه در نظر 
گرفته می شود. ما تاکنون روند مناسبی را نداشتیم 
و با این گرانی مصرف کمتر هم می شود.تبعات 
این قضیه چه در نسل بچه ها که باید نسل سالمی 
داشته باشیم و چه برای بقیه گروه های سنی جامعه 
کم نیست. شیر یکی از بهترین پروتئین های منبع 
حیوانی و بهترین منبع کلسیم است که کنار فسفر 
می تواند در بدن جذب شود. تمام مواد مغذی که 
در شیر وجود دارد ارزش تغذیه ای باال دارند و 
هیچ ماده غذایی جایگزین شیر نمی شود. شیر را با 
هیچ پروتئین ارزان تری نمی شود، جایگزین کرد. 
اگر گوشت مصرف شود، بسیاری از آمینواسیدهای 
ضروری بدن تامین می شود ولی به نسبت شیر 
بنابراین کاهش مصرف هم در  گران تر است. 
کودکان ما و هم در نوجوانان تاثیر منفی دارد. 
حتی افرادی که در سنین جوانی هستند، با کاهش 
مصرف لبنیات وقتی به سنین باالتر می رسند، دچار 
پوکی استخوان و کمبودهای تغذیه ای می شوند که 
تمام اینها به نوعی هم فرد را گرفتار می کند و هم 

سیستم بهداشت و درمان مملکت. مردمی که شیوع 
پوکی استخوان در آنها باال باشد، با کوچک ترین 
اتفاقی،استخوان هایشان دچار شکستگی می شود. 
همچنین کمبود کلسیم باعث خراب شدن زود 
هنگام دندان ها خواهد شد بنابراین کاهش مصرف 
لبنیات عوارض دارد و مجموعه این عوارض بر 
سیستم بهداشت و درمان هم فشار وارد می کند.

افرادی که باید بهره ور و فعال باشند، سیستم بهداشت 
و درمان باید برای درمانشان هزینه هنگفتی بپردازد. 
در بسیاری از کشور های دنیا بیمه ها هم در این 
زمینه کمک می کنند زیرا غذایی مثل شیر و لبنیات 
را اگر حمایت هایی وجود داشته باشد که مردم 
بتوانند مصرف کنند، بیمه ها هم مبالغ کمتری برای 
درمان می پردازند. البته در ایران متاسفانه بیمه ها 

در این زمینه وارد نمی شوند.
: به اعتقاد شما چگونه می توان با توجه 
به شرایط اقتصادی که کشور ما دارد، این سرانه 

پایین را حداقل حفظ کرد تا پایین تر نرود؟
اگر بگویم یارانه ای درنظر بگیریم و برای عموم 
مردم شیر و لبنیات ارزان برسانیم که امری نشدنی 
است ولی ما می توانیم حمایت ها و یارانه ها را 
هدفمند کنیم.به نظرم در دو گروه از مردم می توان 

این کار را انجام دهیم. گروه اول بچه ها هستند که 
همان راه اندازی شیر مدرسه کمک کننده خواهد 
بود تا شیر ارزان و با کیفیت دریافت کنند. گروه 
دوم شناسایی افراد آسیب پذیری که تمکن مالی 
ندارند. من شنیدم در کشورهای توسعه یافته تر 
برای افرادی که نیاز غذایی خاص دارند، در قالب 
سبدها و بن های حمایتی به گروه های آسیب پذیر، 
مواد غذایی می دهند. بنابرابن اگر کمیته امداد و 
بهزیستی از برخی از خانواده ها حمایت می کند، 
فکری به حال وضعیت غذایی آنها داشته باشد و 
فر آورده های غذایی را در حمایت های مالی باید 
بگنجانیم. در بررسی هایی که انجام شده درصدی 
از جامعه هم به دلیل عدم اطالع کامل از خواص 
شیر گاهی، مصرف شیر را با مواد غذایی ناسالم 
مثل نوشیدنی های شیرین جایگزین می کنند. مثال 
به جای اینکه به فرزنداشان میان وعده شیر و کیک 
بدهند،شیر را با نوشیدنی هایی که قند باالتری 
دارد، جایگزین می کنند.بنابراین با فرهنگ سازی 
و آموزش باید سواد تغذیه ای را باال برود تا مردم 

انتخاب اصلح داشته باشند.
متاسفانه برنامه شیر مدرسه همان طور که می دانید به 
خوبی اجرایی نشد.حتی یک سال آن را به مزایده 

گذاشتند و آخر هم به جایی نرسیده که هر سال 
به بچه ها شیر داده شود! 

به  اگر  اال  و  بوده  این گونه  اخیر  در سال های 
سابقه شیر مدرسه در 17 سال گذشته نگاه کنید، 
ایران بزرگ ترین شیر مدرسه دنیا را داشت و من 
خاطرم هست که یک تقدیرنامه از طرف فدراسیون 
بین المللی شیر به ایران داده شد.این تقدیرنامه به 
عنوان بزرگ ترین شیر مدرسه دنیا که بیشترین 
تعداد شیر به بچه ها توزیع می شد،اهدا شد. بعد 
از آن سال ها از سال 84 و 85 کم کم جمع شد 
وشیر مدرسه به مناقصه گذاشته شد. در حالی که 
سالمت بچه ها و دانش آموزان با مناقصه و چنین 

اقداماتی به خطر می افتد.
: یک مساله مهم سالمت لبنیات سنتی 
تولید کنندگان  می دانید  که  است،همان طور 
لبنیات سنتی روز به روز بیشتر می شود و این 
یعنی اقبال مردم به این لبنیات بیشتر است.شایعاتی 
که در مورد لبنیات صنعتی بیان می شود مثل وجود 
وایتکس در آن یا سطح باالی آفالتوکسین هم 
در باور مردم خیلی تاثیر گذار است.آیا می توان 

این باورها را به راحتی اصالح کرد؟
من در مورد این شایعات صحبت کنم شاید 

بسیاری از باورهای نادرست تغییر کند. من تجربه ای 
که در سازمان غذا و دارو داشتم و چه در زمان 
تدریس در دانشگاه هیچ گزارش مستندی مبنی بر 
اینکه وایتکس در شیر و فراورده های لبنی وجود 
دارد،دریافت نکردم. متاسفانه یک گزارشی از یک 
فرد غیرمطلع بیان شده و هنوز هم این گفته از یاد 
مردم نرفته است. در مورد آفالتوکسین هم طی 
کارهای تحقیقاتی بررسی شده بود که مقاالت 
سطح آفالتوکسین را با استانداردهای اروپا مقایسه 
کرده بودند. استانداردی که کدکس و آمریکا دارد 
500 پی پی بی را برای آفالتوکسین مجاز می داند. 
برای اتحادیه اروپا 50 پی پی بی در نظر گرفته شده. 
استاندارد ما 100پی پی بی است یعنی از استاندارد 
اروپا بیشتر است ولی یک پنجم استاندارد کدکس 
است. در آن مقاالتی که اشاره شد با استاندارد 
اروپا سنجیده بودند و حدی که مشخص می شود 
یکی از عوامل مهم میزان سرانه مصرف است. 
در اتحادیه اروپا ما کشورهایی را داریم که سرانه 
مصرفشان 4 برابر ماست در حالی که در ایران با 
وجود سرانه پایین استاندارد ما 2 برابر اروپاست.

در صورتی که بررسی های کدکس نشان داده تا 
500 پی پی بی اشکالی ندارد. 

: در هر صورت در هر صنفی تخلفاتی 
وجود دارد ولی نمی توان به همه صنف نسبت 
داد. اما در مورد لبنیات سنتی که اکثرا نظارتی 
بر آن نیست،تخلفات کمتر گزارش و رسانه ای 

می شود. درست است؟
سنتی  لبنیات  که  است  این  دیگر  بله،مساله 
شناسنامه ای ندارند و هیچ زمانی صحبتی از تخلفات 
آنها نمی شود. در صورتی که بررسی هایی که انجام 
شده از سوی وزات بهداشت در سطح عرضه 

بیشترین آلودگی ها از لبنیات سنتی بود و مردم نباید 
فریب بخورند. لبنیات صنعتی توسط دو سازمان 
غذا و دارو و ملی استاندارد کنترل می شود و هم در 
کارخانه و هم در بازار کنترل می شوند. توصیه ما 
این است که مردم مواد غذایی را بخرند که کنترل 
شده باشد. نکته دیگر این است که شیر خامی که 
وارد کارخانه می شود باید آزمایش شده باشد و 
اگر مطابق استاندارد نباشد، برگشت می خورد و در 
بیشتر مواقع جذب لبنیات سنتی می شود، درصورتی 
که متاسفانه مردم لبنیات سنتی را معادل محصول 
سالم می دانند. آنقدر تعداد عرضه کنندگان لبنیات 
سنتی زیاد است، نظارت بر آنها سخت است به 
ویژه با این جمعیت کارشناسان بهداشت. در حالی 
که کل کارخانه های تولیدکننده لبنیات صنعتی، به 
هزار عدد هم نمی رسد و 80 درصد بازار دست 
چند برند معتبر است که ده ها کارشناس کنترل 
کیفیت دارند و امکان خطا در آنها پایین است. 
در حالی که در یکی از استان های اطراف تهران، 
تعداد لبنیات سنتی 3-2 هزار عدد بوده که نمی توان 
ماده اولیه و محصول شان را به راحتی کنترل کرد.

: قبول دارید که وزارت بهداشت در 
زمینه اطالع رسانی در مورد محصول سالم و 
ناسالم پررنگ و تاثیر گذار نیست و معموال 
یک تخلفی رسانه ای می شود و بعد وزارت 
بهداشت در مورد آن اطالع رسانی می کند.این 
قضیه در اعتماد مردم بر دستگاه های نظارتی 

تاثیر نمی گذارد؟
بله من هم حرف شما را قبول دارم. ما اگر مردم 
را به خوبی آگاه کنیم، مردم کنترلگرهای خوبی 
می شوند.اگر مردم خودشان برای انتخاب شان 
اطالعات داشته باشند، نیازی به ناظر ندارند و 
در آن صورت مردم محصول ناسالم را نمی خرند. 
رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید اطالعات کافی 
در اختیار مردم بگذارند. ما در راهنمایی و رانندگی 
همیار پلیس تربیت کردیم، چه اشکالی دارد که 

همیار تغذیه و بهداشت داشته باشیم.
: با توجه به شرایط کرونایی ایجاد 
شده و افزایش قیمت ها چه توصیه ای به مردم 

در مورد مصرف لبنیات دارید؟ 
در کنار رعایت نکات بهداشتی، بهترین راه 
پیشگیری، تقویت سیستم ایمنی بدن است و 
در این راستا یکی از گزینه های غذایی،مصرف 
لبنی است زیرا در شیر  شیر و فراورده های 
الکتوفرین، پروتئین ها و ایمونوگلوبین هایی را 
داریم که تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. 
دنیا  در  که  پروبیوتیک  همچنین محصوالت 
ثابت شده بهترین مواد غذایی برای رشد این 
میکرو ارگانیسم ها، لبنیات است که یکی از 
عوامل افزایش سیستم ایمنی هستند. عالوه 
باید  حاکمیت  و  مردان  دولت  آن،  بر 
حمایت از خانوارهای کم در آمد 
را به سمتی ببرند که در جهت 
سنت  یک  باشد.  سالمتشان 
سبد  در  که  دارد  وجود  دیرینه 
غذایی حمایتی روغن و قند و شکر 
گذاشته می شود،درصورتی که باید مواد 
مغذی در اولویت باشند. برای این زمان کرونا 
بهتر است در مدارس و دانشگاه ها شیر در 
در  حتی  بگذاریم  جوانان  و  کودکان  اختیار 

ادارات به کارمندان شیر داده شود. 

هشدار دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

سرانه پایین لبنیات با افزایش قیمت آن پایین تر خواهد آمد! 
تبعات اقتصادی کرونا در تمام دنیا شرایط کسب و کارها را تغییر داده 
ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ها قبل از کرونا، وضعیت متفاوت 
است. قرنطینه یکی- دو ماهه بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی 
کشاند و حتی باعث کمبود مواد غذایی شد. در حالی که کشور ما قبل 
از کرونا هم درگیر بحران های ارزی و تحریم بود و از سال گذشته یکی از دغدغه های 
اصلی مردم گرانی روزانه مواد غذایی بود. با وجود آنکه در زمان اوج کرونا هم در کشور، 

دچار کمبود مواد غذایی نشدیم، اما حاال باید بپذیریم که کرونا بحران های اقتصادی در 
کشورمان را بیشتر کرده و افزایش چند باره قیمت مواد غذایی اساسی، مردم را غافلگیر 
کرده است. افزایش هزینه خورد و خوراک به ویژه مواد غذایی ضروری مانند لبنیات، بدون 
آنکه درآمدها افزایش یافته باشد، نتیجه ای جز ناامنی غذایی نخواهد داشت. لبنیات یکی از 
5 گروه اصلی مواد غذایی است که مصرف آن ریزمغذی های ضروری بدن را تامین می کند 
و یکی از شاخص های سالمت در هر کشوری است. متاسفانه، سرانه مصرف لبنیات در 

کشور ما یک سوم استانداردهای جهانی است. با این وضعیت سرانه و با افزایش قیمت ها 
که باز هم ادامه دارد، چه راهی وجود دارد تا سرانه مصرف لبنیات پایین تر نیاید و اینکه این 
شرایط تغذیه ای چه تاثیرات بلندمدتی می تواند داشته باشد؟ این هفته در صفحه »دیده بان 
تغذیه« در این زمینه با دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه 
و صنایع غذایی کشور و عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

کنار رعایت نکات 
بهداشتی،بهترین راه 

پیشگیری، تقویت 
سیستم ایمنی بدن 

است و در این راستا 
یکی از گزینه های غذایی،مصرف 

شیر و فرآورده های لبنی است زیرا 
در شیر الکتوفرین، پروتئین ها و 

ایمونوگلوبین هایی را داریم که تقویت 
کننده سیستم ایمنی هستند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه وشش  هفت تیـر نودونه8

از زمان شیوع کرونا تولید لبنیات پروبیوتیک بیشتر شده و حتی بستنی پروبیوتیک هم تولید شده است. آیا این قضیه جنبه 
تبلیغاتی از سوی تولید کنندگان ندارد؟

تولیدکننده ها که همیشه تبلیغاتشان را دارند ولی محصوالت پرو بیوتیکی که از لبنیات کارخانه ای یا برندهای معروف در بازار 
موجود است، کنترل های الزم بر آن انجام شده و بسیار مفید هستند. من توصیه می کنم دو نکته را در هنگام خرید محصوالت 

پروبیوتیک در نظر داشته باشد. اول آنکه روی هر بسته تعداد باکتری های زنده ذکر شده باشد.براساس استاندارد ملی کشور ما حداقل 
10 به توان 6 در هر میلی لیتر محصول، باکتری پروبیوتیک باید وجود داشته باشد. دوم آنکه نوع میکروب پروبیوتیک به کار برده شده باید 

ذکر شود.برخی تولید کننده ها این مورد را رعایت نمی کنند. مصرف کننده ها خودشان باید بهترین ناظران باشند و به این نکته ها توجه کنند. باید 
بدانیم روند فروش و تولید محصوالت پروبیوتیک در دنیا به صورت لگاریتمی باال می رود و همزمان با شیوع کرونا مصرفش در دنیا باال رفته است.
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: خانم فیروزبخت گفتند که رژیم بدون چربی 
برایشان تجویز کردید. لطفا در مورد این رژیم توضیح 
دهید و بگویید افرادی که سرطان پستان داشتند و 
هورمون مثبت هستند در رژیم شان چه نکاتی باید 

رعایت شود.
رژیم بدون چربی نبوده ولی رژیم محدود از چربی های 
اشباع و منابع استروژن برای خانم فیروزبخت در نظر 
گرفته شد. در افرادی که سرطان پستان دارند به ویژه 
سرطان پستان وابسته به هورمون، به این نکته باید توجه 
کنیم که یک سری از مواد غذایی می توانند کلسترول را 
باال ببرند و خودشان حاوی استروژن هستند. این مواد 
غذایی باید محدود مصرف شود به عنوان مثال گوشت 
قرمز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی چربی، استروژن و 
کلسترول دارد و می تواند کلسترول را باال ببرد. همچنین 
روغن های جامد کلسترول خون را باال می برند و چون 
هورمون استروژن در بدن از کلسترول ساخته می شود، 
هر گاه کلسترول فرد به دنبال دریافت غذاهای حاوی 
کلسترل افزایش پیدا کند و منجر به تولید استروژن 
در بدن می شود. به عالوه اینکه چربی ها افراد را چاق 
می کنند و ما از بافت چربی هم ترشح هورمون استروژن 
را داریم. افرادی که چاق هستند با حذف مواد غذایی 
حاوی استروژن باز هم در بدنشان استروژن تولید می شود 

و کاهش وزن به کمک این افراد می آید.
: خانم فیروزبخت داروی تاموکسیفن مصرف 
می کنند که چاق کننده است، در حالی که وزنشان 
کم شده است. به نظر شما، چگونه چنین حالتی 

اتفاق می افتد؟
افرادی که سرطان وابسته به هورمون دارند مثل سرطان 
پستان باید داروهایی استفاده کنند که تولید و ساخت 
استروژن از کلسترول را مهار می کند. ما وقتی می خواهیم 

در بدن استروژن بسازیم یک آنزیم روی کلسترولمان 
اثر می کند به اسم آنزیم آروماتاز که برخی از داروها 
این آنزیم را مهار می کنند و مانع از تبدیل کلسترول به 
استروژن می شوند. یکی از این دارو ها تاموکسیفن است 
ولی متاسفانه دو عارضه دارد؛ یکی می تواند سوخت 
و ساز را کم کند و منجر به افزایش وزن شود و دوم 
می تواند منجر به تحلیل عضالنی شود و نیاز به یک 
برنامه غذایی است که محدودیت مصرف نشاسته و 
چربی ها و مصرف مقادیر کافی پروتئین دارد تا عوارض 

دارو کمتر شود. 
: یکی از نکات مهم در کاهش وزن ایجاد 
انگیزه در افراد است به ویژه فردی که بیماری سختی 
را پشت سر گذاشته درحالی که برخی متخصصان 
تغذیه با بیمار ارتباط برقرار نمی کنند. انگیزه را چطور 

می توان برای چنین افرادی ایجاد کرد؟ 
یکی از مهم ترین نکاتی که در موفقیت و اجرای یک رژیم 
غذایی نقش دارد، انگیزه و هدف فرد است. انگیزه خانم 
فیروزبخت، پیشگیری از عود مجدد بیماری بود. ایشان 
می دانستند که چون سطح استروژن در بدنشان باالست 
اگر چاق بمانند بیماری شان ممکن است برگردد. اولین 
انگیزه برای ایشان، امید به حیات بعد از یک درمان سخت 
سرطان است. برای خانم فیروزبخت پشتیبانی در نظر 
گرفته شد که با ایشان در فضای مجازی در ارتباط بود و 
وضعیت فرد را پیگیری می کرد. برای من سواالت بیمار 
را می فرستادند و من پاسخ می دادم.در حقیقت به افراد 
هم پیگیری های مداومشان و هم هدفشان انگیزه می دهد. 
: خانم فیروزبخت مبتال به کبد چرب هم 
بودند و با کاهش وزن کبد چربشان درمان شد. آیا 
کبد چرب در افرادی که چاق هستند، ایجاد می شود 

و درمانش کاهش وزن است؟

یکی از موارد مهم در درمان کبد چرب کاهش وزن 
تدریجی است. در افرادی که سابقه سرطان دارند یا فردی 
که کبد چرب دارد، ما هرگز توصیه نمی کنیم بیش از 
4 تا 5 کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد. چون این 
قضیه منجر به آزاد سازی چربی و کلسترول از بافت 
چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند و کبد را چرب 
کنند. حتی استروژنی که از بافت چربی آزاد می شود، 
مقدارش در خون به دنبال کاهش وزن ناگهانی بیشتر 
می شود. بنابراین به خانم فیروزبخت آموزش دادیم که 
وزنشان را به تدریج کم کنند و ورزش کنند. با کاهش 
وزن چربی های ذخیره شده در کبد شروع به سوختن 
کرد. در دنیا توصیه می شود اصالح شیوه زندگی، نوع 
مواد غذایی و مقدار غذا و تنظیم وزن و فعالیت بدنی 

در درمان کبد چرب نقش دارد.
: افرادی که شیمی درمانی می کنند عوارضی 

سراغشان می آید. مثال پادرد و کمر درد یا اندامشان 
پف می کند. آیا رژیم غذایی یا ورزش هایی می تواند 

به کاهش عوارض این خانم کمک کند؟ 
هرگاه وزن در بدن افزایش پیدا می کند، التهاب در بدن 
بیشتر می شود، موادی که التهاب زا هستند، می توانند در 
مفاصل و عضالت ما بنشینند و در آن منطقه ایجاد التهاب 
و درد کنند. وقتی فرد وزنش را کم کند میزان التهاب 
در بدنش کم می شود و خیلی از مشکالت عضالنی و 
مفصلی کم خواهدشد. به عالوه در طول شیمی درمانی 
همه افراد نیازمند مشاوره تغذیه هستند و اگر فردی 
مشاوره نگیرد، پروتئین های بدنش را از دست می دهد 
و عضالتش تحلیل می رود. دچار خستگی مزمن می شود 
نقاط مختلف بدن  افزایش تجمع چربی در  و حتی 
می شود. مثال در طول شیمی درمانی عوارضی مثل تهوع 
و استفراغ و ایجاد می شود و باید رژیم غذایی حاوی 

درشت مغذی زیاد باشد. 
: به عنوان سوال آخر افرادی که قصد دارند 
وزنشان را کم کنند و شرایطی مانند خانم فیروزبخت 
دارند، با توجه به شرایط کرونایی ایجاد شده، چه 

نکاتی را باید مد نظر داشته باشند؟
 افرادی که سابقه سرطان داشتند و افرادی که چاق 
هستند یا افرادی که مشکالت قلبی-عروقی، کلیوی و 
دیابت دارند، به تناسب دارویی که مصرف می کنند، 
سیستم ایمنی شان ضعیف است. تجمع چربی در بدن 
سیستم ایمنی را ضعیف می کند و افراد چاق استعداد 
بیشتری برای ابتال به بیماری های ویروسی و باکتریایی 
مثل کرونا دارند. متاسفانه افرادی که چاق هستند، روند 
درمانشان سخت تر می شود. نکته مهم این است که تغذیه 
به تقویت سیستم ایمنی و کنترل وزن کمک می کند و 

خطر ابتال به کرونا را کاهش می دهد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم فیروزبخت! لطفا برایمان توضیح دهید که چه زمانی 
تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟ 

من 2 سال پیش متوجه شدم یک توده در سینه ام دارم و مجبور شدم جراحی 
کنم و بعد هم شیمی درمانی و پرتودرمانی انجام دادم. وقتی پرتودرمانی شدم 
دکتر انکولوژیستم گفت وزنت باالست باید وزنت را پایین بیاوری. دکترم 
گفت چون هورمون مثبت هستی، بدنت هورمون استروژن تولید می کند 
و وقتی وزنت باال برود، استروژن بیشتر تولید می کند و امکان عود مجدد 

بیماری وجود دارد.
: وزن شما بعد از شیمی درمانی باال رفت یا قبل از بیماری هم 

اضافه ورن داشتید؟
من همیشه وزنم بین 79 تا 80 کیلوگرم بود و چربی شکمی هم داشتم. بعد 

از شیمی درمانی همان 80 کیلوگرم شده بودم. 
: چطور وزنتان را کاهش دادید؟

من توانستم در عرض 7 ماه 12 کیلوگرم از وزنم را کم کنم ولی اصال اذیت 
نشدم. من در این چند ماه حداقل چربی را مصرف کردم زیرا کبد چرب 
هم داشتم و بعد از شیمی درمانی کبد چربم به درجه 3 رسیده بود ولی در 

حال حاضر که وزنم را کم کردم، کبد چربم درمان شده است. 
: متخصص تغذیه چه رژیم غذایی برای شما تجویز کرده بود؟
رژیم من رژیم بدون چربی است و من فقط از روغن زیتون به مقدار بسیار کم 
استفاده می کنم. برای سرخ کردن هر ماده غذایی فقط با یک قاشق روغن، آن 
را تفت می دهم. قبل از رژیم من پرهیز غذایی نداشتم و تقریبا غذاهای چرب 

می خوردم. حتی روغن حیوانی هم می خوردم. البته پیاده روی هم می کردم 
ولی وزنم همیشه از 79 کیلوگرم پایین نمی آمد. رژیم من به این صورت بود 
که در وعده صبحانه در ماه اول، 3 تا نان تست و قوطی کبریت پنیر همراه با 
خیار و گوجه یا یک روز مربا داشتم. عسل 3 روز در هفته، تخم مرغ هم در 
رژیمم داشتم. از حبوبات دررژیم من به ویژه برای وعده ناهار و شام زیاد 
گنجانده شده بود. مثال شام سوپ با فیله مرغ داشتم و از کینوا هم در رژیم 
استفاده می کردم. فلفل دلمه ای رنگی، میوه های رنگی، هویج، کرفس هم در 
رژیم من گنجانده شده بود. چون این میوه ها آنتی اکسیدان دارند برای من 
که سرطان داشتم، بسیار مفید بود. ناهار 6 قاشق غذاخوری برنج با ماهی 
و ساالد سبزیجات قبل از غذا می خوردم. از ماه دوم 8 قاشق برنجم به 6 
قاشق می رسید. متخصص تغذیه به من تاکید کردند، ماهی باید در رژیمم 
باشد. سویا و کنجد هم برای من با توجه به اینکه هورمون مثبت هستم، 
مناسب نیست. هفته ای دو بار خورش داشتم، شب ها یا سوپ یا خوراک 
لوبیا سبز می خوردم. میان وعده هم مغزهایی مثل بادام و پسته داشتم و اگر 

گرسنه می شدم می توانستم یک نان تست با خیار و گوجه فرنگی بخورم. 
: با توجه به شرایط جسمی که داشتید، هنگام رژیم مشکلی 

برایتان ایجاد نشد؟
نه، دچار تهوع و سرگیجه نشدم و عوارض دیگری برایم ایجاد نشد. 

: داروی خاصی هم مصرف می کنید؟
 به دلیل بیماری که داشتم، در حال حاضر داروی تاموکسیفن مصرف می کنم 
که چاق کننده است. در بیشتر افرادی که این دارو را مصرف می کنند، وزن 

باال می رود. قبل از شروع رژیم، وزنم باال رفته بود و پاهایم درد می کرد و 
استخوان درد داشتم و بعد از شیمی درمانی پف داشتم. 

: آیا روند کاهش وزنتان همچنان ادامه دارد یا رژیم تثبیت 
دریافت کردید؟

من این ماه رژیم تثبیت می گیرم ولی باید بگویم که مهم تر از کاهش وزنم 
این بود که متخصص تغذیه در من انگیزه ایجاد کردند. من قبل از ابتال به 
سرطان، کیک، شیرینی و نان می پختم و با کافی شاپ ها کار می کردم. ولی 
بعد از سرطان پزشکم گفت من تا یک سال نباید کار کنم. ولی دکتر زراتی 
در من انگیزه ایجاد کرد و من دوباره برای کار انگیزه پیدا کردم و نان تولید 
می کنم، آشپزی می کنم و سرگرم شدم. من پشتیبان داشتم و پشتیبانم در طول 
شبانه روز هر زمان سوالی داشتم پاسخگو بودند. این پشتیبانی و حمایت 
در من تاثیر مثبت داش   6 ماه یکبار باید سینه هایم بررسی شود. خیلی از 
زنانی که با من همدرد بودند هم داروهای هورمونی برای درمان ناباروری 

مصرف کرده بودند. 
: در حال حاضر داروهای درمان ناباروری مصرف نمی کنید؟

 نه دیگر نباید مصرف کنم زیرا پزشکم دیگر اجازه ندادند و من بسیار 
ناراحت هستم که چرا متخصص زنان به من نگفت باید سینه هایم بررسی 
شود. البته من فقط سینه چپم درگیر شده بود و فقط توده را برداشتند و 

نیازی به برداشتن سینه نبود. 
: فعالیت بدنی طی رژیم داشتید؟

بله، به من توصیه شد که روزی 30دقیقه پیاده روی داشته باشم.

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.

خانمفیروزبختکهطی7ماه12کیلوگرمکاهشوزنداشته،میگوید:

به من گفتند اگر وزنت را کم نکنی، امکان عود بیماری وجود دارد! 

بین عوامل شناخته شده ابتال به سرطان پستان، 
عامل تغذیه و چاقی اهمیت زیادی دارد و 
رژیم غذایی پرچرب یکی از عوامل خطر 
است. اگر بخواهیم توصیه ای برای پیشگیری 
از سرطان پستان داشته باشم، رعایت رژیم 
غذایی مناسب کم چربی و داشتن فعالیت 
فیزیکی روزانه وهفتگی بسیار حائز اهمیت 
است. در این رژیم غذایی توصیه می شود 
غذاهای کم چرب و کم کالری مصرف شود 

که افزایش وزن و چاقی اتفاق نیفتد. 
در برخی مواقع بیماران تصور می کنند به 
یک دلیل سرطان گرفتند،به طور مثال در 
مورد خانم فیروزبخت تنها به دلیل مصرف 
هورمون، سرطان ایجاد نشده و ایشان عامل 
خطر چاقی را هم داشتند. نکته دیگر اینکه 
هنوز ثابت نشده که  آی وی اف احتمال ابتال به 
سرطان پستان را افزایش دهد ولی برخی از 
مطالعات نشان دادند خانم هایی که چند نوبت  
آی وی اف شدند به دلیل اینکه چند نوبت 
هورمون دریافت کردند، احتمال ابتالیشان به 
سرطان پستان افزایش پیدا کرده است. گفته 
شده افرادی که بیش از 4 یا 5 دفعه  آی وی اف 
شدن احتمال ابتالیشان افزایش پیدا می کند. 
بنابراین باید در نظر داشته باشم که سرطان 
پستان مانند ظرفی است که باید چند تا عامل 
در آن باشد تا باعث شوند فرد مبتال شود. 
ممکن است هر فرد به طور ژنتیکی استعدادی 
برای ابتال داشته باشد، یکسری عوامل دیگر 
به آن اضافه می شوند و باعث می شود، فرد 
مبتال شود. مثال خانم فیروزبخت هم عامل 
چاقی دارد و هم هورمون استفاده کردند. 
پروتکل درمانی این است که افرادی که درمان 
ناباروری می شوند باید در بدو شروع درمان 
ناباروری یک سونوگرافی سینه انجام دهند 
و اگر باالی 40 سال باشد ماموگرافی انجام 
می شود. اگر در این آزمایشات فرد مشکلی 
نداشته باشد می تواند معاینات همیشگی را 
داشته باشد و حداقل سالی یکبار سینه هایش 
بررسی شود ولی اگر سونوگرافی اول تعداد 
زیادی کیست وجود داشته یا توده خوش خیم 
در سینه باشد باید 6 ماه یکبار بررسی شوند. 
از 70  بیش  این است که  موضوع دیگر 
درصد مبتالیان به سرطان پستان ، هورمون 
مثبت هستند. اتفاقا برای بیماران هورمون 
مثبت بودن خوب است. بعدا به صورت 
مداوم می توانند داروهایی مثل تاموکسیفن 
مصرف کنند. ما سرطان های پستان هومون 
مثبت را به هورمون منفی ترجیح می دهیم 
چون درمان هورمونی می توانند داشته باشند 
درمان های  از  که  دارند  را  احتمال  واین 

هورمونی هم استفاده کنند.

در افرادی که داروهای ناباروری استفاده 
می کنند، باید سابقه خانوادگی شان برای 
افرادی که  سرطان پستان پرسیده شود. 
یا چاق  باالی 35 سال دارند، سیگاری 
یا در خانواده درجه یک سابقه  هستند 
وِیژه در سنین جوانی  به  دارند  سرطان 
دارند، افرادی که بارداری اول بعد از 35 
سالگی بوده، احتمال سرطان پستان در آنها 
بیشتر است. ممکن است احتمال ابتال با 
داروهای ناباروری بیشتر خودش را نشان 
سابقه  گرفتن  با  پزشک  بنابراین  دهد. 
بیماری ها و استفاده از داروهای ناباروری، 
سطح هورمون و استروژن را باال می برند. 
سرطان هایی که وابسته به هورمون هستند، 
زودتر بروز می کند و شایع تر است.بنابراین، 
توصیه می شود بدون وقفه و طوالنی مدت 
)بیش از 6 ماه( از این داروها استفاده نشود. 
استفاده از داروها برای مدت کوتاه و با 
فاصله ایجاد مشکل نخواهد کرد. در واقع 
شرایط فرد مهم تر از خود دارو است و 
دارو برای افرادی که استعداد ابتال دارند، 
می تواند احتمال را باال برد. استرس، چاقی، 
رژیم غذایی پرچرب، عدم چرخه منظم 
خواب شبانه هم از عوامل خطر ابتال به 
سرطان پستان هستند. خود چاقی احتمال 
بارداری را کم و عوارض بارداری را باال 
می برد بنابراین قبل از درمان ناباروری بهتر 
است خانم ها کاهش وزن داشته باشند، در 
درمان های  به  نیازی  شاید  این صورت 

تکمیلی نباشد.

چاقی و رژیم پرچرب 
عوامل خطر برای 
سرطان پستان هستند 

طوالنی مدت از 
داروهای ناباروری 
استفاده نکنید

  دکتر آسیه الفت بخش/ مدیر گروه 
پژوهش های بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه  

  دکتر اعظم السادات موسوی/رئیس 
انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران   

نگاه جراح سینه

نگاه متخصص زنان 

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«:

افرادی که شیمی درمانی می کنند باید حتما مشاور تغذیه داشته باشند 

شایع ترین سرطان زنانه، سرطان پستان است و عوامل خطر ابتال، چاقی و بی تحرکی 
و رژیم غذایی پرچرب نقش پررنگ تری دارند. البته این بدان معنا نیست که هر 
زنی که رژیم غذایی پرچرب داشته باشد و کم تحرک باشد، احتمال ابتالی بیشتری 
به سرطان پستان دارد. نکته مهم این است که اگر خانمی  چاق باشد و سایر عوامل 
خطر ابتال به سرطان پستان را داشته باشد، نسبت به خانمی که تناسب اندام دارد، احتمال ابتالی 
بیشتری به سرطان پستان خواهد داشت. این درحالی است که چاقی تقریبا در بیشتر سرطان ها عامل 
خطر مشترک است. حتی درمان های سرطان هم زمانی که فرد وزنش را پایین می آورد، نتیجه بهتر و 
عوارض کمتری دارد. خانم میترا فیروزبخت نیز از آن افرادی است که بعد از شیمی درمانی و بهبود 

سرطان پستان، با کاهش وزن توانسته سالمتش را مجددا به دست بیاورد.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنمیترافیروزبخت
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه،دکترآسیهالفتبخش

جراحسینهودکتراعظمالساداتموسویمتخصصزنان

کاهش وزن 12 کیلوگرمی 
بعد از شیمی درمانی 

یکی از موارد مهم در درمان کبد 
چرب کاهش وزن تدریجی است. 

در افرادی که سابقه سرطان 
دارند یا فردی که کبد چرب دارد، 
ما هرگز توصیه نمی کنیم بیش از 
4 تا 5 کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد. چون 

این قضیه منجر به آزاد سازی چربی و کلسترول 
از بافت چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند 
و کبد را چرب کنند. حتی استروژنی که از بافت 
چربی آزاد می شود، مقدارش در خون به دنبال 

کاهش وزن ناگهانی بیشتر می شود. بنابراین برای 
خانم فیروزبخت آموزش دادیم که وزن شان را 

به تدریج کم کنند و ورزش کنند
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 )HIV( ویروس ایدز
ایمنی  نقص  یا 

انسان  اکتسابی 
از  گونه ای 
رترویروس هاست که سلول های 
انسان را آلوده کرده و انرژی و 
موادغذایی این سلول ها را صرف 
این  می کند.  تولیدمثل  و  رشد 

ویروس عامل بیماری ایدز است 
که همچنان یک مشکل جهانی محسوب 

می شود و تاکنون موجب بیش از 32 میلیون 
فوت ناشی از بیماری شده است. 

خدمات درمان مطلوب است اما 
ناکافی!

دسترسی مطلوب به خدمات تشخیص، 
درمان و مراقبت های موثر باعث شده تا 
کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد و تقریبا 

مشابه دیگر افراد به فعالیت های شخصی و 
اجتماعی خود بپردازند. 

تا  جهانی،  بهداشت  سازمان  آمار  براساس 
پایان سال 2018 حدود 37/9 میلیون نفر مبتال به 
این بیماری شناخته شده اند. با توجه به تالش های 
بین المللی در این زمینه، پوشش دسترسی به خدمات 
بهداشت و درمان افزایش یافته است. در سال 2018، 
62درصد بزرگساالن و 54درصد کودکان مبتال به 
ویروس HIV در کشورهای با سطح درآمد پایین 
یا متوسط به درمان های ضدویروسی دست یافتند. 
این مساله باعث شد تا 82درصد خانم های باردار 
و شیرده مبتال به ویروس HIV امروزه به خدمات 
بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند که نه تنها 
به بهبود سالمت مادر کمک می کند بلکه از انتقال 

ویروس به نوزاد نیز پیشگیری می شود. 
به تست های تشخیص،  افراد  متاسفانه هنوز همه 
درمان و مراقبت دسترسی ندارند. این مساله موجب 
شد تا 770 هزار مورد فوت ناشی از ویروس و 
 2018 سال  در  عفونت  جدید  مورد  میلیون   1/7

تشخیص داده شود.

بین سال های 2000 تا 2018، موارد 
ابتالی جدید به ویروس HIV 37درصد 

و فوت ناشی از بیماری 45درصد کاهش یافته 
است. همچنین دستیابی به درمان های ضدویروسی به 

نجات 13/6 میلیون نفر کمک کرده است. 

افراد در معرض خطر آلودگی به 
HIV ویروس

حدود 95درصد موارد جدید آلودگی به ویروس 
مربوط به کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و 
آفریقای شمالی است و بیش از دو سوم مبتالیان 
به ویروس HIV در کشورهای آفریقایی زندگی 

می کنند. 
مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی، افراد با سابقه 
با  و  نامتعارف  جنسی  روابط  که  افرادی  زندانی، 

شرکای جنسی متعدد دارند، 
بیش از همه در معرض ابتال به 

ویروس HIV هستند. 
هنوز هیچ درمان قطعی برای بیماری ایدز شناخته 
نشده است و داروهای ضدویروس فعلی به کنترل 
به دیگران  انتقال ویروس  از  بیماری و پیشگیری 

کمک می کند. 

عالئم ابتال به ایدز
عالئم بیماری با توجه به مرحله پیشرفت ویروس متفاوت 
است. بسیاری از افراد طی ماه های نخست آلودگی به 
ویروس هیچ اطالعی از بیماری خود ندارند و یا بیماری 
با عالئم آنفلوانزا نظیر سردرد، تب، گلودرد یا آبریزش 

بینی همراه است. 
ایمنی ضعیف می شود، دیگر  به تدریج که سیستم 

عالئم مانند تورم غدد لنفاوی، 
کاهش وزن، تب، اسهال و 
سرفه بروز پیدا می کند. در 
صورت عدم دسترسی 
به  بیماری  درمان،  به 
مراحل وخیم می رسد 
و فرد مستعد ابتال به سل، 
عفونت های  مننژیت، 
باکتریایی شدید یا برخی 

سرطان ها می شود. 

همراهی با فرد بیمار باعث 
انتقال ویروس نیست!

بدن  مایعات  طریق  از  ویروس 
به عبارتی خون، شیر مادر،  اسپرم 
و ترشحات واژن منتقل می شود. 
و  بارداری  روند  طی  همچنین 
زایمان نیز امکان سرایت وجود 
دارد. برخالف تصور بسیاری از 
افراد این ویروس با دست  دادن، 
روزمره  وسایل  از  استفاده  بوسیدن، 
و  یکدیگر  با  غذاخوردن  زندگی، 

نمی یابد.  انتقال  اجتماعی  معاشرت های 
در گذشته استفاده از سرنگ مشترک مهم ترین روش 
انتقال ویروس HIV شناخته می شد اما آمارها نشان 
می دهد طی دهه های اخیر روابط جنسی خارج از 

عرف نخستین عامل شیوع ویروس است. 
در چه مواردی باید آزمایش ایدز انجام شود؟

هر فردی که احتمال دهد به دلیل رفتارهای پرخطر 
باید  باشد  ایدز  ویروس  به  آلودگی  معرض  در 
ویروس  به  ابتال  تشخیص  آزمایش  زودتر  هرچه 
را انجام دهد. در این زمینه توصیه می شود بیمار 
نماید  مشورت  عفونی  بیماری های  متخصص  با 
گیرد.  هرچه سریع تر صورت  درمان های الزم  تا 
تشخیص و درمان به موقع تاثیر جدی در پیشگیری 
از انتقال ویروس به همسر یا نوزاد می شود و در 

کیفیت زندگی بیمار موثر است.
WHO:منبع
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HIV به مناسبت 7 تیر؛ روز مشاوره و آزمایش

ضرورت تشخیص و درمان برای یک چالش جهانی
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

»زئونوز« گروهی از بیماری های عفونی هستند که از طریق حیوانات به 
انسان طی تماس با حیوان آلوده، مصرف فرآورده های حیوان و محیط 
نگهداری منتقل می شود. سازمان بهداشت جهانی با همکاری هم پیمانان 
خود اقدامات جدی و گسترده برای کاهش زمینه های انتقال و آگاهی 
عمومی انجام داده  است. بیماری های مشترک بین انسان و دام به چهار 

دسته کلی تقسیم بندی می شود:
بیماری با منشا باکتریایی: تب مالت، الیم، کزاز، سل، سالمونال،  سیاه زخم، 

تب شالیزار، کزاز، سل و...
 ،A بیماری های با منشا ویروسی: چیکونگونیا، تب دانگ، هپاتیت

تبخال، هاری، ابوال و...
بیماری های با منشا انگلی: آسکاریازیس، لیشمانیاز، توکسوپالسموز، 

عفونت کرم شالقی و...
بیماری های با منشا قارچی: کاندیدیاز، کوکسیدیوزیس و...

اصول کلی در پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و حیوان
 افرادی که از حیوان نگهداری می کنند باید اصول بهداشت و نظافت 
را رعایت نمایند و به طور منظم محیط زندگی و وسایل حیوان را تمیز و 
ضدعفونی کنند. همچنین محل نگهداری حیوان باید تهویه مناسب داشته  باشد 

و فضوالت و جسد حیوان به روش سریع بهداشتی دفع شود. 
 پیش از نگهداری حیوان در منزل یا کنار دام های دیگر 
حتما باید مدتی در قرنطینه باشد تا از سالمت حیوان اطمینان 

حاصل شود. 
 پس از رسیدگی به حیوان، غذادادن و... باید دست ها 

کامال با آب و صابون شسته شود. 
 هرگز نباید در مدت تماس با حیوان غذا خورد، آب 

نوشید یا سیگار کشید. 
 فضوالت و پسماند غذای حیوان نباید در منابع آب رها 

شود زیرا سبب آلودگی و انتشار بیماری خواهدبود. 
 گرد و خاک محیط زندگی حیوان می تواند عامل انتشار 
عوامل بیماری زا باشد. در چنین شرایطی باید از ماسک استفاده 
کرد یا اینکه روی زمین مرطوب شود تا گرد و خاک در هوا 

پراکنده نباشد. 
 با لباس رسیدگی به حیوان نباید در محل زندگی حضور 
داشت و حتما باید از لباس، دستکش، چکمه و ماسک 

استفاده کرد. 
 در صورت بروز جراحت هنگام تماس با حیوان باید 
فورا محل جراحت را با آب بهداشتی و صابون شستشو داد، 

ضدعفونی و پانسمان کرد. 
 گوشت و دیگر فرآورده های دام و طیور باید حتما 
نباید  باشد و هرگز  دامپزشکی رسیده  تایید مراجع  به 

از محصوالت فاقد تاییده استفاده کرد. 
 گوشت، تخم مرغ و جگر حتما باید پیش از طبخ کامال پخته شود. 
این نکته در دوران شیوع کرونا نیز به دلیل زمینه انتقال این ویروس 

همچنان مورد تایید است. 
 هرگز نباید دام و طیور در محیط زندگی ذبح شود.

 اگر پس از جراحت مصدوم با عالئمی مانند تب، حالت تهوع، گرفتگی 
عضالت و دیگر حاالت غیرعادی سالمتی مواجه شود باید به مرکز 
درمانی مراجعه کند تا در صورت لزوم واکسن های ضروری مانند کزاز 
تزریق شود. ابتال به بیماری های زمینه ای باید به پزشک اطالع داده شود. 

در صورت ابتال به بیماری چه باید کرد؟
اگر به رغم رعایت اصول بهداشتی، فرد مبتال به بیماری های مشترک با 

حیوان شود توجه به چند نکته ضروری خواهدبود:
 حیوان بیمار باید در محیطی دور از دیگر حیوانات نگهداری شود. 

این محیط باید قابلیت نظافت و ضدعفونی راحت نیز داشته باشد. 
 محل زندگی، کار و انبار باید از محیط آلوده دور نگه داشته شود. 

 تماس با حیوان آلوده باید به حداقل برسد و در صورت تجویز 
دامپزشک معدوم شود. 

 فرد یا افرادی که به دلیل تماس با حیوان بیمار شده اند باید در اسرع 
وقت به مراکز درمانی منتقل شوند و تحت درمان های الزم قرار گیرند. 

آشنایی با شایع ترین بیماری های مشترک انسان و حیوان
هاری: »هاری« یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است 
که احتمال باالی فوت ناشی از بیماری موجب نگرانی و اهمیت بیماری 
خواهدبود. حمله سگ های ولگرد جدی ترین عامل ابتال به هاری است. 
در چنین مواقعی باید فورا محل جراحت را حدود 20 دقیقه با آب و 
صابون شستشو داد و مصدوم در اسرع وقت به مرکز درمانی انتقال یابد. 
همچنین تزریق واکسن نیز ضروری است و پزشک درمان های آنتی بیوتیک 
را تجویز می کند. البته جلوگیری از تماس با حیوانات ولگرد مهم ترین 

توصیه پیشگیری و مراقبت از بیماری است. 
تب مالت: »تب مالت« از جمله بیماری های مهم مشترک بین انسان و 
حیوان است که به دلیل سقط جنین، نازایی، عدم باروری، کاهش شیر و... 
حتی مرگ حیوان از نظر اقتصادی خسارات زیادی درپی دارد. انسان از 
طریق مصرف فرآورده های لبنی یا تماس مستقیم با حیوان به این بیماری 
مبتال می شود. بیماری در دام غیرقابل درمان بوده و در انسان نیز بسیار 
طوالنی و پرهزینه است. خودداری از مصرف شیر و لبنیات غیرپاستوریزه 
و واکسیناسیون دام ها تحت نظارت دامپزشکی بهترین اقدامات 

پیشگیری از بیماری محسوب می شود. 
باکتریایی  بیماری  »آنتراکس«  یا  »سیاه زخم«  زخم:  سیاه 
گیاهخواران اهلی می باشد. باکتری باسیلوس آنتراسیس عامل 
این بیماری است و در میان کشاورزان کشورهای در حال 
توسعه وجود دارد. بیماری از طریق تماس پوستی با مواد 
آلوده دامی، تنفس گرد و غبار آلوده و مصرف گوشت خام، 
نیمه پز و شیر خام منتقل می شود. واکسیناسیون افراد و در 
معرض خطر رعایت توصیه های پیشگیری جدی ترین راهکار 
پیشگیری است و در مورد بیماران نیز مصرف آنتی بیوتیک 
تجویز می شود. باکتری سیاه زخم به دلیل خطرناک بودن در 

حمالت بیوتروریسم کاربرد دارد. 
آنفلوانزا پرندگان: انسان ممکن است به ویروس های آنفلوانزا 
پرندگان مبتال شود. اکثر موارد ابتال در انسان به دلیل تماس 
مستقیم با حیوانات یا محیط آلوده است اما این ویروس 
بین انسان ها سرایت نمی کند. این بیماری در انسان می تواند 
به شکل عفونت های خفیف مجاری تنفسی مانند تب و 
سرفه ظاهر می شود و به سرعت پیشرفت می کند و زمینه ساز 
پنومونی، دیسترس تنفسی و حتی فوت می گردد. با توجه به 
نوع ویروس ممکن است عالئم ناراحتی گوارشی، التهاب 

ملتحمه و آنسفالیت نیز بروز پیدا می کند.
WHO, entreprise.mma.fr :منابع
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هنگام تماس با حیوانات بی احتیاط نباشید!
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همه در یک کشتی نشسته ایم
اچ آی وی/ایدز )اچ آی وی/AIDS( یکی از بیماری های ویروسی 
واگیردار است. ویروس اچ آی وی قدرت دفاع بدن را در مقابل 
بیماری ها و عفونت ها کم می کند. با توجه به اینکه این بیماری 
هنوز واکسن و دارویی برای پیشگیری و درمان قطعی ندارد، 
آگاه کردن همه اقشار مردم از چگونگی انتقال و پیشگیری از 
آن بسیار اهمیت دارد. از طرفی، یکی از راه های انتقال مهم راه 
خونی است بنابراین آگاهی کارکنان بهداشتی- درمانی از ماهیت 

بیماری بسیار مهم است.

عامل بیماری
بعضی موجودات ذره بینی وجود دارند که به آنها »میکروب« گفته 
می شود. میکروب ها انواع مختلفی دارند، مثال تعدادی از آنها را که 
در خارج از سلول های زنده هم می توانند زندگی و تولیدمثل کنند 
»باکتری« می نامند. بعضی از آنها که برای ادامه حیات و تکثیر خود حتما 
نیازمند این هستند که درون سلول زنده باشند، »ویروس« می گویند. 
این میکروب ها اگر وارد بدن انسان شوند می توانند موجب ایجاد 
بیماری های عفونی شوند. عوامل دیگری مانند قارچ ها، انگل ها و... 
هم هستند که جزو علل ایجاد بیماری های عفونی هستند. پس برای 

هر بیماری عفونی یک عامل بیماری زا وجود دارد. 
میکروب ها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها به یک قسمت 
از بدن عالقه دارند پس هر میکروب بنا به اینکه به کدام قسمت از 
بدن عالقه مند است، از یک راه وارد بدن می شود. بعضی از آنها از 
راه پوست وارد می شوند، بعضی از آنها از راه تنفس و عده ای از 
راه دهان. برخی هم ممکن است از راه خون و ترشحات به بدن 
انسان وارد شوند. پس هر بیماری عفونی راه ورود به بدن یا راه 

انتقال مخصوص به خود را دارد.
هر میکروب پس از ورود به بدن به قسمت مورد عالقه اش می رود و 
در آنجا از امکانات بدن برای رشد و نمو خود استفاده می کند. بعضی 
وقت ها با این کار موجب صدمه به آن قسمت از بدن هم می شود 
که این صدمه خود را به شکل عالمتی مانند درد و... نشان می دهد.
 از طرف دیگر، بدن دارای سربازهای دفاعی به نام »گلبول های 
سفید« است که سعی می کنند میکروب را ازبین ببرند. درنتیجه 
یک جنگ بین عامل بیماری زا و گلبول های سفید رخ می دهد که 
حاصل آن موجب می شود عالئم بیماری ظاهر شود. از روی این 
عالئم که می تواند شامل تب، سردرد، لرز و... باشد می توان پی برد 
فرد به یک بیماری عفونی مبتال شده چون هر میکروب در یک 
جای بدن مستقر می شود و عوارض مشخص ایجاد می کند پس 
هر بیماری عفونی، عالمت مخصوص به خود را دارد و از روی 

این عالئم می توان آن را تشخیص داد. 
سرنوشت یک فرد که به بیماری عفونی مبتال شده را قدرت سیستم 
ایمنی )سربازهای دفاعی( وی تعیین می کند. اگر این سیستم قوی 
باشد می تواند میکروب را از بین ببرد و اگر میکروب قوی تر باشد 
می تواند عوارض زیادی ایجاد کند و حتی منجر به مرگ فرد نیز 
شود. پس نقش اصلی در بهبود بیمارهای عفونی برعهده سیستم 
دفاعی بدن )گلبول های سفید( است. داروهای مختلف هم وجود 
دارند که یا با از بین بردن عامل بیماری زا یا با تقویت سیستم ایمنی 

به بهبود بیماری عفونی کمک می کنند. 
اگر ما عوامل بیماری زا را بشناسیم و راه ورود آنها را به بدن 
خود بدانیم، با ممانعت از ورود آنها به بدن می توانیم از ابتال به 
این بیماری ها جلوگیری کنیم. بعضی از مواد به نام »واکسن« نیز 
وجود دارند که به نوعی موجب آمادگی و تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شوند و با این کار باعث می شوند اگر میکروب وارد بدن 
شود با آمادگی قبلی سیستم ایمنی بدن، در مقابل آن بایستد یا در 
بدو ورود و قبل از ایجاد بیماری آن را از بین ببرد یا اینکه حداقل 

موجب شود بیماری ایجادشده بسیار خفیف باشد.
آن  به  که  است  ویروس  یک  ایدز،  بیماری  ایجاد  عامل 
اچ آی وی)اچ آی وی( می گویند. این نام از ابتدای حروف نام انگلیسی 
ویروس گرفته شده که ترجمه فارسی آن »ویروس نقص سیستم 

ایمنی انسانی« است. 
اصوال ویروس ها خارج از سلول زنده قادر به ادامه حیات نیستند. 
ویروس اچ آی وی نیز مانند سایر ویروس ها فقط درون یک سلول 
زنده قادر به ادامه حیات است. سلول زنده ای که ویروس اچ آی وی 
برای ادامه حیات الزم است درون آن باشد گلبول های سفید در بدن 
انسان است. این ویروس در خارج از بدن )خارج از گلبول های 
سفید( در زمان کوتاهی از بین می رود )حداقل قدرت بیماری زایی 
زیادی ندارد(. این ویروس به راحتی توسط مواد ضدعفونی کننده 
)الکل، بتادین و...( و به خصوص وایتکس)هیپوکلریت سدیم( و 

حرارت)باالی 57 درجه سانتی گراد( از بین می رود. 
هر عامل بیماری زایی، برحسب اینکه به کدام قسمت بدن عالقه 
داشته باشد از یک یا چند راه مخصوص به خود وارد بدن می شود. 
مثال ویروس سرماخوردگی از راه تنفس و باکتری مولد بیماری وبا 
از طریق خوردن و آشامیدن وارد بدن می شوند. از آنجا که ویروس 
اچ آی وی می خواهد نهایتا به گلبول های سفید بدن دسترسی پیدا 
کند، باید از راهی وارد بدن شود که بتواند به راحتی به مقصد 
خود برسد. به خاطر داشته باشید این ویروس فقط می تواند درون 
گلبول های سفید زنده باقی بماند پس هر کجا که گلبول سفید 
وجود داشته باشد در صورتی که حاوی ویروس باشد می تواند 

باعث انتقال بیماری شود. 

تازه های ایدز
شمارش معکوس تا واکسن ایدز

اگر بخواهیم 3آرزوی بزرگ بهداشتی را برای دنیای معاصر بشماریم؛ 
قطعا درمان یا ساختن واکسنی برای ایدز یکی از آنهاست. پس از 
2 دهه تالش گسترده دانشمندان برای رام کردن این بیماری مرگبار 
آرام آرام نتایج پژوهش های گوناگون در این زمینه به صفحه های 

نشریات علمی راه پیدا می کنند. 
درست یک سال پیش در همین صفحه از پروژه تحقیقاتی دکتر 
برتون و همکارانش برای ساختن واکسن ایدز گفتیم. امروز اما 
نوبت به مرکز ملی تحقیقات بیماری عفونی و آلرژیک آمریکا 
رسیده است؛ مرکزی دولتی که بودجه تحقیقاتی آن در زمینه 
ایدز یک تنه با مجموع بودجه تمام سازمان های تحقیقاتی جهان 

برابری می کند. 
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شغل های پرخطر و معضل پنهانی به نام اختالالت استرسی 

استرساینجا،آنجا،همهجا

ممکن  اگر  نعمتی روشن  : خانم 
است یک تعریف و توضیحی از اختالالت 
چه  که  این  و  بفرمایید  ارایه  استرسی 

زمان هایی این اتفاق می افتد؟
ببینید، در زندگي روزمره، هر كسي ممكن 
است با حوادث طاقت فرسا، ترسناك، و به 
دور از توقع و كنترل روبرو شود. به طور 
مثال، ممكن است دچار حادثه رانندگي شويم، 
مورد تعرض قرار گیريم و يا شاهد يك حادثه 
دردناك باشیم و اين اتفاق تا مدت ها استرس 
و اختالالت ناشی از آن را در روح و روان 
ما به جای می گذارد در اين میان پلیس ها، 
آتشنشان ها و كاركنان آمبوالنس ها با احتمال 
می شوند  روبرو  حوادثي  چنین  با  بیشتري 
كه مجبورند با حوادث ترسناك مقابله كنند 
اين  به  منجر  مشكالت  اين گونه  تكرار  اما 
می شود كه اغلب مردم، بعد از مدتي بدون 
هیچ كمكي با آن كنار مي آيند اين در حالی 
می تواند  استرسی  اختالالت  اين  كه  است 
نتايج ماندگار برای طوالنی مدت برای افراد 
به دنبال داشته باشد بنابراين ما اين واكنش 

را اختالل استرسي پس از حادثه مي نامیم.
سرسختی  صورت  این  در   :
روان شناسی آیا با مفهوم اختالالت استرسی 

رابطه دارد؟
تعريفی كه می توان از سرسختی روان شناسی 
ارائه داد به اين شكل است كه برخی افراد به 
واسطه برخوردار بودن از مجموعه گرايشات 
رفتاری پس از تجربه درجات بااليی از استرس 
در موقعیت های گوناگون زندگی همچنان از 

سالمت روانی برخوردارند. 
با  مواجه  از  پس  افراد  برخی  عبارتی  به 
استرس بسیار زياد اما همچنان دارای سالمت 
روانی مناسبی بوده و توانسته اند به شكلی 
بنابراين  كنند  مديريت  را  روانشان  و  خود 
سرسختی  را  روان شناختی  توانمندی  اين 
روان شناسی نامیده اند كه به گفته دانشمندان 
اين حوزه، مشتمل بر سه مؤلفه تعهد، كنترل 

و به چالش كشیدن است.
از  مجموعه ای  شناختی  روان  سرسختی 

هنگام  در  كه  است  شخصیتی  ويژگی های 
مواجهه با وقايع تنش زای زندگی به عنوان 
منبع مقاومت ايفای نقش می كند، امكان بروز 
عالئم بیماری را كاهش می دهد و اين نوع 

مديريت و اتفاق خوشايند از تجربیات مفید 
و متفاوت دوران كودكی نشأت می گیرد.

در  مدیریت  معتقدید  شما  پس   :
بحران که بر پایه این سه مولفه قرار گرفته 

است می تواند شرایط مناسبی برای حفظ 
بهداشت روانی را پدیدار شود اما چگونه؟
افرادی كه دارای تعهد قوی هستند به دنبال 
تجربه هايشان  تبديل  راه های  كردن  پیدا 

جای  به  و  بوده  مهم  و  جالب  اموری  به 
هستند.  متكی  خود  به  آنها  از  كناره گیری 
اين  بر  هستند  قوی  كنترل  در  كه  افرادی 
رخدادهای  جريان  بر  می توانند  كه  باورند 
مختلف اطرافشان موثر واقع شوند و در نهايت 
افرادی كه دارای ظرفیت به چالش كشیدن 
موقعیت های استرس زا هستند قدرتمند بوده 
خردمندی  مبنای  بر  شكوفايی  معتقدند  و 

حاصل از تجربه خواهد بود.
: گویا اخیرا، پژوهشی داشته اید که 
به دنبال آن، رابطه ابتال به اختالل استرس 
روان شناختی  با سرسختی  سانحه  از  پس 
شامل  که  دادید  قرار  بررسی  مورد  را 
کارکنان  باالخص  شغل ها  پراسترس ترین 
آتشنشانی است. امکان دارد در این مورد 

بفرمایید؟ توضیحاتی 
بله اين پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابتال 
به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی 
روان شناختی در كاركنان آتشنشانی انجام شد 
كه تعداد 200 آتشنشان مورد پژوهش قرار 
گرفتند و نتايج نشان داد كه بین سرسختی 
روان شناختی و تبعات آنكه شامل تعهد، كنترل 
و مبارزه جويی با استرس پس از سانحه است 

رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
در سرسختی  تعهد  مولفه  بر  اگر  همچنین، 
با سرسختی  افراد  كنیم  تاكید  روان شناختی 
باال به فرايند درگیر شدن با عوامل استرس زا 

از  و  می دهند  ارزش  و  بها  آن  نتیجه  نه  و 
پراسترس  تقاضاهای شغلی  با  درگیر شدن 
با اين تفكر كه آنچه در توان دارند را انجام 
می دهند، مسوول نتیجه نیستند و سطح اثر 
استرس زای تقاضاهای شغلی باال را كاهش 
اين میان اختالل استرس پس  می دهند. در 
جمله  از  گوناگون  شكل  هاي  به  آسیبی، 
روابط  در  اختالل  افسردگي،  اضطراب، 
بین فردي و مشكالت شناختی بروز مي كند 
روان شناختی  متغیرهای  از  يكي  بنابراين 
اختالالت  از  پیشگیری  و  سالمت  بر  مؤثر 
روان شناختی، تنظیم هیجان است. افراد برای 
تنظیم هیجان از راهبردهای متفاوتی استفاده 
می كنند كه می تواند سازش يافته يا سازش 

نايافته باشد. 
: پژوهش های شما در این راستا، 

به چه نتیجه ای منجر شده است؟
پس از بررسي هاي انجام شده مشخص شد در 
بین سرسختی روان شناختی و زيرمقیاس های 
آن با اختالل استرس پس از سانحه در بین 
معناداری  منفی و  رابطه  آتشنشانی  كاركنان 
وجود دارد و همچنین يافته ها نشان می دهد 
كه سرسختی روان شناختی و ابعاد آن می توانند 
تغییرات مربوط به استرس پس از سانحه را 

به خوبی تبیین كنند. 
تعهد،  آنچه مشخص است  نهايت طبق  در 
كنترل و مبارزه جويی می توانند استرس پس 

از سانحه را پیش بینی كنند.
: سخن آخر: 

امید است اختالالت استرسی پس از سانحه 
نه تنها بین آتشنشانان بلكه در بین ساير مشاغل 
مشابه كه باالتر ذكر شد مورد بررسی قرار 
گیرد، و همچنین، ساير رفتارهای منتج شده 
اين مشاغل بر مبنای استرس همچون افكار 
خودكشی، میزان افسردگی، اختالالت روان 
رنجورخويی و نیز فرسودگی شغلی و... در 
اين  از  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نیز  آنها 
اختالالت  اينگونه  با  مقابله  راه های  طريق 
فراهم شده و به سمت جامعه ای سالم تر از 

لحاظ بهداشت روانی پیش رويم.

در جامعه ای زندگی می کنیم که فشارهای مختلف از 
هر سو راه را برای اختالالت استرسی یا سرسختی از 
لحاظ روان شناسی را در ما تقویت کرده است. اتفاقات 
گاه و بیگاهی که تصورش را هم نمی توانیم بکنیم 
همه زندگی، برنامه ریزی ها، مادیات و داشته هایمان 

و حتی ابعاد معنوی مان را به چالش کشیده است. 

بهاره نعمتی روشن، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی معتقد است، تجربیات و مطالعات 
گسترده انجام شده نشان می دهد که از هر پنج نفر، یک نفر مشکالت بهداشت روانی دارد 

که به طور چشمگیری بر کارکرد زندگی روزانه وی تأثیر مخرب می گذارد.
وی در خصوص اختالالت استرسی پس از مواجه با مشکالت و سوانح و همچنین مقاوم 
شدن روحیات افراد پس از مواجه با انواع مشکالت باالخص در میان کسانی که شغل 
آنها بسیار پراسترس و خطرناک است می گوید: طبق پژوهش های انجام شده ارتباط قابل 

توجهی بین ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی وجود دارد این 
در حالی است که افرادی همچون کارکنان آتشنشانی، پلیس ها، کارکنان معادن، کارکنان 
نیروهای مسلح، کارکنان هالل احمر، پرستاران و کارکنان اورژانس جزو دسته ای از جامعه 
هستند که در خطر این نوع اختالالت و نتایج حاصل از آن قرار می گیرند. گفت وگوی 
ذیل که با موضوع ارتباط ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی 

در میان مشاغل پراسترس همچون کارکنان آتشنشانی است را از دست ندهید.

 بهاره 
نعمتی روشن

اگربرمولفهتعهددرسرسختی
روانشناختیتاکیدکنیمافرادبا

سرسختیباالبهفراینددرگیرشدن
باعواملاسترسزاونهنتیجهآنبها
وارزشمیدهندوازدرگیرشدن
باتقاضاهایشغلیپراسترسبااین
تفکرکهآنچهدرتواندارندراانجام

میدهند،مسوولنتیجهنیستند
وسطحاثراسترسزایتقاضاهای

شغلیباالراکاهشمیدهند
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 ادامه از صفحه 10 )همه در یک کشتی نشسته ایم(
دكتر آنتونی مافوچی، مدير اين مركز ايمان دارد كه تا رسیدن 
به واكسن ايدز راه چندانی باقی نمانده است. هر چند ويروس 
اچ آی وی مرموزتر از اين حرف هاست و برای رسیدن به يك 
جواب قطعی بايد همچنان منتظر ماند. تا بیش از دهه 80 
میالدی،ايدز نامی ناآشنا برای مردم جهان بود. در روزگار 
ما ولی 33 میلیون نفر در جهان به ويروس اين بیماری آلوده 
هستند. از سال های آغازين دهه 80 تا امروز 25 میلیون نفر 
در جهان بر اثر اين بیماری جان سپرده اند. طبق آمارهای 
آژانس ايدز سازمان ملل UNAIDS ساالنه 2 میلیون 
نفر به دلیل ابتال به اين بیماری و عوارض آن می میرند. در 
حال حاضر كشورهای جنوبی صحرای آفريقا باالترين آمار 
ابتال و مرگ ومیر ناشی از اين بیماری را به خود اختصاص 
داده اند. در عوض شیوع آلودگی به ويروس اچ آی وی و 
بیماری ايدز در اياالت متحده و اتحاديه اروپا در يك دهه 
گذشته با كاهش چشمگیری همراه بوده است. آگاهی رسانی 
عمومی،آموزش هوشمندانه روش های پیشگیری و به كار 
بردن جديدترين شیوه های درمانی باعث شده تا ديگر ايدز 
اولین دغدغه بهداشتی كشورهای پیشرفته نباشد. با وجود 
اين اداره كنترل و پیشگیری بیماری های آمريكا در سال 
گذشته اعالم كرد ساالنه 40 هزار مورد جديد اين بیماری 

در اين كشور شناسايی می شود. 

چرا ساختن واکسن ایدز شبیه معجزه است؟
عامل  غیرمنتظره ترين  و  مرموزترين  اچ آی وی  ويروس 
بیماری زايی است كه دانشمندان تا امروز با آن مواجه بوده اند. 
اين ويروس از هر وسیله ای استفاده می كند تا سیستم دفاعی 
بدن را گمراه كند. از طرف ديگر، ويروس ايدز با سرعتی 
باورنكردنی جهش پیدا می كند و دائم تغییر چهره می دهد، 
چنانكه به گفته دانشمندان، تنوع ويروس های جهش يافته 
تنها در بدن يك فرد مبتال به اين بیماری با تمام انواع گوناگون 
ويروس آنفلوانزا در سراسر جهان در طول يك فصل سال 

برابری می كند. به گفته دكتر بنیس برتون، استاد ايمونولوژی 
موسسه تحقیقاتی اسكريپ، كشف واكسن يا ساختن 
دارويی برای مبارزه با اين ويروس به منزله تیراندازی به 
دانشمندان  اين  وجود  با  متحرك«است.  »هدف  يك 
سال هاست دنبال پاشنه آشیل اين ويروس هستند؛ بخشی 
كه طی جهش های متعدد اين ويروس كم و بیش ثابت 
باقی بماند. در حال حاضر دانشمندان برای ساختن واكسن 
ايدز در دو جناح متفاوت در برابر اين ويروس موضع 
گرفته اند. گروهی از پروژه های تحقیقاتی سال هاست 
روی تولید واكسن هايی بر پايه پادتن های مشخص متمركز 
شده اند،پادتن های پرقدرتی كه توانايی نابودی طیف 
وسیعی از گونه های متناوب ويروس ايدز را داشته باشند. 
در مقابل گروه ديگری از دانشمندان به فكر ساختن 
واكسن هايی هستند كه سیستم ايمنی بدن را از طريق 
تحريك، تولید و تكثیر سلول های دفاعی T تقويت كند. 
هر دوی اين رويكردها تا امروز به شیوه آزمون و خطا 
پیش آمده اند و شیوه های پیشنهادی آنها با موفقیت و 
شكست هايی همراه بوده است. مثال يكی از بزرگ ترين 
پروژه های تحقیقاتی با نام  AIDSVAX در تايلند و 
هند نتوانست نتايج امیدواركننده ای به دنبال داشته باشد. 
واكسن مورد استفاده در اين پروزه تحقیقاتی برپايه چند 
پادتن موثر ساخته شده بود و در سال 2003 میالدی به 
طور گسترده ای در ساكنان اين مناطق مورد استفاده قرار 
گرفت. 4 سال بعد در سال 2007 میالدی شركت داروسازی 
مرك، واكسن تولیدی خود را به طور آزمايشی معرفی 
T كرد. واكسنی كه بر پايه تقويت و تحريك سلول های
ساخته شده بود. هر چند اين پروژه پر سر و صدا زودتر 
از آن چیزی كه تصور می شد متوقف شد. دانشمندان 
طی اين پروژه تحقیقاتی متوجه شدند افراد دريافت كننده 
اين واكسن حتی نسبت به افراد معمولی بیشتر در خطر 

ابتال به بیماری ايدز قرار دارند.
UNAIDS+TIME+AP : منبع

 آیا درمان قطعی وجود دارد؟ 
نه، درمانی كه بتواند ويروس را از بدن فرد مبتال حذف كند، 
 )HIV( نداريم. روش مراقبت از افراد مبتال به اچ آی وی
روشی است كه به آن HAART می گويند كه مخفف كلمات 
Highly Active Antiretroviral Therapyاست. )به 
مفهوم درمان ضدويروسی بسیار مؤثر( كه يك روش درمانی 
سخت است كه مستلزم همكاری مداوم و فعال فرد بیمار است.

)AIMOD(داروی ضدایدز ساخت ایران
ارزش علمی داروی ایرانی ضدایدز با نام آیمد در چه 

حد است؟ 
تاكنون هیچ درمان قطعی در جهان برای عفونت اچ آی وی 
شناخته نشده است. ما هم چنین ادعايی نداريم اما داروی 
جديد )آيمد( كیفیت زندگی و طول عمر عمر مبتاليان به 
ايدز را افزايش می دهد و از اين نظر داروی ارزشمندی 
است. داروهايی كه درحال حاضر برای درمان ايدز تجويز 
سال ها  از  دارند.  ضدويروسی  خاصیت  همه  می شوند 
پیش، محققان به اين فكر می كردند كه اگر دستگاه ايمنی 
بیماران تقويت شود، از آنجا كه هدف اصلی ويروس ايدز 
سلول های دستگاه ايمنی يعنی لنفوسیت های كمك كننده 
CD4 است،كیفیت زندگی بیماران بهتر می شود و حتی 
می توان از پیشرفت عفونت و شروع مرحله عالمت دار 

بیماری ايدز جلوگیری كرد.
آیا داروی جدید، به جای تاثیر گذاشتن بر ویروس، دستگاه 

ایمنی بدن بیماران را هدف قرار می دهد؟
آيمد تحريك كننده و تنظیم كننده بسیار قوی دستگاه ايمنی 
است. داروهای ضدويروس معمول پس از ورود ويروس 
داخل سلول آنزيم الزم را برای تكثیر ويروس داخل مهار 
می كنند. اما اصال نبايد اجازه دهیم ويروس وارد سلول شود.  
در آيمد شاهديم كه اين دارو، ورود ويروس به داخل را 
كاهش می دهد.البته فعال فقط خاصیت تنظیم كنندگی دستگاه 

ايمنی اين دارو از نظر علمی تايید شده است.

آیا برخالف داروهای ضدویروس،افرادی که با آیمد درمان 
می شوند به مصرف مداوم نیاز دارند؟

بله،65درصد از بیمارانی كه داری آيمد روی آنها آزمايش 
شد، در عرض 21 ماه پس از قطع دارو،CD4بااليی داشتند. 

اين امتیاز است كه بیمار به مصرف مستمر دارو نیاز ندارد.
آیمد در چه مرحله ای از بیماری ایدز کارآمد است؟

اين دارو قبل از آنكه بیماری وارد مرحله فعال شود و زمانی 
كه CD4ها بین 200تا400 هستند،تجويز می شود. عملكرد 
آن هم به اين ترتیب است كه CD4 ها را افزايش می دهد و 

تا مدت ها در همان اندازه نگه می دارد.
چرا تاکید زیادی روی گیاهی بودن داروی آیمد می شود؟
چون آيمد تنها داروی گیاهی برای مبتاليان به ايدز است كه 
اثر تحريك كنندگی روی دستگاه ايمنی دارد در هر 3 مرحله 
مطالعاتی بدون عوارض بوده است. محققان چینی داروی 
گیاهی ديگری برای درمان ايدز معرفی كرده بودند كه چون 

اثربخشی خوبی نداشت به سرعت كنار رفت.
آیا سلنیوم ماده موثر این دارو است؟

نه،اين دارو تركیبی از 3گیاه است. البته سلنیوم دارد ولی فقط 
سلنیوم نیست. شناخت همه اين عوامل مشكل است و به زمان 
نیاز دارد. آنچه مشخص شده، اين است كه اين دارو عملكرد 
دستگاه ايمنی را به شدت تقويت می كند. اينكه دقیقا كدام 
تركیب موثر بوده نمی دانیم. ساخت آيمد اين طور نبوده كه گیاه 
را بجوشانند و عصاره اش را بگیرند. مكانیسم تهیه اش بسیار 
پیچیده است. ابتدا گیاه برای مدت طوالنی انكوبه می شود،يعنی 
تحت شرايط مساعدی برای رشد قرار می گیرد. سپس آن را 

در میدان مغناطیسی خاصی قرار می دهند.
آیا مکانیسم دارو مشخص است؟

در اين دارو صدها ماده موثر وجود دارد و پیدا كردن تك تك 
آنها بسیار مشكل است. معموال در مورد داروهای گیاهی چندان 
دنبال مكانیسم اثر نمی گردند و بیشتر به نتیجه مصرف دارو 
توجه می كنند. اين دارو CD4ها را افزايش می دهد وگاما 
اينترفرون را هم باال می برد. در نتیجه برای درمان بسیاری 
از بیماری های مزمن می توان از آن سود جست. البته هنوز 

در درمان بیماری ديگری از اين دارو استفاده نشده است.
نقش محقق روسی در ساخت این دارو چه بود؟

اين فرد شیمیدان بود. ايده را او پیشنهاد كرد ولی چیز زيادی 
در مورد بیماری ايدز نمی دانست. احساسش اين بود كه اين 
گیاه قابلیت های ارزشمندی دارد. در اتیران مشخص شد كه 
چطور بايد از آن استفاده كرد. تمام فعالیت های تحقیقاتی 
مربوط به اين دارو در ايران انجام شد و دانش فنی ساخت 
آن متعلق به محققان كشورمان است. آيمد يك داروی ايرانی 
است و بايد از نظر علمی قبولش كنیم، هرچند برخی افراد 

ابعاد سیاسی به ساخت آن داده اند.
این دارو از چه مراکزی تاییدیه دریافت کرده است؟

در حال حاضر برای ساخت و تولید آيمد از وزارت بهداشت 
مجوز گرفته شده و در تالشیم از سازمان جهانی بهداشت هم 
مجوز بگیريم. در مورد داروهای ضدايدز، وقتی سازمان بهداشت 
تايیديه بدهد، تقريبا برای مصرف در كشورهای جهان كافی است. 
آیا مصرف همزمان این داروی جدید و سایر داروهای 
تجویزی برای بیماران مبتال به ایدز مشکلی ایجاد نمی کند؟
در تحقیقات انجام شده آيمد همزمان با داروی ضدرتروويروس به 
بیماران داده شده و عارضه ای مشاهده نشده است. به نظر می رسد 
تجويز همزمان آنها حتی موجب افزايش بیشتر CD4ها می شود.

آیا استفاده از این دارو در خانم های باردار اچ آی وی مثبت 
برای پیشگیری از انتقال ویروس به جنین موثر است؟

اثر اين دارو در كودكان، نوزادان، مبتاليان به نارسايی های 
كبدی و كلیوی و خانم های باردار بررسی نشده است. البته 
اين مطالعات در برنامه های بعدی گروه تحقیقاتی وجود دارند. 
در خانم های باردار، برای جلوگیری از انتقال ويروس به جنین، 

بايد داروهای ضدرترو ويروس تجويز شود.
آیا می توان از آیمد برای پیشگیری از ابتال به ایدز در افراد 

در معرض خطر سود جست؟
نه، فقط داروهای ضدرتروويرس برای پیشگیری از ايدز 
استفاده می شوند. آيمد فقط تحريك كننده دستگاه ايمنی است 
و ادعايی برای خاصیت ضدويروس آن نداريم، مگر آنكه در 

مطالعات بعدی چنین ادعايی ثابت شود.



میزگرد سالمت درباره زگیل تناسلی با حضور 
دكترمحمدرضا قاسمی متخصص پوست، دكتر مريم 
كاشانیان متخصص زنان و زايمان، دكتر حمید عمادی 

متخصص بیماری های عفونی و دكتر بابک ساعدی 
متخصص گوش و حلق و بینی

زگيل تناسلي؛ 
بيماری شایع و مزمن

زخمیشدنضایعاتزگیلموجبسرایتویروسمیشود

زگیلتناسلیمنعیبرایزایمانطبیعینیست!

  دکتر محمدرضا قاسمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر مريم کاشانيان/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص زنان و زایمان

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 در مورد زگیل تناسلی یا HPV توضیح بدهید. 
ویروس زگیل تناسلی یا HPV) Human Papillomavirus( شامل 
خانواده بزرگی از ویروس هاست که تاکنون 150 گونه آن شناسایی شده 
و به نظر می رسد که به 200 گونه  نیز برسد. هر دسته از ویروس ها عامل 
بروز ضایعات زگیل در قسمت های مختلف مانند پوست، مخاط دهان و 
ژنیتال هستند. این ویروس ها حاوی DNA هستند و گستردگی وسیعی 
بین انسان ها و حیوانات دارند. عمدتا باعث ضایعات زگیلی خوش خیم 
می شوند اما گروهی از آنها عامل ضایعات بدخیم هستند. یکی از علل مهم 
مراجعه بیماران به پزشک، ضایعات پوستی یا تناسلی است که بدشکلی 
و تبعات روانی به دنبال دارد. امروزه شیوع این ویروس در بالغان جوان 
که روابط جنسی متعدد و خارج از عرف دارند موجب نگرانی اجتماعی 
و بهداشتی کشورهای مختلف است. همچنین افراد دارای نقص سیستم 
ایمنی مانند مبتالیان به ایدز، پیوند عضو و... مستعد ابتال به عفونت پایدار 
هستند و بروز سرطان های پوست و سیستم تناسلی ناشی از این ویروس ها 
بسیار باالست. گونه های پرخطر این ویروس به ویژه انواع 16 و 18 به 
عنوان یکی از عوامل مهم بیماری های جدی مانند سرطان سرویکس زنان 
یا مقعد، ضایعات بدخیم پوستی یا مجاری تنفسی شناخته می شود. طیف 
وسیعی از این ویروس ها مانند 1،2،4 و... نیز صرفا باعث بروز ضایعات 
جلدی می شوند که خوش خیم هستند. مدت متوسط باقی ماندن عفونت 
زگیل ناشی از گونه با خطر باال در زنان 8 ماه است اما در 30درصد زنان تا 
1  سال و در 9درصد تا 2 سال ویروس باقی می ماند. هرچه عفونت زگیل 
تناسلی ناشی از گونه های پرخطر مدت بیشتری روی ناحیه تناسلی زنان 

بماند زمینه ساز بدخیمی های ناحیه تناسلی زنان خواهد بود.
: ویروس زگیل تناسلی چطور انتقال پیدا می کند؟

مهم ترین روش انتقال زگیل تناسلی رابطه جنسی است و استفاده از وسایل 
اپیالسیون آلوده و... نیز در موارد نادر می تواند عامل انتقال شود. مرطوب ماندن 
و لیچ افتادگی پوست نیز خطر ابتال به ویروس زگیل را افزایش می دهد. همچنین 

انتشار ویروس ناشی از زخمی شدن ضایعه روی پوست دیگر قسمت های 
بدن نیز مطرح است. عالوه بر ضایعه زگیل، وجود ویروس روی پوست نیز 
می تواند عامل انتقال باشد که در این مورد فرد حتی عالئم نیز ندارد. این مساله 

عامل عود بیماری نیز محسوب می شود.
: آیا امکان ابتالی کودکان هم به زگیل تناسلی وجود دارد؟

احتمال ابتال به زگیل های پوستی در کودکان سنین مدرسه حدود 30درصد 
است و معموال در مکان هایی مانند مهدکودک طی تماس پوستی انتقال می یابد. 
این زگیل های بی خطر طی 1 تا 2 سال خودبه خود برطرف می شوند. درواقع 
ابتال به هرگونه ویروس زگیل، ایمنی نسبی به این گونه ایجاد می کند اما ممکن 

است فرد بعدها به هرگونه دیگر ویروس مبتال شود. 
به طورکلی این مشکل در کودکان شایع نیست و اگر کودکی دچار زگیل تناسلی 
شود باید سوءاستفاده جنسی توسط پزشک و خانواده مورد توجه قرار بگیرد. 
البته گاهی زگیل دست مادر از طریق شستشوی کودک به ناحیه تناسلی او 
منتقل می شود. در موارد نادر نیز آلودگی نوزاد به ویروس زگیل تناسلی مادر 

طی زایمان پس از مدتی بروز می کند.
: تظاهر بالینی زگیل تناسلی چگونه است؟

زگیل تناسلی به شکل های مختلفی تظاهر پیدا می کند که شایع ترین حالت 
آن ضایعات برجسته، مجزا، همرنگ پوست تا قهوه ای رنگ با سطح صاف 
یا گاهی سطح سفید است که اغلب روی ناحیه تناسلی خارجی، پرینه 
یا اطراف مقعد به وجود می آیند اما گاهی به پوست کشاله ران یا پوست 
ناحیه مثانه نیز می رسند. از طرف دیگر زگیل های تناسلی ممکن است 
به ابتدای مجاری ادراری، ابتدای کانال مقعد یا داخل مخاط واژن نیز 
گسترش پیدا کنند. اندازه ضایعات معموال یک تا چند میلی متر است که 
گاهی به دلیل رشد زیاد حالت برجسته و پایه دار نیز پیدا می کنند. نکته 
مهم اینکه زگیل های مسطح ناحیه سرویکس اصال با چشم عادی دیده 
نمی شود و تشخیص دقیق نیاز به معاینه توسط متخصص زنان دارد. از 
آنجا که هر نوع ویروس تبخال ممکن است با ویروس های پرخطر همراه 

باشد، هر نوع زگیل که پررنگ، زخمی و با خونریزی همراه باشد یا از 
طریق درمان های معمول بهبود نیابد حتما نیاز به نمونه برداری و بررسی 
دقیق دارد. در یکی دیگر از تظاهرات بالینی زگیل تناسلی که »تومور 
بشکه« گفته می شود، ضایعه رشد زیاد دارد و شبیه یک توده گل کلمی 
بزرگ است. این ضایعه باعث تخریب موضعی می شود که در خیلی از 
مواقع نیاز به جراحی وسیع خواهد بود و علیرغم جراحی امکان عود و 

تبعات سنگین برای بیمار وجود دارد.
: روند درمان زگیل تناسلی چگونه است؟

هیچ درمان ضدویروسی اختصاصی برای عالج قطعی زگیل تناسلی وجود 
ندارد و اصول درمانی مبتنی بر تخریب ضایعه بالینی، توقف تکثیر ویروس 
و تحریک سیستم ایمنی بدن است. زگیل ها عمدتا خوش خیم هستند و باید 
روشی انتخاب شود که جوشگاه و تخریب بافتی برای بیمار به دنبال نداشته 
باشد.  گزینه های درمان شامل جراحی، کرایو، لیزر، پمادهای موضعی و... 
براساس معاینه بالینی، شکل ضایعات، گستردگی و ویژگی های فردی درمان 
توصیه می شود. امروزه روش هایی مانند لیزر که با ایجاد دود همراه است 
کاربرد ندارد زیرا قدرت انتقال ویروس به دیگران حتی از طریق دود نیز 
وجود دارد. البته بیمار باید بداند که درمان روند طوالنی دارد. توصیه بسیار 
مهم اینکه ضایعات نباید دستکاری شوند زیرا باعث انتشار ویروس به دیگر 
نواحی پوست می شوند. به همین دلیل از تیغ یا دیگر وسایل تیز برای تمیزکردن 
موهای  زائد این قسمت ها باید پرهیز کرد. همچنین بیمار باید همیشه نسبت 
به وضعیت ضایعات دقت کند و هرگونه تغییر در اندازه، تعداد و شکل را با 

پزشک معالج درمیان بگذارد.
: پس از درمان زگیل می توان از عدم ابتالی مجدد اطمینان داشت؟
ابتال به ویروس می تواند باعث ایمنی نسبی به این گونه شود. براساس مطالعات، 
تقریبا 60درصد بیماران مبتال مقدار پایین آنتی بادی را پس بهبود داشته اند اما 
غالبا با گذر زمان مقدار آنتی بادی کاهش می یابد. در واقع ابتال به ویروس 

نمی تواند ایمنی مادام العمر ایجاد کند.

HPV شایع ترین عفونت ناشی از تماس جنسی در دنیاست 
و آمار مربوط به آمریکا نشان می دهد حدود 75درصد 
بزرگساالنی که از نظر رابطه جنسی فعال هستند حداقل 
به یک نوع از این ویروس مبتال می شوند، بنابراین اولین 
و مهم ترین عامل انتقال ویروس، رابطه جنسی است. البته 
نقص سیستم ایمنی در تشدید بیماری، مقاومت به درمان، 
احتمال عود بیماری و زمینه بدخیمی نقش دارد. سیگار نیز 
تاحدی زمینه خطر را افزایش می دهد و در مورد آقایان نیز 
ختنه در کاهش خطر مؤثر است. احتمال انتقال ویروس از 
طریق اپیالسیون، استخر، سونا، سرویس بهداشتی عمومی 

و... بسیار نادر و زیر سوال است.
ویروس از طریق تماس با پوست یا مخاط آلوده طی 
رابطه جنسی منتقل می شود که حدود 3 هفته تا 8 ماه دوره 
نهفته دارد و سپس به شکل زگیل تظاهر می یابد. استفاده 
از کاندوم در پیشگیری از انتقال ویروس توصیه می شود. 

فعالیت ویروس در نواحی مختلف سیستم تناسلی
ویروس عامل زگیل می تواند سیستم تناسلی داخلی 
(داخل واژن و گردن رحم( یا خارجی خانم ها، آلت 
تناسلی مردان کشاله ران، اطراف مقعد و زیرشکم را 
درگیر کند. زگیل می تواند به صورت تک یا چندتایی 
و شکل های مختلف برجسته یا صاف و در رنگ های 
سفید تا قهوه ای حتی قرمز و بنفش ظاهر  شود. اندازه 
زگیل نیز از یک میلی متر تا چند سانتی متر متغیر است. 

زگیل تناسلی معموال بدون عالمت است، ولی گاهی 
ممکن است فرد احساس خارش داشته باشد. در موارد 
نادر زگیل های بزرگ در اطراف مقعد ممکن است مانع 
از اجابت مزاج شوند، یا در صورت قرار داشتن در مسیر 
مجاری ادراری، موجب خونریزی به خصوص حین 
رابطه زناشویی می شوند. در موارد نادر احتمال انسداد 

مجاری ادرار نیز وجود دارد. 
بیوپسی یا نمونه برداری برای تشخیص قطعی در مواردی 
که شک به تشخیص وجود دارد کمک کننده است. تقریبا 
در یک سوم موارد، زگیل ها خودبه خود حدود طی 4 ماه 
از بین می روند اما ممکن است در اندازه و تعداد افزایش 
یابند. به رغم برطرف شدن زگیل، ویروس در بدن باقی 
می ماند و می تواند عامل عود باشد. از همین رو، فرد بدون 

عالمت می تواند ناقل ویروس باشد. 

هر نوع ویروس HPV عامل سرطان گردن 
رحم نیست!

زگیل تناسلی غالبا ناشی از ویروس های 6 و 11 این 
گروه است که کم خطر هستند اما امکان همراهی دیگر 
ویروس های این گروه به خصوص ویروس های 16 و 
18 وجود دارد. این ویروس ها عامل سرطان گردن رحم 
و دیگر قسمت های سیستم تناسلی هستند. هنگام مشاهده 
زگیل تناسلی، بررسی انواع دیگر ویروس ها از این نظر 
اهمیت دارد. انجام پاپ اسمیر و غربالگری سرطان دهانه 

رحم نیز در مبتالیان به زگیل تناسلی مانند دیگر خانم ها 
باید توصیه  شود. 

وخامت زگیل در دوران بارداری
زگیل تناسلی به تنهایی معموال مشکل  خاصی ایجاد نمی کند 
و در بیشتر موارد استرس ناشی از ایجاد ضایعه یا مشکالتی 
مثل خارش درمان را ایجاب می کند. بسیاری از زگیل ها 
طی یک دوره درمان بهبود می یابند و اگر درمان طبی 
مؤثر نباشد، روش های دیگری مانند لیزر یا کرایو نیز 
کاربرد دارد. البته هدف از درمان های مختلف صرفا حذف 
ضایعه زگیلی است اما ویروس همچنان می تواند پا برجا 
به صورت نهفته باقی بماند. هیچ روش درمانی را نمی توان 
بهتر دانست و اگر ضایعه حداکثر طی 6 تا 12 هفته از 
بین نرفت، باید روش درمانی دیگری را انتخاب کرد. 

در دوران بارداری ممکن است رشد زگیل تسریع شود 
و اندازه تغییر کند که برای درمان از داروهای کم خطر 
استفاده می شود. البته در مورد زگیل های بزرگ گاهی 

جراحی نیز پیشنهاد می شود. 

واکسن HPV عامل ناباروری نیست
واکسن HPV امروزه برای تمام دختران و پسران توصیه 
می شود. بهترین سن برای تزریق واکسن از حدود 12-11 
سال  و تا 26 سالگی است، اما از 9 سالگی نیز می توان 
تجویز را شروع کرد. چند نوع واکسن در دنیا وجود دارد 

که مصونیت در برابر تعداد ویروس متفاوتی ایجاد می کنند. 
واکسن 4 ظرفیتی گارداسیل در برابر 4 گونه ویروس شامل 
انواع 6، 11، 16 و 18 مصونیت ایجاد می کند. واکسن نه 
ظرفیتی عالوه بر این چهار ویروس، 5 نوع پر خطر دیگر 
را نیز پوشش می دهد. واکسن دو ظرفیتی نیز تنها مصونیت 
در برابر ویروس 16 و 18 ایجاد می کند. معموال واکسن در 
3 دوز تزریق می شود اما برای سنین کمتر از 15 سال، دو 
نوبت نیز کافی است. در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف 
دارند، سه دوز تجویز می شود و ایمنی خوبی به خصوص 
در برابر سرطان گردن رحم ایجاد می کند. واکسیناسیون 
در برابر زگیل تناسلی زمینه ساز عوارضی مانند ناباروری 
نخواهد بود و عارضه ای ندارد و ایمن است. تزریق واکسن 
طی بارداری توصیه نمی شود زیرا شواهد علمی ایمن بودن 

واکسن در بارداری هنوز کافی نیست. 

خانم مبتال به زگیل تناسلی می تواند زایمان 
طبیعی داشته  باشد

ابتالی مادر به زگیل تناسلی مشکلی برای جنین ایجاد 
نخواهد کرد. عبور نوزاد از کانال زایمان ممکن است 
اما این احتمال  موجب آلودگی او به ویروس  شود، 
کامال نادر است و مادر می تواند زایمان طبیعی داشته  
باشد. البته اگر زگیل ها خیلی بزرگ باشند و در مسیر 
کانال زایمان مانع ایجاد کنند، ممکن است پزشک عمل 

سزارین را الزم بداند.

زگیل تناسلی بیماری ناشی از آلودگی به ویروس آمیزشی پاپیلومای انسانی )HPV( است که 
امروزه به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های شناخته می شود. گرچه ضایعات این بیماری با 
شکل و اندازه های مختلف در پی ابتال به بیماری ایجاد می شود،  گاهی فرد هیچ عالمت بالینی 
خاصی ندارد. احتمال سرایت ویروس بسیار زیاد است و روند درمان طوالنی و عودکننده ای 
دارد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانم 30 ساله ای هستم که یک سال 
پیش دچار ضایعاتی در ناحیه تناسلی شدم. پزشک تشخیص زگیل تناسلی نوع 16 را داد. در این مدت درمان 
را کامال رعایت کردم. آیا امکان بارداری برای من وجود دارد؟ در ضمن همسرم هیچ نشانه ای از ضایعات 

زگیلی ندارد، آیا انجام آزمایش برای وی ضروری است؟ لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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  دکتر حميد عمادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

    دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص بيماری های عفونی

نگاه متخصص گوش و حلق و بينی

طی سال های اخیر عالوه بر زگیل های پوستی بی خطر، 
با نوع دیگری موسوم به زگیل تناسلی در اثر ابتال 
به ویروس HPV مواجه شده ایم. قدرت سرایت 
بیماری بسیار زیاد است و غالبا از طریق تماس مستقیم 
جنسی منتقل می شود چنانچه امروزه یکی از مهم ترین 
بیماری های مقاربتی در دنیاست. زگیل با درد، سوزش 
و ناراحتی همراه نیست و می تواند باعث بی اهمیت 
انگاشتن بیماری شود اما ارتباط بین گونه های پرخطر 
ویروس با بروز سرطان  دهانه رحم ضرورت توجه 

بیشتر نسبت به بیماری و تبعات آن را می طلبد. 

ضرورت تزریق واکسن برای همسر فرد 
آلوده به ویروس

خوشبختانه در حال حاضر واکسن این بیماری در 
بعضی  در  دارد.  کشورها وجود  دیگر  مانند  ایران 
کشورها واکسن چهارظرفیتی گارداسیل جزو برنامه 
واکسیناسیون اجباری برای تمام کودکان 9 تا 12 ساله 
است که به طور قابل مالحظه ای در کاهش آمار بیماری 
تاثیر دارد. واکسن در 3 دوز با فاصله صفر، 2 و 6 ماه 

به عضله بازو تزریق می شود.
متاسفانه با توجه به شیوع روابط جنسی خارج از 
چارچوب خانواده در دنیا، آمار ابتال به بیماری نیز 
افزایش پیدا کرده است. توصیه اکید در صورت ابتال 
به زگیل تناسلی این است که افراد حتما نسبت به 
واکسیناسیون همسر اقدام کنند و مساله را جدی بگیرند. 

تحریک سیستم ایمنی در روند درمان
ویروس زگیل تناسلی توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی 
نمی شود و در نتیجه روند درمان باید طوری باشد که 
التهاب مصنوعی در موضع ایجاد شده و گلبول های 
سفید وارد عمل شوند. در گذشته ماده سوزاننده ای به  
نام »پودوفیلین« کاربرد داشت که تاول های بزرگ ایجاد 
می کرد تا از این طریق گلبول های سفید با ویروس 
مقابله کنند اما امروزه این روش به دلیل مشکالتی 
که برای بیمار ایجاد می کند کاربرد ندارد. استفاده از 
کوتر یا لیزر برای سوزاندن نیز مرسوم بود اما قدرت 
سرایت ویروس از طریق دود موجب شد تا درحال 
حاضر این روش کاربرد نداشته  باشد. یک روش  
مهم در حال حاضر، کرایوتراپی یا فریز کردن است 
زیرا جسم سرد نیز مانند داغی باعث ایجاد تاول و 
عملکرد سریع گلبول های سفید می شود. نوعی از پماد 
نیز کاربرد دارد که سیستم ایمنی را تحریک و التهاب 
مصنوعی ایجاد می کند. البته تاول و ناراحتی شدید 
نیست و فقط کمی قرمزی در موضع را به همراه دارد. 
پزشک با توجه به وضعیت بیماری، روش درمان را 
توصیه می کند اما اصل مهم در درمان این است که 
امکان عود مشکل با هر روشی وجود دارد. درواقع 
بیمار باید همیشه مراقب باشد و درمان و توصیه های 
پزشک را جدی بگیرد. قطعا پیشگیری از ابتال به زگیل 

تناسلی بسیار بهتر و مؤثرتر از درمان خواهد بود.

متاسفانه سرطان حفره دهان در کشور ما شیوع باالیی 
دارد و سیگار، الکل و کمبودهای غذایی مهم ترین 
عوامل بروز بیماری محسوب می شوند. عالوه بر این 
 HPV عوامل ژنتیک نیز بسیار اهمیت دارند. عفونت
می تواند یکی از ریزفاکتورهای ابتال به سرطان حلق 
و در موارد معدودتری سرطان حفره دهان باشد که 
یک عامل قابل پیشگیری است. تغییر الگوی رابطه 
جنسی با بروز این سرطان ها ارتباط دارد. در جوامعی 
مانند آمریکا که ابتال به این عفونت ها شیوع باالیی 
دارد ارتباط سرطان حلق حتی تا 70درصد مورد 
بحث است. حفره دهان شامل لب ها، زبان و کف 
دهان است و قسمت خلفی یعنی قاعده زبان، لوزه ها 
و کام نرم جزء حلق محسوب می شود که عفونت 

می تواند مشکل ساز شود.
تجویز واکسن برای پیشگیری از سرطان در این 
قسمت ها مؤثر خواهد بود. طبیعتا پیشگیری از ابتال 
به این ویروس مهم ترین اقدام مؤثر است زیرا با 
تغییر  نیز  سلولی  ژنتیک  بدن،  به  ویروس  ورود 
می کند که بروز سرطان نیز دور از انتظار نیست. 
درمان های موضعی نیز صرفا به بهبود ضایعات در 
دهان و حلق کمک می کند و نمی تواند در اصالح 

تغییر و جهش ژنتیک مؤثر باشد.

پیشگیریبسیاربهترو
مؤثرترازدرمانزگیل
تناسلیاست

تغییرژنتیکیناشیاز
ویروسHPVمیتواندعامل
سرطانحلقودهانشود
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در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه کارهایی انجام دهیم؟ 

از25سالگی،ساختکالژندربدنکاهشمییابد

من به عنوان متخصص پوست  42 ساله  که پسران 
دوقلوی 6 ساله ای دارد، کامال روندهای پیری را 
درک می کنم و می دانم که مدت هاست روزهای 
جوانی پوستم را پشت سر گذاشته ام. امروزه 
دیگر همه ما می دانیم که با عبور از 25 سالگی، 
شکل گیری کالژن در بدن روبه کاهش می رود 
و وقتی به 50 سالگی می رسیم، تقریبا دیگر 
هیچ کالژن تازه ای در بدن ساخته نمی شود. به 
همین دلیل هم استفاده مداوم و برنامه ریزی شده 
از محصوالت مراقبتی باکیفیت برای پوست 
پس از 50 سالگی اهمیت زیادی پیدا می کند. 
تزریق بوتاکس در گروه درمان های تهاجمی 
برای مقابله با روندهای پیری قرار می گیرد که 
عضله های خاصی را در صورت ریلکس می کند 
و چین وچروک ها و خطوط مختلف روی پوست 
را هم تحت تاثیر خودش قرار می دهد. این 
شیوه درمانی تهاجمی، با توجه به اینکه دامنه 
زیادی  دارد، محبوبیت  اثرگذاری گسترده ای 
پیدا کرده است، بنابراین من به شما  می گویم 
که در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه 
کارهایی انجام دهید تا پوستتان را در بهترین 

وضعیت ممکن نگه دارید. 

هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده 
کنید 

استفاده روزانه و مداوم از کرم ضدآفتاب، حتی 
در محیط های سقف دار مانند خانه و محل کار، 
همیشه ضرورت دارد. دلیلش هم این است 
که نور ماورای بنفش )UV( در گروه عوامل 
 UVA پیرکننده پوست قرار می گیرد و اشعه های
که باعث شکل گیری چین وچروک ها، لکه های 
پوستی ناشی از نور خورشید و سرطان پوست 
می شوند، می توانند از جداره های پنجره ها به 
فضاهای بسته نفوذ کنند. ضمنا استفاده از کرم 
ضدآفتاب باید چند بار در طول روز تکرار شود. 
کنار نور ماورای بنفش، نور آبی که از نمایشگرهای 
را هم  تلفن همراه ساطع می شود  رایانه ای و 
نباید نادیده گرفت، بنابراین من استفاده از کرم 
ضدآفتاب رنگی )tinted( و حاوی اکسید 
در  را  آنتی اکسیدان ها  انواع  و همچنین  آهن 
ساعات صبح توصیه می کنم که از پوست، هم 

در مقابل نور ماورای بنفش و هم در برابر نور 
آبی محافظت می کند. این محافظت دوسویه 
از این منظر اهمیت دارد که نور ماورای بنفش 
و نور آبی کنار همدیگر می توانند باعث تجزیه 
و زوال سریع تر کالژن شوند و در شکل گیری 

چین وچروک ها نیز نقش داشته باشند. 

رتینوئیدها را فراموش نکنید 
رتینوئیدها، چه در قالب محصوالت بدون نسخه 
و چه در قالب محصوالت تجویزی، بخش مهمی 
از برنامه روزانه مراقبت از پوست را تشکیل 
می دهند. در ضمن، افرادی که تمرکز اصلی شان 
به فواید ضدپیری معطوف است، باید رتینوئیدها 
شکل گیری  رتینوئیدها  بگیرند.  جدی تر  را 
کالژن در بدن را افزایش می دهند و همچنین 
سرعت تکثیر و تقسیم سلول های پوستی را 
بیشتر می کنند. بهبودبخشی به بافت پوست، 
افزایش درخشندگی پوست، به حداقل رساندن 
خطوط ریز و چین وچروک ها، کوچک تر کردن 
روزنه های پوستی و یکدست کردن قوام پوست 

از دیگر مزیت های مهم رتینوئیدها هستند. 
توصیه مهم من درباره رتینوئیدها، استفاده شبانه 
از آنهاست. ایده آل ترین حالت استفاده هم این 
از  پس  و  بشویید  را  ابتدا صورت  که  است 
گذشت 30 دقیقه، به اندازه یک نخود از محصول 
رتینوئیدی را روی پوست صورت بزنید. ضمنا 
فقط 3 بار در هفته مجاز به استفاده از محصوالت 
رتینوئیدی هستید چون اگر میزان استفاده مثال 
به 4 تا 6 بار در هفته برسد، احتمال خشکی 
پوست و پوسته ریزی شدید هم افزایش می یابد. 
و  قوی تر  اساسا  هم  تجویزی  رتینوئیدهای 
فقط  محصوالت  این  اما  هستند  اثربخش تر 
باید تحت نظر پزشک و در صورت ضرورت 
استفاده شوند و درنتیجه برای مصرف عمومی 
طراحی نشده اند. از طرف دیگر، افراد دارای 
پوست حساس نه تنها نباید خودسرانه سراغ 
برای  بلکه  بروند،  تجویزی  رتینوئیدهای 
استفاده از رتینوئیدهای بدون نسخه هم باید 
با پزشکان متخصص پوست مشورت کنند. 
محصول رتینوئیدی کامل و درجه یک باید 

حاوی مجموعه وسیعی از آنتی اکسیدان ها و 
ترکیبات ضدپیری باشد؛ مانند رتینول، اسید 
گلیکولیک، نیاسین آمید، یوبی کینون، اسکواالن، 

سرامیدها و اسید هیالورونیک. 

پپتیدها را به برنامه مراقبتی پوست 
اضافه کنید 

پپتیدها از ترکیباتی هستند که می توانند به تولید 
بیشتر کالژن و االستین در بدن کمک کنند که 
هر دو نقش مهمی در نمایان شدن خطوط ریز و 
چین وچروک های پوستی دارند. امروزه ترکیب 
 3000  Matrixyl عنوان  با  خاصی  پپتیدی 
Plus در بعضی محصوالت استفاده می شود 
که کیفیت باالیی دارد و تولید فیبریلین االستیک 
را در پوست تقویت می کند. ضمن اینکه این 
ماده اختصاصی برای نرم تر کردن و صاف تر 
کردن خطوط عمیق پوستی کاربرد مهمی دارد. 
زیادی  اهمیت  که  دیگری  پپتیدی  محصول 
بهترین  است.  پپتید  کرم چشم حاوی  دارد، 
کرم های چشم پپتیدی عالوه بر داشتن پپتیدها 

حاوی آنتی اکسیدان ها، گلیسیرین، نیاسین آمید و 
کافئین هستند که همگی اثربخشی مطلوبی برای 
پوست ظریف پلک ها دارند. این ترکیبات کنار 
همدیگر و در قالب کرم چشم، هم خطوط ریز 
و چین وچروک ها را کمتر می کنند و هم وضوح 
حلقه های تیره دور چشم را کاهش می دهند. 
اگر دنبال بهترین محصول پپتیدی برای کل 
پوست صورت هستید، سراغ محصوالتی بروید 
که در تولیدشان از »فناوری پپتید تری هکس« 
)TriHex peptide technology( استفاده 

شده است. 

از سرم های آنتی اکسیدانی استفاده 
کنید 

یک مرحله کلیدی و مهم در برنامه مراقبتی 
پوست که باید در ساعات صبح انجام شود، 
استفاده از سرم های آنتی اکسیدانی اثربخش و 
باکیفیت است. ویتامین C از بهترین و قوی ترین 
آنتی اکسیدان هاست که هم از پوست در مقابل 
صدمات رادیکال های آزاد محافظت می کند و 

هم به ترمیم این صدمات کمک می رساند. ضمن 
اینکه سرم این آنتی اکسیدان می تواند لکه های 
قهوه ای پوست را کمتر کند و حتی باعث یکدستی 

و صافی قوام پوست شود. 
سرم های حاوی ویتامین C از پوست در برابر 
صدمات اکسیداتیو رادیکال های آزاد محافظت 
می کنند و به همین دلیل هم بهترین اثربخشی 
خودشان را در ساعات صبح نشان می دهند. 
در  مهمی  نقش   C ویتامین  دیگر،  طرف  از 
کالژن سازی برعهده دارد. من به عنوان متخصص 
پوست پیشنهاد می کنم موقع خریدن سرم های 
ویتامین C  دنبال محصوالتی باشید که در رده 
 )medical-grade( »انواع »درجه پزشکی
قرار می گیرند. سرم های ترکیبی ویتامین C و 
ویتامین B3 نیز از بهترین گزینه های عادی و 
بدون نسخه ای هستند که تقریبا در همه جای 
یاد  به  البته  دارند.  قرار  دسترس  در  جهان 
داشته باشید این محصوالت آرایشی ـ دارویی 
و  دقیق  نظارت  تحت   )cosmeceutical(
 )FDA( سختگیرانه سازمان غذا و داروی آمریکا
نیستند و من هم اثربخشی و فواید بالینی آنها را 
در مقایسه با انواع معمولی تر و عادی تر بررسی 

و مطالعه نکرده ام. 

با متخصصان پوست در تماس بمانید 
اگر در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس با 
متخصصان پوست  در تماس بمانید، می توانید 
سواالت مختلفی که برایتان مطرح می شوند 
را با در میان بگذارید. این کار باعث می شود 
کمتر به تصمیمات خودسرانه و کارهای ناگهانی 
روبیاورید و تا حد زیادی از درگیر شدن با 

حرف های بی پایه و اساس دور بمانید.
InStyle :منبع

استفادهروزانهومداومازکرم
ضدآفتاب،حتیدرمحیطهایسقفدار
مانندخانهومحلکار،همیشهضرورت

دارد.دلیلشهمایناستکهنور
ماورایبنفش)UV(درگروهعوامل

پیرکنندهپوستقرارمیگیردو
اشعههایUVAکهباعثشکلگیری

چینوچروکها،لکههایپوستیناشیاز
نورخورشیدوسرطانپوستمیشوند،

میتوانندازجدارههایپنجرههابه
فضاهایبستهنفوذکنند

 دکتر شاری مارشباین
متخصص پوست  در شهر نیویورک و 

عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا

وضعیت پوستی بعضی افراد در دوران قرنطینه کروناویروس 
از همیشه بهتر شده بود چون کمتر آرایش می کردند، حدود 
8 تا 9 ساعت می خوابیدند و فعالیت ورزشی بیشتری داشتند. 
 PTSD« اما از سوی دیگر، کسانی هم بودند که دچار پدیده
پوستی« یا اختالل استرس پس از حادثه یا یک رویداد روانی آسیب زا شدند 
چون کمبود خواب داشتند، استرس و اضطراب زیادی را تجربه می کردند، 
بیشتر وقت شان را در آشپزخانه می گذراندند و به دلیل شرایط زندگی شان 
باید ساعات زیادی از شبانه روز ماسک به صورت می زدند. زیاده روی در 
استفاده از محصوالت مراقبتی پوست هم اشتباه دیگری بود که این افراد را 

به پدیده PTSD پوستی دچار کرد.

مراقبت نادرست از پوست در دوران قرنطینه کروناویروس 
آکادمی  اعضای  از  و  زیبایی  و  پوست  متخصص  اشتورم،  باربارا  دکتر 
درماتولوژی آمریکا یکی از پزشکان متخصصی است که در دوران قرنطینه 
کروناویروس و تعطیالت سراسری در بیشتر نقاط جهان، به صورت آنالین 
و رایگان به مردم مشاوره می داد. او می گوید: »من واقعا تعجب کردم وقتی 
دیدم که افراد مختلف و حتی نوجوانان، تمام قفسه های کابینت و کمد 
خودشان را از محصوالت شوینده و پاک کننده غلیظ و قوی پر کرده اند. 
حتی انواع محصوالت اسیدی و الیه بردار حرفه ای هم میان وسایل آنها به 
چشم می خورد، درحالی که این محصوالت فقط باید توسط افراد باتجربه 

و حرفه ای استفاده شوند.«
به گفته دکتر اشتورم، مشکل دیگری که باعث نگرانی او در این مدت 
شد، رو آوردن مردم به استفاده از دستورالعمل های مختلف برای ساختن 
محصوالت خانگی مراقبت از پوست بود. او می گوید: »حتما دلیلی دارد 
که ما سال های زیادی از عمرمان را برای فرمول بندی محصوالت استاندارد 
در آزمایشگاه ها سپری می کنیم. مساله فقط استفاده از عناصر و مواد اولیه 
باکیفیت نیست، بلکه ترکیب سازی آنها براساس مقادیر مناسب و استفاده 

از فرایندهای عمل آوری درست هم اهمیت ویژه ای دارد.«
این متخصص می افزاید: »چنین وضعیتی درحالی ادامه داشت که بیشتر افراد 
در سراسر جهان بخش زیادی از اوقات خودشان را جلوی نمایشگرهای 
کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل، تبلت و... می گذراندند، بدون این که بدانند نور 
آبی این نمایشگرها از عوامل پیرکننده پوست است، بنابراین کسانی که در 
دوران قرنطینه کروناویروس به این نکته توجه نداشتند، پوست خودشان را 

یک درجه بیشتر در معرض استرس و فشار قرار می دادند.«

چگونه در بحرانی 
مانند کروناویروس 
از پوست مراقبت 

کنیم؟ 
اگر شرایط شما به گونه ای 

است که هنوز مجبورید بیشتر 
اوقات شبانه روز را در خانه بمانید و 

به قرنطینه ادامه دهید، باید هر روز صورت 
خودتان را ماساژ دهید تا پف کردگی صورت را کمتر کنید، پوست را به تولید 

کالژن بیشتر تحریک کنید و بافت پوست را به وضعیت بهتری برسانید.
به گفته دکتر اشتورم، در وضعیت قرنطینه ای یا در دوران بحران هایی 
انواع  از  یا  زیاده روی  رتینول ها  از  استفاده  در  نباید  کووید-19  مانند 
قوی آنها استفاده کنید چراکه این محصوالت و دیگر محصوالت قوی 
استفاده  می کنند.  تخریب  را  پوست  محافظتی  الیه های  واقعا  غلیظ  و 
از پاک کننده ها و شوینده های غلیظ برای پوست صورت نیز به همین 
استفاده  به  دلیل ذکرشده قطعا توصیه نمی شود و کسانی که همچنان 
از چنین محصوالتی ادامه می دهند، به پوست صورت خودشان آسیب 
می رسانند و پدیده PTSD پوستی را تشدید می کنند. با این حال، استفاده 
از محصوالت مراقبت از پوست باکیفیت، استاندارد و مالیم و همچنین 
حاوی ترکیبات پری بیوتیک و پروبیوتیک، در وضعیت های قرنطینه ای 
و حتی پس از پایان قرنطینه و تعطیالت سراسری هم ضرورت دارد. 
به گفته متخصصان، ترکیبات پروبیوتیک و پری بیوتیک پوشش اسیدی 

پوست را تقویت می کنند.
چالش مهم دیگر، این است که چگونه از پوست در برابر عارضه های 
احتمالی ناشی از ماسک زدن مداوم محافظت کنیم. استفاده از روغن ها 
و کرم های ویتامینE در این شرایط می تواند به تسکین مشکالت پوستی 
به خصوص در موارد ابتال به اگزما کمک کند. باز هم استفاده از محصوالت 
حاوی ترکیبات پری بیوتیک در این موقعیت اهمیت زیادی پیدا می کند، 
چراکه نوعی الیه محافظتی ضدعفونی کننده روی پوست به وجود می آورد 
و اجازه نمی دهد که پوست صورت به دلیل استفاده مداوم از ماسک به 
بستر مناسبی برای رشد کووید-19 تبدیل شود. استفاده از محصوالت 
حاوی ترکیبات ضدپیری خاص مانند نیاسینامید و روغن گالبی خاردار 

هم برای تسکین قرمزی و التهاب پوستی اثرگذاری مطلوبی دارد. 
Telegraph :منبع

معموال اولین کاری که بعد از برخاستن 
از رختخواب انجام می دهیم شانه کردن 
موها است. اگر شانه زدن موها برایتان 
کار لذتبخشی است و با حوصله برس 
را البالی موهایتان به حرکت درمی آورید حتما از تاثیر 
این کار در زیبایی و مرتب بودن موها آگاه هستید. اما 
شانه زدن تاثیر شگرف دیگری نیز دارد که شامل تحریک 
پوست سر و در پی آن افزایش جریان خون در این ناحیه 
می شود. در نتیجه اکسیژن رسانی و تامین مواد مغذی 
ریشه موها افزایش پیدا می کند. عالوه بر این شانه زدن 
موها باعث پخش شدن سبوم یا همان چربی طبیعی مو 
از ریشه تا نوک موها می شود. در نتیجه موها محکم تر، 
درخشان تر و مقاوم تر شده و خشکی و شکنندگی آنها 
کم می شود. اما برای رسیدن به این مرحله همیشه باید 
کارهای کوچکی انجام داد. اینکه عادت کنید برس ها 

و شانه هایتان را به طور مرتب بشویید.

چرا باید برس مو را شست؟
درست است که برس مو بهترین دوست مو و پوست 
سر محسوب می شود، در عین حال النه میکروب نیز 
به شمار می رود. نتایج پژوهشی که در دانشگاه آریزون 
ایاالت متحده آمریکا انجام شده نشان می دهد در برس های 
محبوب ما عالوه بر پوست مرده، مو و بقایای محصوالت 
باکتری  تافت(، 3500 نوع  به مو )ژل، موس،  مربوط 

دارد. این باکتری ها می توانند به پوست ناقابل نیز وجود 
سر آسیب بزنند و حتی 
بوی  ایجاد  باعث 
و  نامطبوع 

همچنین 
خارش 
پوست 

سر شوند.

چگونه باید برس ها را شست؟
1. با آب و صابون: برای این کار به آب و صابون نیاز دارید. 
فرقی ندارد که مارک یا جنس برس تان چه باشد. کافی است 
برس را در یک ظرف حاوی آب و صابون خیس کنید. توجه 
داشته باشید که قبل از این کار موهای گیر کرده در برس را 
خارج کنید. سپس اجازه دهید برس تان به مدت چند دقیقه 
در آب حاوی صابون خیس بخورد و تمیز شود. در نهایت 
آن را با آب به طور کامل بشویید و در هوای آزاد قرار دهید تا 
خشک شود. البته می توانید از سشوار نیز برای خشک کردن 
آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که برس ها و شانه های 

چوبی را نباید مدت زیادی در آب خیس کنید.
2. با جوش شیرین: استفاده از جوش شیرین نیز بسیار کارساز 
است. برای این کار 5 قاشق غذاخوری جوش شیرین را در یک 
لیتر آب حل کنید و مطابق روش قبل برس را در این محلول 
قرار دهید تا تمیز شود. توصیه می کنیم اجازه دهید یک شب 
کامل برس در این محلول بماند تا به خوبی میکروب زدایی شود.
3. با سرکه سفید: حتما شما هم شنیده اید که سرکه باعث 
درخشندگی موها می شود. شما همچنین می توانید با سرکه 
سلول های مرده و میکروب های موجود در برس ها را نیز از 
بین ببرید. برای این کار به میزان مساوی آب ولرم و سرکه را 
مخلوط کرده و چند ساعت برس تان را داخل این محلول قرار 

دهید. در نهایت نیز آن را با آب زیاد آبکشی کنید.

چگونه باید شانه ها را تمیزکرد؟
جنس شانه ها معموال پالستیکی است. برای تمیز کردن 
آنها بهترین روش، استفاده از ترکیب آب ژاول )مقدار 

کم( و آب  است.

برس ها را به طور مرتب بشویید
الزم است که بعد از هر بار استفاده موهای گیر کرده در برس 
را خارج کنید. برای شستشو و ضدعفونی کردن نیز زیاد منتظر 
نمانید و به طور مرتب برس ها را بشویید. این کار روشی موثر 

است تا دوام برس بیشتر شده و سالم تر بماند. 
elle.fr :منبع

دوران قرنطینه و تاثیر استرس های آن بر پوست
کروناویروسوپدیدهایبهنامPTSDپوستی

پژوهش ها نشان می دهند 3500 نوع باکتری در برس ها وجود دارد
برسهاوشانههایتانرامرتببشویید
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هیچ گوشه و کناری در این کره خاکی نمی بینید که از آلودگی های پالستیکی 
در امان مانده باشد.

براساس آخرین تحقیقات، آلودگی های پالستیکی فقط به اقیانوس ها ختم 
نمی شود، این ذرات در هوایی که تنفس می کنیم یا بادی که می وزد یا 

آسمان باالی سر ما هم وجود دارد.
ساالنه حدود 1000 تن ذرات ریز پالستیک با باران بر زمین پارک های 
ملی و محیط های طبیعی غرب آمریکا فرو می بارند و بر زمین می نشینند، 

یعنی معادل 123 تا 300میلیون بطری پالستیکی.
کارشناسان محیط زیست عقیده دارند، هیچ جای سطح زمین از آلودگی های 
میکروپالستیک )ذرات بسیار ریز پالستیکی با قطر کمتر از 5 میلی متر( 

در امان نمانده است.
هرچند مشکل پالستیک ها در زمین های دفع پسماند یا اقیانوس ها یا 
یا آب های جاری، به خوبی شناخته شده، مشکل  دریاچه های بزرگ 
پالستیک های معلق در هوا هنوز از نظر علمی و تحقیقاتی موضوعی به 
نسبت تازه است. تحقیقات اولیه نشان می دهند، پالستیک های معلق در 

هوا همه جا دیده می شوند، از اروپا و چین تا قطب.
پالستیک یکی از عوامل عمده آلودگی آب دریاها و اقیانوس ها محسوب 
می شود اما بر خالف تصورات موجود تأثیرات دقیق میکروپالستیک ها بر 
موجودات زنده و محیط زیست تا حدود زیادی برای دانشمندان نامشخص 

است.
 میکروپالستیک ها اشیایی فوق العاده کوچک هستند که در نزدیکی سطح 
بستر یا روی ساحل دریاها و اقیانوس ها وجود دارند. در واقع آنها به عنوان 
اشیایی پالستیکی که قطرشان کمتر از 5 میلی متر است شناخته می شوند. 
مطالعات انجام گرفته در دهه 1۹۷0 به بررسی سطح میکروپالستیک ها 
در اقیانوس ها پرداختند و دریافتند که سطح باالیی از آنها در اقیانوس 
اطلس و سواحل ایاالت متحده وجود دارد. امروزه ۸ میلیون تن ضایعات 
پالستیکی به اقیانوس وارد می شود. 250 هزار تن از این پالستیک ها در 
حال حاضر در دریا شناور است در حالی که بقیه آن احتماالً ته نشینی و 

شسته شده از ساحل هستند.
پژوهشگران در تحقیقی که به تازگی انجام شده، پالستیک ها را در نقاط 
دورافتاده و غیرمسکونی آمریکا مثال در پارک های ملی هم پیدا کرده اند. 
آنها در 11 پارک ملی و بیابان های نامسکون هم میکروپالستیک ها را 

نمونه برداری کرده اند.
در ۹۸درصد از 33۹ نمونه ای که دانشمندان محیط زیست گردآوری کرده اند، 
ذرات ریز پالستیکی وجود داشته و پالستیک ها 4درصد از ذرات غبار 

معلق در هوا را شامل می شده اند.
گردآوری آن همه پالستیک در محیط های به ظاهر بکر و دست نخورده، 
محققان را شوکه کرده تا جایی که به تصور آنکه اشتباهی در تحقیقات 
رخ داده، بارها به نمونه ها مراجعه کرده اند، اما با وجود آزمایش های مکرر، 

نتیجه تغییری نکرده.
دکتر برانی، سرپرست تحقیقات، توضیح می  دهد: »نمونه برداری ها که در 
شرایط متفاوت هوای خشک و بارانی و برفی انجام شده، به تیم کمک 
کرده تا منشاء ذرات را مشخص کنند. ذرات درشت تر با برف و بارن پایین 

آمده و ذرات ریزتر در هوای خشک موجود بوده اند.«
با تفکیک ذرات مختلف پالستیک براساس اندازه، پژوهشگران اینطور نتیجه 
گرفته اند که باد ذرات معلق را از مناطق نزدیک شهری به اطراف آورده و 

این ذرات همراه باران یا برف به زمین باریده اند.
برعکس ذرات ریزتر و سبک تر از مناطق بسیار دورتر در ارتفاع باالی 
جو حمل شده  و بخشی از چرخه جهانی انتقال غبار هستند. ۷5درصد از 

ته نشین های خشک را پالستیک ها تشکیل می دهند.
ریزرشته ها یا میکروفیبرهایی که دانشمندان جمع اوری کرده اند، شامل انواع 
منسوجات استفاده شده در لباس ها و تولید فرش و پوشش های صنعتی 
یا تجهیزات خارج از خانه مانند چادرها یا پوشش های ضدآب بودند. 
این یافته ها پژوهشگران را به این نتیجه رساند که انتشار وسایلی که در 
پارک ها استفاده می شوند به انباشت پسماندهای قابل مشاهده به خصوص 
در پارک های ملی با تعداد باالی بازدیدکنندگان کمک می کنند، هرچند 
که سهم این وسایل در نمونه های جمع آوری شده از این منبع زیاد نبود.

کارشناسان این تحقیق می گویند، هدف اولیه آنها این نبود که نشان دهند 

حتی  و  دارند  وجود  زمین  جو  در  میکروپالستیک 
نمی خواستند نشان دهند جریان جو میکروپالستیک ها 
را به مناطق دوردست می برند، بلکه آنها سوالی اساسی 

داشتند که »این پدیده چرا و چطور اتفاق افتاده؟«
دکتر برانی عقیده دارد، این عامل یعنی میکروپالستیک ها 
می تواند به شکست محیطی اجتماعات میکربی و درنتیجه 

ویرانی های گسترده تر زیست بوم کمک کند.

فقط طبیعت در معرض خطر نیست، انسان ها 
هم در معرض خطر قرار دارند

به نظر کارشناسان، فقط طبیعت در معرض خطر نیست، 
انسان ها هم در معرض خطر قرار دارند. وجود این همه 

ذرات هوا به معنی این است که ما آنها را با دم خود فرو می دهیم. هنوز 
اثر تنفس این ذرات بر سالمت انسان ها مشخص نشده، هر چند اندازه 
این ذرات با اندازه ذراتی که در بافت ریه انباشته شده اند، یکسان است. 
آلودگی های غبارآلود شامل گرد و خاک، دوده و ذرات دیگر معلق در هوا، 
با حمالت قلبی، سکته های مغزی و بیماری های تنفسی ارتباط دارد. بنا بر 
اعالم سازمان جهانی بهداشت، آلودگی ذرات کوچک معلق ر هوا در سال 

2016، عامل 4/2میلیون مرگ زودهنگام در جهان بوده است.
مطالعات قبلی در محیط های کاری که کارگران ذرات ریز پالستیکی را 
تنفس کرده بودند، حاکی از بیماری های ریوی و تخریب بافتی بین آنها 
بود. غلظت پالستیک در محیط های خارج از محیط های سربسته کم تر 

است، اما به هر حال می تواند اثر تنفس ذرات ریز معلق را تشدید کند.

میکروپالستیک ها در خاک
دانشمندان معتقدند کودهای کشاورزی عمده ترین حامل میکروپالستیک ها 
در خاک هستند. در بسیاری کشورها فاضالب از طریق موادی که به منظور 
تصفیه به آن اضافه می شود در زمین های کشاورزی به عنوان کود مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
اضافه شدن مواد تصفیه به فاضالب آن را تبدیل به مایه ای نیمه جامد 
شبیه لجن می کند که در اصل حاوی ذرات شسته شده از محصوالت 
آرایشی و الیاف مصنوعی موجود در پوشاک شسته شده در ماشین های 

رختشویی هستند.

وارد  پالستیک  ذرات  این  وقتی  نیست  مشخص   
چرخه محیط زیست می شوند از کجا سر درمی آورند 
انستیتو  از پژوهشگران  پروفسور »آن مری ماهون« 
تکنولوژی دوبلین می گوید: »ضروری است که ما از 
آنچه بر خاک و درون آن جریان می یابد آگاهی کامل 
بیابیم. آیا ذرات پالستیک روی خاک می مانند؟ آیا 
وارد بافت عمودی خاک می شوند؟ اگر این ذرات در 
جریان نهرها و مسیل هایی که به اقیانوس ها می رسند 
قرار نگیرند اثرآنها بر زنجیره تولیدات کشاورزی را 

نمی توان نادیده گرفت.«
نتیجه زنجیره  تأثیر میکروپالستیک بر گیاهان و در 
گسترده مواد کشاورزی خوراکی هنوز کامل نیست 
اما مشخص شده است کرم های خاکی که در معرض ذرات پالستیک 

قرار گرفته اند رشد کم تر و عمر کوتاه تری داشته اند. 

مواد ذره ای پالستیک عالوه بر خاک، هوا را نیز آلوده ساخته اند
 پروفسور »فرانک کلی«، مدیر پژوهش های محیط زیست کالج کینگ 
لندن که گروه او روی وجود ذرات پالستیکی در هوای لندن تحقیق 
می کند معتقد است که حضور این ذرات پالستیک در هوا قطعی و 
مساله تعیین میزان آنهاست. یک منبع حامل میکروپالستیک در هوا 
همان کودهای فراورده از فاضالب هاست که این ذرات را در هوا 

پراکنده می  کند.
در هوای درون خانه ها نیز مواد میکروپالستیک وجود دارند. مواد 
برخاسته از فرش های بافته شده با الیاف مصنوعی و آنچه از لباس های 

ما جدا می شود حامل این ذرات هستند.
تنفس  میکروپالستیک های  تاثیرات سالمت  روی  که  رایت  استفان 
شده تحقیق می کند، عقیده دارد، ذرات میکروپالستیک هنوز نسبت 
به ذرات مهم دیگر مانند کربن سیاه که همه جا پیدا می شوند، ناچیز 
براورد  نکنیم،  پیدا  این ذرات  از  تا زمانی که درک درستی  هستند. 

میزان تاثیرات سالمت آنها دشوار است.
کارشناسان می گویند تحقیقات جدید و آگاهی فزاینده ما از میزان 
به یک  نهایت  در  فرو می ریزند،  ما  اطراف  در  که  میکروپالستیکی 

سوال اساسی می رسد: »با اینها چه باید کرد؟«
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قاب سبز

 مرجان 
یشایایی

خاطره سبز

یادداشت سبز

بر اساس نتایج یک پژوهش جدید: 

موادذرهایپالستیکعالوهبرخاک،هوارانیزآلودهکردهاند

منزل ما یک واحد از ساختمانی 
13 واحدی است که اغلب برای 
سرایداری آن مهاجران افغانستانی 
را استخدام می کنیم. در این سال ها 
خیلی ها آمده و بعد هم به فراخور زمانه و شرایط 
اجتماعی یا اقتصادی یا برای دوره ای یا همیشه به وطن 
خود بازگشته  یا در جای دیگری مشغول کار شده اند. 
اغلب خویشاوندانی در ایران دارند و در کشور ما ریشه 
دوانده اند و بی ادعا بار ساختن این سرزمین را کم و بیش 

بر دوش کشیده اند.
بگذریم، باغچه ای در پایین ساختمان هست که اگر 
همسایه ها یا سرایدار ذوقی داشته باشد، آبی می دهند یا 
دستی به سر و روی باغچه می کشند و در این شهر شلوغ 
صفایی به آن می دهند تا عصرها که در و همسایه خسته از 
راه می رسند، دوری در باغچه بزنند و هوایی تازه کنند.
چند ماه قبل، اسماعیل به عنوان سرایدار به مجتمع ما آمد.
جوان ریزنقشی که سختکوشی و لهجه زیبای دری را 

با خود از زادگاهش آورده بود.
از همان روز اول با سادگی و خوشرویی و زرنگی اش 
در دل اهالی ساختمان جای خود را باز کرد و مشغول 

کار شد.
با آمدن اسماعیل، باغچه جانی گرفت و روی آبادی 
دید. همزمان همسایه ای هم به ساختمان آمد و تنگی 

جای آپارتمان سبب شد که باغچه با دو دوجین انواع و 
اقسام گلدان هایی که جایی برایشان در خانه پیدا نشده 
بود، پر شود، از کاکتوس و شمعدانی گرفته تا حسن 

یوسف و شاه پسند.
هر روز عصر می شد اسماعیل را دید که با عالقه و دقت 
روی یکی از گلدان های خم شده و کاری می کند یا 

مشغول آب دادن آنهاست.
روزی از او خواستم  یکی از قلمه ها را در گلدانی برایم 

بکارد که برگشت و با صراحت گفت: )نمی شود!(
_چرا؟

_چون گیاه را نمی شود بدون اجازه قلمه زد. برو از 
صاحبش اجازه بگیر.

از امانتداری اش خوشم آمد و برای کسب اجازه برای 
برداشتن یک قلمه از انبوه گیاهان باغچه روانه در خانه 
همسایه شدم و بعد از کسب اجازه، آقا اسماعیل باالخره 

راضی شد قلمه را در خاک بکارد.
اینجا سرآغاز آشتی من با گیاه و خاک بود.

تا آن موقع همه تالش های من برای داشتن گلدانی 
سبز به شکست انجامیده بود و هر بار بعد از چند 
روز گیاه از نفس می افتاد و در آخر راهی جز دور 

انداختن آن نمی ماند.
آن قلمه سرآغاز پرورش گل و گیاه شد و کم کم دم در خانه 
ما پر شد از گیاهان گوناگون و قد و نیم قد. در این میان، 

اسماعیل به حق نقش مشاوری دلسوز را بازی می کرد.
یک روز زنگ در خانه را زدند. اسماعیل با اخم های 
گره کرده پشت در بود که )اینها تشنه اند، چرا آب 
ندادی؟( و در همان حال اشاره ای کرد به گلدان هایی 
که مشغله های ریز و درشت آن روز باعث شده بود، آب 
دادن آنها را فراموش کنم. با عجله و کمی هم شرمندگی 
زود به اصالح کم توجهی خود برآمدم و گلدان ها را 
سیراب کردم و با اشاره به یکی از گلدان ها که چند شاخه 
تنک و چند برگی از آن باقی مانده بود، به اسماعیل 

گفتم: »این یکی را ببر دور بنداز، دیگر جانی ندارد.«
اسماعیل نگاهی کرد و گفت: »جان ندارد؟ پس اینها 
چیست؟« و چند برگی را که روی شاخه هایی هنوز 
سبز بودند، نشانم داد. جوابش را ندادم و او گلدان را 

برداشت و رفت.
3-2 هفته ای گذشت و من ماجرای گلدان را فراموش 

کرده بودم.
یک روز دم دم های غروب که از ماشینم در پارکینگ به 
قصد رفتن به خانه  پیاده شده بودم، اسماعیل صدایم 

زد و با افتخار گلدانی را نشانم داد.
گلدان خودم را که 2 هفته پیش به اسماعیل داده بودم تا 
دور بیندازد، شناختم، اما به جای آن گیاه تنک و مردنی، 
شاخه ای سر حال با انبوه برگ ها شاد و براق وسط 

گلدان نشسته بود.
- این چیست؟

- همان است که گفتی دور بیندازم.
- چطور اینقدر خوب شده؟

- من دورش نینداختم، نگهش داشتم و به آن خدمت 
کردم تا دوباره زنده شد.

این تعبیر )خدمت کردم( سخت بر دلم نشست.
تا به حال به این فکر نکرده بودم که من انسان مغرور 
ویرانگر باید به گیاهی خدمت کنم تا زنده شود. همیشه 
فکر می کردم کائنات باید در خدمت من انسان باشد اما 
اسماعیل با عشقی که به گیاه و روییدن داشت، نشانم 
داد که برای زنده نگه داشتن و روییدن یک گیاه باید 

به آن خدمت کرد.

شهر گچساران در جنوب ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع البرز 
زارعی بود. جوان کوهنوردی که 3 هفته پیش در تالش داوطلبانه 
برای مهار آتش سوزی در جنگل های زاگرس دچار سوختگی شد 
و در بیمارستانی در اصفهان از دنیا رفت. او یکی از کوهنوردان 
انجمن کوهنوردی زاگرس و از اعضای فعال تشکل زیست محیطی 

سبزگامان کهگیلویه و بویراحمد   بود. روحش شاد

هرچندمشکلپالستیکها
درزمینهایدفع

پسماندیااقیانوسها
یادریاچههایبزرگیا
آبهایجاری،بهخوبی
شناختهشده،مشکل
پالستیکهایمعلقدر
هواهنوزازنظرعلمی
وتحقیقاتیموضوعیبه

نسبتتازهاست

 بحران جدی آب را با 2 سال ترسالی فراموش نکنیم!
کاویانی،استاد ژئوپلتیک دانشگاه خوارزمی: طی 2 دهه 
گذشته حجم دسترسی سرانه به آب شیرین در کشورمان 

پیوسته رو به کاهش بوده، به نحوی که چنانچه 2 سال آبی 
اخیر با تَرسالی همراه نمی شد با نگرش به روند مصرف آب 

و افزایش گرما حقیقتا کشور درگیر بحران های جدی در 
حوزه امنیت آب می شد.

 2۸ خرداد روز جهانی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی بود.
موضوع روز جهانی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی در سال 

2۰2۰ »غذا. علوفه. پارچه.« انتخاب شده است.با اضافه 
شدن جمعیت جهان و گسترش شهرنشینی، تقاضای بیشتری 

برای تامین مواد غذایی، خوراک دام و پارچه برای لباس 
ایجاد می شود. همچنین کیفیت زمین های زراعی روزبه روز 

کاهش می یابد.درنتیجه زمین های بیشتری باید برای تهیه 
غذا، علوفه و پارچه به کشاورزی اختصاص یابد.گسترش 

اراضی کشاورزی، یعنی کاهش سطح جنگل ها، مراتع و 
عرصه های طبیعی و این یعنی تخریب و فشار مضاعف بر 

اکوسیستم های طبیعی  و تنوع زیستی.

روزانه نزدیک به ۸میلیون تن پسماند در شهر تهران تولید 
می شود. درصد بسیاری کمی از این طالی کثیف بازیافت 

می شود.

درخت دو بعدی، راهی برای رسیدن به معماری سبز . فضاهای سبز 
عمودی هم به بهاری شدن هوا کمک می کند، هم به زیبایی شهرمان.

بهگیاهخدمتکردتاجانگرفت



عکس و مکث

زندگی صحنه زیبای 
هنرمندی ماست...

هر چه بيشتر از آدميت بو برده باشيم و 
هر چه بيشتر دوست بداريم، بيشتر غصه 
خواهيم داشت چون ديگر فقط به فکر 
خودمان نيستيم و بار رنج ديگران هم 
بر دوشمان خواهد بود. اين احساس 
به معنی اين نيست که چون هميشه 
در جهان آدم هايی با درد و رنج وجود 
دارد، شادمانی را حق خود ندانيم. راه 
چاره ساده است، می توانيم شادی آفرين 
زندگی ديگران باشيم و با شاد شدن 
آنها و کم کردن بار اندوه و دردشان، 

رضايت را مهمان قلبمان کنيم. 
قرار نيست، معجزه اتفاق بيفتد و وقتی 
حالمان خوب نيست و به جای زندگی، 
روزمرگی می کنيم، شادی و  احساس 
قلبمان را  بيايد و  از جايی  رضايت 
نشانه برود. بايد آن را درونمان ايجاد 
کنيم و هر چقدر خودخواه باشيم، اگر 
آدم های اطرافمان آزرده باشند، محال 
است ذره ای از دلمان هم که شده، مکدر 
نشود. پس بايد راهی برای زندگی کردن 
يافت. بايد راهی پيدا کرد برای اينکه 
صبح ها بتوانيم با اميد چشم باز کنيم و 
شب ها با آرامش بخوابيم. وقتی قدمی 
برای کسی برمی داريم و دست ياری 
به سوی او دراز می کنيم، ناخودآگاه 
خودمان را ارزشمند می بينيم و دلمان 
قرص می شود که می توانيم نقش خود را 
در جهان درست ايفا کنيم.  نمايش در م
اينطور خدا را هم خوش می آيد چون به 
دنيايش راهت داده که نقشت را در تمام 
سکانس های تلخ و شيرينش درست 
ايفا کنی و مطمئن باش وظيفه ای داری. 
نمی توانی بهانه بياوری، چشم هايت را 
ببندی و بی تفاوت و بدون توجه به 
نقش  دنيا  صحنه  در  همبازی هايت 
در  تئاتری  بازيگر  هيچ  کنی.  بازی 
صحنه نمايش اينگونه موفق نبوده چه 
رسد به تو که نقشت حقيقی است 
و نه فقط بازی. زندگی شبيه صحنه 
تئاتر است اما بازی ما در اين صحنه 
پابرجا حقيقی است. تا دير نشده بايد 
راهی پيدا کرد، راهی برای اينکه صحنه 
زيبای هنرمندی مان با نغمه ای خوش 

جاودانه شود.

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:

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

اين عنوان کتابی است که در ۱۸ سالگی خواندم و در آن برهه برايم بسيار چالش برانگيز 
بود. نکته ای که توجهم را جلب می کرد و جالب به نظرم می رسيد، اين بود که 
زنان بسياری در برابر اين کتاب مقاومت داشتند و نمی خواستند استقالل توضيح 
داده شده در آن را بپذيرند. اين کتاب از زنان مطيع، آرام و وابسته ای می گفت 
که زن خوب تلقی می شوند و از زنان فاعل، عصبانی از شرايط و مستقلی که 
تعارضات جدی استقالل دارند. افراد در يک بافت فرهنگی روش هايی برای 
سازش انتخاب می کنند. افرادی که اضطراب زياد يا مسائل روانی خاصی دارند، 
در بحران ها دفاع های روانی ناپخته تری را انتخاب می کنند. يکی از دفاع های ناپخته 
ما در بحران ها، دو پاره سازی و دو قطبی کردن احساسات و افراد است؛ يعنی دو 
حس متضاد را تجربه می کنيم ؛ از گروهی متنفر و عاشق گروه ديگری می شويم. 
در اتفاق ها و برهه های زمانی مختلف، شاهد اين دو پاره سازی احساسات و 
دسته بندی افراد به دو گروه هستيم؛ دوست/دشمن، خوب/بد، زن خوب/زن بد و...

می بينيد چه نگرش مرزی وجود دارد؟ زن خوب و زن بد! بهشت و همه جا!
کليشه های بسياری برای خوب يا بد بودن و زن خوب يا زن بد بودن وجود 
دارد که ذهن مردم را از ويژگی های تعريف شده و انعطاف ناپذير پر کرده است.

همين نگرش باعث شده است برخی زنان با دريافت اندکی توجه، هوشمندی 
را کنار بگذارند و اخالق و ارزش را اجبار بدانند يا ارزش های غلط و سخت را 
دست نيافتنی ببينند. اجبار، ميل به فرار ايجاد می کند. وقتی مجبور باشيم بدون تفکر 
زن خوبی باشيم، ممکن است در ذهنمان زن خوب نبودن جذاب شود. اساسا زن 
خوب تعريف مشخصی دارد؟ زن خوب کيست؟ زن خوب چه ويژگی هايی 

دارد؟ آيا خودتان را زن خوبی می دانيد؟
راستش را بخواهيد من اعتقاد دارم زن آگاه، عاقل و بالغ مجموعه ای از تعارضات، 
ارزش ها، دوراهی ها، خطاها و ويژگی های نسبت داده شده به زن بد و... را به يدک 
می کشد ولی می تواند بر آنها غالب شود و اجازه نمی دهد مشکالت و تعارضات 
بر او غالب شوند. عنوان زن خوب و مقدس باعث می شود اشتباه ها و تمايالت 

ديگر برای زنان حس گناه ايجاد کنند. 
زن خوب در ديد جامعه مرد ساالر، مطيع و وابسته است و متاسفانه جنگ با اين 
رويکرد و موضع گيری مخالف، آسيب های جدی به زنان وارد می کند و خشم  

و اعتراض افسار گسيخته برايشان مشکالت متعددی به وجود خواهد آورد.
هر زنی، حتی زنانی که حداقل آسيب ديدگی روانی دارند، ممکن است تمايالت و 
تعارض های ناپسندی از ديد جامعه داشته باشند اما چالش های اخالقی و اشتباه ها 
نبايد حس منفی در زنان ايجاد کند. در واقع، زنان بايد با مديريت هيجان ها و 
فشارهای عرف بتوانند خوب بودن را يک طيف بدانند و به خودشان اجازه خطا 
بدهند. منظور از يک طيف، اين است که اگر خطی را در نظر بگيريم که زن ايده آل 
يک سر آن باشد، زن بد طرف ديگر است. البته افراد در قسمت های مختلفی از 
طيف قرار دارند و همزمان ويژگی های مثبت و منفی دارند. اگر نگرش دو پاره 
وجود داشته باشد، هر اشتباهی می تواند فرد را غرق در احساسات منفی کند. از 
آن طرف، وابستگی و مانند يک دختربچه عمل کردن، تصور غلطی ايجاد کند 
که من زن خوب و مورد تاييد جامعه هستم. نگرش به افراد و خودمان در يک 
طيف کمک می کند نگاهمان منطقی و به واقعيت نزديک تر باشد. ما خانم ها بايد 
به خودمان اجازه دهيم که خطا کنيم. بايد به خودمان اجازه دهيم که کامل نباشيم 
و در نهايت بايد توانايی ها، محدوديت ها و خواسته های خودمان را درست و 
کامل تشخيص دهيم. زنان نبايد تحت تاثير فشارها، به آسمان يا قعر چاه روند. 

مسير رشد مسير بدون مانعی نيست ولی هموارشدنی است.

زنان خوب به بهشت می روند و زنان بد به همه جا

هفته گذشته، بحث لزوم تغيير شيوه زندگی در دنيای 
کرونايی را مطرح کردم و در اين مطلب درباره بيم 
با شنيدن آمار رسمی مبتاليان و  و هراس مردم 
افراد فوت شده به دليل ابتال به کرونا و لزوم تغيير 
شيوه زندگی برای پيشگيری از آسيب های جسمی 

و روانی می نويسم. 
آمار اعالم شده به وسيله مسووالن وزارت بهداشت 
و دولت، نشان می دهد که بيش از ۲۰۰ هزار نفر در 
کشور به کرونا مبتال شده اند و علت اساسی شيوع 
اين بيماری و کنترل نشدن آن، مراقب نبودن مردم، 
رعايت نکردن مسائل بهداشتی، استفاده نکردن از 
ماسک و دستکش و مهم تر از همه رعايت نکردن 
فاصله گذاری اجتماعی است. حضور در دورهمی ها، 
مراسم عروسی  و عزا و جدی نگرفتن خطر ابتال 
باعث شده آمارها باال برود. درست است که در 
فرهنگ ما برگزاری و شرکت در مراسم سوگواری 
برای تسلی خاطر بازماندگان بسيار اهميت دارد اما 
در شرايط فعلی با اين کار سوگواران و خودمان را 
در معرض خطر قرار می دهيم. بايد فاصله گذاری 
اجتماعی را بسيار جدی بگيريم زيرا در غير اين 
صورت در جامعه شاهد افزايش مبتاليان به افسردگی، 
اضطراب، نگرانی و استرس خواهيم بود و اين مساله 
شرايط خاصی را ايجاد می کند که مطلوب نيست.
درحال حاضر بايد به دنبال شيوه زندگی جديد 
باشيم؛ يعنی شيوه ای خاص برای فرد يا جامعه و 
رفتار هايی که خاص اين زمان است. شيوه زندگی 
سالمت محور که الزم است برای آن برنامه ريزی 

کنيم و يک برنامه جديد به وجود بياوريم.
 نقش رسانه ها در اين زمينه بسيار پررنگ است و 
بايد برای توانمندسازی افراد، خانواده ها و اصالح 

الگوی زندگی ها آگاهی رسانی کنند.  

در الگوی شيوه زندگی، تأمين و حفظ سالمت از 
اهداف عالی است که ما می توانيم چنين رويه  ای 
را از طريق ابعاد سه گانه بهداشت جسمی، روانی 
و اجتماعی در پيش بگيريم. البته در دهه  های اخير 
مساله معنويت هم به اين ابعاد اضافه شده است. 
در اين ميان، توصيه های کوتاه اما تأثيرگذاری برای 
داشتن شيوه زندگی سالم وجود دارد که به ترتيب 

زير هستند:
زندگی درست  به کارگيری شيوه  و   شناخت 
هنگام آسيب ها، ضربه ها و ساير رويدادهای زندگی 
با شيوه  زندگی سالم  به ما بسيار کمک می کند. 
می توانيم تغييراتی را در خودمان، جامعه مان و در 
محيطی که زندگی می کنيم، به وجود بياوريم و 
يکی از اين شيوه ها مديريت استرس است که از 
تأثيرگذارترين مسائل مربوط به شيوه زندگی سالم 

محسوب می شود.
نامناسب،  موقعيت های  از  مملو  ما  زندگی   
اضطراب زا و پراسترس است و انسانی که به دنبال 
از روش های  می کند  است، سعی  روان  سالمت 
مختلف استفاده کند تا شيوه زندگی درستی داشته 
باشد و با سالمت روانی و جسمی بهتری بتواند 
به زندگی ادامه دهد. در اين راه، شناخت و ارزش 
و اهميت دادن به نيازهای فرد بسيار اهميت دارد. 
روان شناسان و متخصصان بهداشت روان به اين 
نيازهای  دارند زيرا شناخت  مساله توجه زيادی 
جسمی و روانی کمک می کند برای محروميت و 
ارضای آنها و آنچه می تواند تغيير رفتار به وجود 

بياورد، درست عمل کنيم.
 بايد از زندگی مان لذت ببريم و دنبال کارهايی 
باشيم که می تواند برای ما با ارزش باشد، باعث 

رشد و تعالی مان بشود.

 ايجاد تعادل بين کار و زندگی در زندگی بسيار 
مهم است. بسياری از ما به صورت افراطی به مسائل 
کاری می پردازيم و يادمان می رود همه زندگی کار 
نيست و بايد تلفيقی از کار و زندگی کردن، لذت بردن 

و رضايت را تجربه کنيم.
و  است  زندگی  از  جزئی  عاطفی  مشکالت   
سالمت روانی ما به نحوی با چگونگی برخوردمان 
با اين مشکالت و يافتن بهترين راه حل برای غلبه 

بر آنها بستگی دارد. 
  توجه به معنويات و نگاه وجودی انسان به 
خود، هستی و اتصال به يک نيروی خارج از دنيای 

مادی باعث ايجاد حس آرامش می شود.  
 انسان يک موجود اجتماعی است و در نتيجه به 
تعامل با آدم ها، زندگی مشترک و همکاری با ديگران 

نياز دارد و بايد اين مورد را مدنظر قرار بدهيم.
 بايد بدانيم که چه نوع تغديه ای به سالمت جسم 
و روان ما کمک می کند. به خصوص در دوران 
کرونا بايد توصيه متخصصان تغذيه را برای مقابله 

با  ويروس کرونا جدی گرفت.
  نوع دوستی و کمک به ديگران بسيار اهميت 
و  بياييم  بيرون  فرديت  حالت  اين  از  بايد  دارد. 
تعامل درستی با انسان ها داشته باشيم و سعی کنيم 

به زندگی ديگران هم توجه داشته باشيم.
 شيوه زندگی مان را جدا تغيير بدهيم. به جای 
نشستن پای تلويزيون به فعاليت های ديگر بپردازيم. 
در صورت امکان يک مدت محدودی از خانه خارج 
شويم، با رعايت نکات الزم، فعاليت های اجتماعی 

داشته باشيم و با طبيعت هماهنگ شويم. 
در نهايت اينکه آنچه دوست داريد، انجام دهيد 
اما انتخاب درستی داشته باشيد و همه جوانب را 

در نظر بگيريد.

باید سبک زندگی جدیدی را از سر بگیریم!

جامعه سالم

نکات برتر بیماری های زنان
گستره علم زنان و مامايی بسيار وسيع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی 
زنان را شامل می شود. همان طور که در همه زمينه های علمی سرعت پيشرفت 
بسيار زيادی ديده می شود، افزايش علم و اطالعات در عرصه رشته مامايی، زنان 
و زايمان و ناباروری نيز در سال های اخير همگام با ساير علوم بسيار چشمگير 
و حيرت انگيز بوده و مرهون تالش و تحقيقات مداوم دانشمندان و محققان اين 
رشته است. سال هاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان يک 
مرجع پذيرفته شده است. کتاب نواک، حجم نسبتا زيادی دارد و ممکن است 
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پيشرفت های 
علمی اخير و فرصت های محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتاب های 
مفصل موجود، ارائه خالصه کتاب مرجع بيماری های زنان برک و نواک در هر 
ويراست آن يک نياز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار می رود. کتاب 
حاضر، تمام فصول کتاب بيماری های زنان بر کث و نواک را به طور خالصه 
ارائه کرده است. با توجه به اينکه مخاطبان اين کتاب، دانشجويان دوره های 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی 
ارشد و دکتری هستند، محتوای کتاب به نحوی تهيه شده که هم برای دانشجويان 
دوره کارشناسی به عنوان يکی از کتاب های درسی مورد استفاده قرار گيرد و 
هم در دوره های آمادگی آزمون های ورودی قابل استفاده باشد. اين کتاب ۲۰9 
صفحه داشته که توسط انتشارات آکادمی مامايی به چاپ رسيده است. گستره 
علم زنان و مامايی بسيار وسيع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی زنان 
را شامل می شود. همان طور که در همه زمينه های علمی سرعت پيشرفت بسيار 
زيادی ديده می شود، افزايش علم و اطالعات در عرصه رشته مامايی، زنان و 
زايمان و ناباروری نيز در سال های اخير همگام با ساير علوم بسيار چشمگير و 
حيرت انگيز بوده و مرهون تالش و تحقيقات مداوم دانشمندان و محققان اين 
رشته است. سال هاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان يک 
مرجع پذيرفته شده است. کتاب نواک، حجم نسبتا زيادی دارد و ممکن است 
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پيشرفت های 
علمی اخير و فرصت های محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتاب های 
مفصل موجود، ارائه خالصه کتاب مرجع بيماری های زنان برک و نواک در هر 

ويراست آن يک نياز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار می رود. 
کتاب حاضر، تمام فصول کتاب بيماری های زنان بر کث و نواک را به طور خالصه 
ارائه کرده است. با توجه به اينکه مخاطبان اين کتاب، 
دانشجويان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد 
و دکتری هستند، محتوای کتاب به نحوی تهيه شده 
که هم برای دانشجويان دوره کارشناسی به عنوان 
يکی از کتاب های درسی مورد استفاده قرار گيرد و 
هم در دوره های آمادگی آزمون های ورودی قابل 
استفاده باشد.دانشجويان برای خريد اين کتاب 
با شماره ۰9۱۲39۰4۲95)آقای لشينی( تماس 
بگيرند. اين کتاب ۲۰9 صفحه داشته که توسط 

انتشارات آکادمی مامايی به چاپ رسيده است. 

معرفی کتاب

زندگی  مثبت
 کتایون خانجانی

روان شناس و روان درمانگر 

15فکر مثبت

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تيـر نودونه

مهارت زندگی مثبت

 )Mindfulness( حتما شما هم درباره ذهن آگاهی
در  را  آن  کرده ايد،  سعی  و  شنيده  آن  فوايد  و 
سريع  دنيای  در  زندگی  ببريد.  کار  به  زندگی 
امروزی موجب عدم توجه به خودمان می شود 
و الزم است مهارتی برای غلبه بر آن بياموزيم. 

ذهن آگاهی چيست؟ 
اغلب مردم ذهن آگاهی را با مراقبه و يوگا يکی 
می دانند درحالی که آنها تنها يکی از تمرين های 

موثر ذهن آگاهی هستند.
انجمن روان شناسی آمريکا می گويد: »ذهن آگاهی، 
آگاهی لحظه به لحظه از تجارب شخصی، بدون 
قضاوت است.« در واقع، ذهن آگاهی يعنی توجه 
آگاهانه در »همين جا و اکنون« که به ما نشان 
ذهن  احساسات،  بدن،  در  چيزی  چه  می دهد 
اتفاق می  افتد. هنگامی که يک فرد  ما  و جهان 
ذهن آگاهی دارد، روی لحظه اکنون متمرکز بوده و 
سعی می کند به چيزی که در گذشته اتفاق افتاده 
يا ممکن است در آينده رخ دهد، فکر نکند و در 
مورد هيچ چيزی قضاوت نکرده و آنها را به عنوان 
»خوب« يا »بد« برچسب گذاری نکند. تحقيقات 
متعدد، ريشه ذهن آگاهی را در آموزه های بودا 
مورد   3 را  ذهن آگاهی  از  هدف  بودا  می دانند. 
می داند؛ شناخت ذهن يعنی احساس ما از خود 
يعنی  ذهن  آموزش  هستيم،  کسی  چه  اينکه  و 

پرورش فضايل اخالقی  بهتر روش های  کشف 
توانايی  يعنی  که  ذهن  کردن  آزاد  و  خود  در 
و  غيرمفيد  عملکردهای  و  افکار  به  نچسبيدن 

ناخواسته. احساسات 
جنبه های  و  بوده  متعدد  ذهن آگاهی  مزايای  اما 

مختلفی دارد که عبارتند از:
فوايد عاطفی: ذهن آگاهی منجر به کاهش افسردگی، 
رويدادهای  نشخوارکنندگی  منفی  تأثير  کاهش 
منفی و علت و عواقب آنها و در نتيجه کاهش 
دردهای مزمن، شادی بيشتر و خواب بهتر می شود.
فوايد شناختی: افراد با ذهن آگاهی باالتر، حافظه و 

تمرکز بهتری نسبت به ساير افراد دارند.
مزايای بين فردی: رضايت بيشتر در روابط از طريق 
به احساسات در  پاسخ دقيق تر  بهتر و  شناخت 

افرادی که ذهن آگاهی دارند، ديده می شود.
مزايای حرفه ای: افزايش رضايت شغلی و کاهش 

استرس شغلی در اين افراد ديده می شود.
روش های  بودن  ارزان  و  آسان  عملی:  داليل 
ذهن آگاهی، قابليت به کارگيری در هر مکان و 
افراد در هر سن و موقعيتی  زمان و برای همه 

را فراهم می کند.
در ادامه، برای داشتن ذهن آگاهی، تمرين هايی را 

برايتان انتخاب کرده ايم که عبارتند از:
1. تنفس 3 ثانيه ای را تمرين کنيد. در جايی آرام 

بنشينيد و به مدت 3 ثانيه نفس عميق بکشيد )دم( 
و سپس به مدت 3 ثانيه به آرامی بازدم کنيد. در 
اين حين، به اينکه چگونه شکم شما با هر تنفس 

باال و پايين می رود، توجه کنيد.
کرده  انتخاب  روز  در طول  را  فعاليت  2. يک 
و با روشی آگاهانه و حضور کامل انجام دهيد. 
بهترين نوع فعاليت مواردی است که معموال به 
صورت خودکار انجام می شوند مانند رانندگی، 

دوش گرفتن، آشپزی و حتی غذا خوردن. 
3. تالش کنيد به روشی گوش دهيد که کامال 
بدون قضاوت باشد يعنی آنچه را که شنيده ايد، 

قضاوت نکنيد بلکه فقط آنها را قبول کنيد. 
دهيد.  انجام  کاری  لحظه  هر  نيست  الزم   .4
باشيد و  می توانيد فقط در لحظه حضور داشته 

استراحت کنيد. 
بگذاريد. از طبيعت وقت  بردن  لذت  برای   .5
آرامش در محيط اطراف می تواند به شما کمک کند. 
است  بهتر  باشيد.  متعهد  و  بگذاريد  وقت   .6
با  تمرين های روزانه در همان زمان هر روز و 
همان مدت اتفاق بيفتد تا به يک عادت در شما 

تبديل شود.
يادتان باشد که ذهن آگاهی نيز مانند هر عادتی در 
ابتدا دشوار است و نياز به تالش دارد اما با گذشت 

زمان و با تمرين، اين عادت آسان تر می شود.

 ترجمه: سارا حق بین
ذهن آگاهی را تمرین کنیم!

مادر 4 فرزند است و شوهری نابينا 
دارد که نمی تواند کار کند بنابراين 
چاره ای نيست غير از اينکه سخت 
کار کند تا بتواند مخارج زندگی را 
تامين کند. در همه اين سال ها شبانه روز 
خياطی کرد و يک تنه با مشکالت 
جنگيد اما مدتی بود ضعف و ناتوانی 
دستانش را لرزان کرده بود و ديگر 
نمی توانست مثل قبل قيچی به دست 
بگيرد و خياطی کند. به پزشک مراجعه 
کرد و تشخيص داده شد که به سرطان 

رحم مبتالست.
جلسه   ۲۸ مادر  اين  درمان  برای 
پرتودرمانی تجويز شده که حدود 4 
اما  ميليون و4۰۰ تومان هزينه دارد 
اگر نگاهی به سطرهای باال بيندازی 
و دوباره خالصه وضع زندگی او را 
بخوانی، خيلی راحت می توانی دريابی 
که حاال در خرج خورد و خوراک و 
نيازهای اوليه هم مانده اند چه برسد 

به هزينه درمان. 
من و تو می توانيم سايه مادر را باالی 
سر فرزندانش نگه داريم و از اندوه 
اين خانواده کم کنيم. برای اين کار 
کافی است وجه نقد را به کارت بانک 
-۸۰۰۱-۰756 شماره  با  پارسيان 
۰6۱۰-6۲۲۱ به نام موسسه خيريه 
امدادگران عاشورا واريز کنی و با 
شماره تلفن759۸3۰۰۰ )داخلی۲( 
 ۰9۱9۸۰۱۲677 همراه  شماره  يا 
کد  با  بيمار  اين  بگيری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   ۱65۲9

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

قراردادن 2292 گلدان گیاه سبز به جای مخاطبین، در زمان تمرین گروه موسیقی برای بازگشایی اپرا و تئاتر، 
در سالن دل لوسیو، بارسلون. این گیاهان به کادر پزشکی بیمارستان کلینیک بارسلون اهدا خواهد شد.



پژوهشگران انگلیسی می گویند تجویز داروی 
ارزان و ژنریک دگزامتازون می تواند خطر مرگ 
افراد دچار بیماری وخیم کرونا را کاهش دهد.
نشان  بررسی   این  بی بی سی،  گزارش  به 
به  دگزامتازون  پایین  دوزهای  تجویز  داد 
بیماران کرونای بستری شده که به دستگاه 
تنفس مصنوعی متصل هستند، خطر مرگ 

را یک سوم کاهش می دهد. 
که  بستری  بیماران  در  دگزامتازون  تجویز 
اکسیژن درمانی می شدند، نیز خطر مرگ را تا 

یک پنجم کاهش داد.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد که این بررسی 
را انجام داده اند، می گویند این نتایج پیشرفت  

عمده ای در درمان بیماری کروناست.
به گفته این دانشمندان، اگر بیماران کرونا در 
بریتانیا از ابتدای شیوع با دگزامتازون درمان 
شده بودند، جان بیش از 5هزار نفر نجات 

پیدا کرده بود.
یک نفر از هر 20 نفر بیمار کرونا به علت 
شدت عالئم نیاز به بستری در بیمارستان پیدا 
می کنند. در برخی از بیماران بستری بیماری 
به وخامت می گراید و  نیاز به اکسیژن درمانی 

پیدا  تنفس مصنوعی  به دستگاه  اتصال  یا 
می شود. به گفته این پژوهشگران، به نظر می رسد 

دگزامتاوزن می تواند به این گروه بیماران پرخطر 
کمک کند.

دگزامتازون برای کاهش التهاب در بسیاری 
بیماری های دیگر هم به کار می رود. این دارو 
احتماال به جلوگیری از پاسخ ایمنی شدید 
در بیماران کرونا که به بدن آسیب می زند، 

کمک می کند.
در حال حاضر هیچ داروی تاییدشده ای برای 
عفونت کرونا وجود ندارد و شمار مرگ های 
ناشی از آن در  جهان به بیش از ۴۳۱ هزار 

مورد رسیده است.

دوربين سالمت

اسفنجی که ویروس 
کرونا را جذب می کند

اسفنجی  دانشمندان 
میکروسکوپی را ساخته اند 
که ممکن است بتوان از آن 
در داخل بدن برای جذب 
و خنثی کردن ویروس های 

کرونا استفاده کرد.
الیوساینس،  گزارش  به 
دانشگاه  در  پژوهشگران 
سان دیه گو  در  کالیفرنیا 
را  »نانواسفنج ها«  این  که 
ساخته اند، می گویند آنها را 
سلول های  از  غشاهایی  با 
ریه یا نوعی از سلول های 
ماکروفاژ ها  نام  به  ایمنی 

پوشانده اند.
این غشاهای سلولی دارای 
همان گیرنده های پروتئینی 
که  هستند  سطح شان  در 
شدن  وارد  برای  ویروس 
به سلول ها استفاده می کند.

در  نانواسفنج ها  این 
آزمایشگاهی  تجربیات 
توانستند  موفقی  طور  به 
ویروس  کرونا را به سمت 
خود جذب و غیرفعال کنند.
نتایج  که  پژوهشگران  این 
 Nano کارشان را در مجله
Letters  منتشر کرده اند، 
نانواسفنج ها  این  می گویند 
باید بتوانند در هر جایی از 
بدن همین کار را انجام دهند. 
به  نانواسفنج ها  این  اگر 
طور مستقیم به ریه ها وارد 
شوند، در آنجا باقی خواهند 
ماند اما اگر از طریق تزریق 
داخل وریدی به طور مستقیم 
همه  به  شوند،  خون  وارد 

اندام ها خواهند رفت. 
دانشمندان،  این  گفته  به 
که  نانواسفنج ها  این 
هستند،  زیست  تجزیه پذیر 
طوری طراحی شده اند که 
از سلول های سالم در برابر 
محافظت  ویروسی  حمله 

کنند.
همچنین  نانواسفنج ها  این 
مهار  برای  است  ممکن 
شدید  التهابی  پاسخ  کردن 
در عفونت با ویروس کرونا 

به کار بروند. 
در این مورد این نانواسفنج ها 
را می  توان طوری طراحی 
کرد که به سایتوکاین ها، مواد 
سلول های  که  التهاب زایی 
ایمنی آزاد می کنند، متصل 
شوند و آنها را خنثی کنند.
یک مزیت این شیوه درمانی 
این است حتی اگر ویروس 
کرونا جهش پیدا کند، باز 
هم این نانواسفنج ها توانایی 
خواهند  را  آن  خنثی کردن 

داشت. 
این  می گویند  دانشمندان 
نانواسفنج ها را می توان در 
برابر هر ویروس دیگری 
آینده  در  است  ممکن  که 
باعث همه گیری شود، نیز 

به کار برد.

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.

یک بررسی جدید نشان می دهد نوزادانی 
که آزمایش مثبت کرونا پیدا می کنند، اغلب 
بیماری خفیفی دارند که ممکن است صرفا 

با تب و بدون عالئم تنفسی بروز کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پزشکان در 
بیمارستان کودکان شیکاگو گزارشی درباره 
وضعیت ۱۸ نوزاد زیر ۹0 روز که از لحاظ 
آزمایش ویروس کرونا مثبت شده بودند، 
در مجله بیماری های کودکان منتشر کردند.
نوزادان  این  از  بسیاری  که  دریافتند  آنها 
حال خوبی دارند و عالئم تنفسی آنها اندک 
است یا بدون عالئم تنفسی هستند. اغلب 

این نوزادان )۱۴ نوزاد از ۱۸ نوزاد( دچار 
تب بودند و دو نفر دیگر تنها عالئمتشان 
حالت  دچار  کودکان  از  یکی  بود.  سرفه 

بود و یک  تغذیه شده  به  خفگی مربوط 
کودک دیگر بی عالمت بود و به علت اینکه 
بودند،  شده  کووید-۱۹  دچار  والدینش 

آزمایش شده بود.
50 درصد این کودکان )۹ نفر از ۱۸ نفر( 
در بخش عمومی بیمارستان بستری شدند، 
گرچه هیچ کدامشان نیاز به اکسیژن، حمایت 

تنفسی یا مراقبت ویژه پیدا نکردند.
۸ نفر این نوزادان تب داشتند، ۴ نفر سرفه 
عالئم  نفر   6 و  نابهنجار  سریع  تنفس  یا 
استفراغ و  گوارشی شامل تغذیه نکردن، 
و  سرفه  تنفسی  عالئم  و  داشتند  اسهال 

گرفتگی سینه پس از شروع عالئم گوارشی 
شروع شده بود. این پزشکان می گویند با 
اغلب  نوزادان  این  یافته ها  این  به  توجه 
بیماری خفیفی دارند و در معرض خطر 

بیشتر بیماری شدید قرار ندارند.
پژوهشگران می گویند اغلب نوزادان در این 
بررسی تب داشتند، بنابراین به خصوص 
اگر  کرونا  گسترده  انتشار  با  نواحی  در 
لحاظ  از  باید  شود،  تب  دچار  نوزادی 
به  البته  بیماری کووید-۱۹ بررسی شود. 
گفته آنها ارزیابی عفونت های باکتریایی نیز 

در نوزادان همچنان اهمیت دارد.

افراد نسبت به موقعیت های استرس زا واکنش 
پاسخگویی  نحوه  دهند.  می  نشان  متفاوت 
شما به همه گیری می تواند به پیشینه شما 
را  که شما  ، چیزهایی  باشد  داشته  بستگی 
با افراد دیگر و جامعه ای که در آن زندگی 

می کنید متفاوت می کند.
استرس هنگام شیوع بیماری عفونی می تواند 

شامل موارد ذیل باشد:
• نگرانی و ترس بابت سالمت خود و عزیزانتان

• تغییر در خواب یا الگوی خوردن
• مشکل در خواب یا تمرکز

• بدتر شدن مشکالت مزمن سالمت
• افزایش مصرف الکل ، دخانیات یا سایر داروها

افرادی که پیش از این درشرایط بهداشت روان 
تحت درمان بوده اند باید درمان خود را ادامه 
دهند و از عالئم جدید یا بدتر شدن آگاه باشند. 
مراقبت از خود ، دوستان و خانواده تان می تواند 
در مقابله با استرس به شما کمک کند. کمک 
به دیگران برای کنار آمدن با استرس می تواند 
جامعه شما را نیز قوی تر کند. از تماشا، خواندن یا 
گوش دادن به اخبار، از جمله رسانه های اجتماعی 
دوری کنید. شنیدن در مورد همه گیری های مکرر 

می تواند ناراحت کننده باشد.
مراقب بدن خود باشید. نفس عمیق بکشید، کشش 
یا مدیتیشن تمرین کنید.وعده های غذایی سالم و 
متعادل بخورید، به طور منظم ورزش کنید،بیشتر 
بخوابید و ازمصرف الکل و مواد مخدر بپرهیزید.

آرام باشید. سعی کنید فعالیت های دیگری را 
که از آنها لذت می برید انجام دهید. با دیگران 
ارتباط برقرار کنید. با افرادی که درباره نگرانی های 

خود به آنها اعتماد دارید صحبت کنید. اگر 
در طول فعالیت های روزانه استرس دارید، با 
روان شناس تماس بگیرید. استرس را در خود 
و دیگران کاهش دهید. هنگامی که اطالعات 
دقیقی در مورد کووید-۱۹ به اشتراک می گذارید، 
به دیگران کمک می کنید استرس کمتری داشته 

باشند و با آنها ارتباط برقرار می کنید.
کودکان و نوجوانان، تا حدودی نسبت به آنچه 
از بزرگساالن پیرامون خود می بینند، واکنش 
نشان می دهند. هنگامی که والدین با آرامش و 
اطمینان با کووید-۱۹ برخورد می کنند، می توانند 
بهترین پشتیبانی را به فرزندان خود ارائه دهند. در 
صورت آماده سازی بهتر،والدین می توانند نسبت 
به اطرافیان به ویژه کودکان اطمینان بیشتری نشان 
دهند. همه کودکان و نوجوانان به یک روش به 

استرس پاسخ نمی دهند. 
 گریه یا تحریک بیش از حد در کودکان 

کوچک تر
 بازگشت به رفتارهایی که آنها را ترک کرده اند 

)مشکالت توالت رفتن یا شب ادراری(
 نگرانی یا غم بیش از حد

 عادات ناسالم خوردن یا خوابیدن
در  واکنشی  رفتارهای  و  تحریک پذیری   

نوجوانان
 عملکرد ضعیف مدرسه یا اجتناب از مدرسه

 مشکل توجه و تمرکز
 اجتناب از فعالیت هایی که در گذشته لذت 

می بردند.
 سردردهای غیرقابل توضیح یا درد بدن

 در مورد شیوع کووید-۱۹ با فرزند یا نوجوان 

خود صحبت کنید. به سواالت پاسخ دهید و 
حقایق مربوط به کووید-۱۹ را به روشی که 
کودک یا نوجوان شما می توانند درک کنند به 

اشتراک بگذارید.
 به کودک یا نوجوان خود اطمینان دهید که از 
امنیت برخوردار است. اگر آنها ناراحت هستند 
بگویید اشکالی ندارد. نحوه برخورد با استرس 
خود را با آنها در میان بگذارید تا یاد بگیرند که 

چگونه مثل شما کنار بیایند.
 اطالع خانواده از پوشش خبری این رویداد 
از جمله رسانه های اجتماعی را محدود کنید. 
می شنوند  که  را  آنچه  است  ممکن  کودکان 
نادرست تفسیر کنند و از چیزی که نمی فهمند 

وحشت زده می شوند.
 سعی کنید از کارهای روزمره پیروی کنید. 
اگر مدارس تعطیل هستند، برنامه ای را برای 
فعالیت های یادگیری و آرامش بخش یا تفریحی 

ایجاد کنید.
 الگو باشید. استراحت کنید، بخوابید ، ورزش 
کنید و غذا بخورید. با دوستان و اعضای خانواده 

خود ارتباط برقرار کنید.

مواردی وجود دارد که می توانید برای کاهش 
واکنش های فشار روان ثانویه انجام دهید:

 عالئم جسمی )خستگی ، بیماری( و روانی 
)ترس، ترک، گناه( را یاد بگیرید.

 به خود و خانواده تان اجازه دهید تا در واکنش 
به بیماری همه گیر خود را التیام ببخشند.

 منوی فعالیت های خودمراقبتی شخصی را 
که از آن لذت می برید ایجاد کنید، مانند وقت 
گذراندن با خانواده، ورزش یا خواندن کتاب.

که  دارید  نگرانی  یا  ناراحتی  احساس  اگر 
کووید-۱۹ توانایی شما در مراقبت از خانواده 
را تحت تأثیر آن قرار داده است،کمک بگیرید 
درست مانند قبل. نکات بیشتری را برای مراقبت 

از خود هنگام واکنش اضطراری یاد بگیرید.
همه افراد بعد از بیرون آمدن از قرنطینه احساس 

متفاوتی دارند مانند:
 احساسات مختلط، از جمله تسکین پس 

از قرنطینه
 از سالمت خود وعزیزان می رسند و نگران 

هستند.
 ازتجربه نظارت بر خود یا دیگران برای 
عالئم و نشانه های کووید-۱۹ استرس دارند.

 احساس غم ، عصبانیت ، یا ناامیدی به دلیل 
ترس دوستان یا عزیزان از تماس با یکدیگر به 
خاطر هرگونه بیماری حتی اگر بیماری مسری 

نباشد.
 در مورد عدم توانایی در انجام کارهای عادی 
یا وظایف والدین در دوران قرنطینه، احساس 

گناه می کنند.
 سایر تغییرات عاطفی یا بهداشت روانی

بسیاری از بیماران کووید-۱۹ دچار اختالل 
حس بویایی و چشایی می شوند و پزشکان 
نگران هستند که برخی از این بیماران هیچ گاه 

به وضعیت عادی بازنگردند.
نیوز، در حال حاضر  به گزارش هلث دی 
بیماران  در  اختالل  این  دقیق شیوع  میزان 

هنوز روشن نیست.
دکتر نیکوالس روآن، استادیار بیماری های 
گوش وحلق وبینی و جراحی گردن در دانشگاه 
جانز هاپکینز در بالتیمور آمریکا می گوید در 
ابتدا گزارش های موردی از اختالل بویایی یا 
چشایی در بیماران کووید-۱۹ داده شد و بعد 
بررسی هایی منتشر شدند که این گزارش ها 

را تایید کردند.
یک بررسی در بیماران بستری شده کووید-۱۹ 
شناساسی  برای  عینی  آزمایش های  از  که 
اختالل بویایی استفاده کرده بود، نشان داد 
که تقریبا همه بیماران-۹۸ درصد- تا حدی 

دچار اختالل بویایی هستند.

اما مشکل بویایی محدود به مبتالیان به بیماری 
شدید نیست. به نظر می رسد عارضه بویایی 
میان افراد دچار عفونت خفیف تر کووید-۱۹ 
نیز شایع و حتی یک عالمت »اصلی« باشد؛ 
یعنی عالمتی که در تشخیص بیماری مهم است.
یک بررسی در بیماران اروپایی دارای عالئم 
خفیف تا متوسط کووید-۱۹ نشان داد ۸6 درصد 
دچار مشکالت بویایی هستند و درصد مشابهی 

هم اختالل حس چشایی داشتند.
اختالل بویایی و چشایی که با هم ارتباط دارند 

در عفونت های ویروسی دیگر تنفسی مانند 
سرماخوردگی و آنفلوانزا هم رخ می دهد اما 
به گفته روآن، احتمال دارد ویروس کرونا اثری 

مستقیم بر حس بویایی داشته باشد.
اغلب موارد اختالل بویایی ناشی از عفونت های 
ویروسی تنفسی بهبود پیدا می کنند اما برخی از 
بیماران دچار اختالل بویایی دائمی می شوند.

نگرانی پزشکان این است که با توجه به شیوع 
باالی غیر معمول اختالل بویایی در بیماران 
کووید-۱۹ در شمار بیشتری از افراد اختالل 
بویایی ادامه پیدا کند. روان می گوید شواهدی 
وجود دارد که ویروس جدید کرونا )سارس-
کوو-2( عامل کووید-۱۹ به طور مستقیم ناحیه 
مربوط به عصب بویایی را درگیری می کند و 
حتی ممکن است ویروس از این طریق وارد 
بدن شود. در برخی از بیماران اختالل بویایی 
و چشایی نخستین عالمت و حتی تنها عالمت 

بیماری است.
یک بررسی مقدماتی در آمریکا بر اساس پرسش 

از 220 بیمار کووید-۱۹ نشان می دهد در تقریبا 
۴0 درصد از این افراد از دست رفتن حس بویایی 
و چشایی نخستین یا تنها عالمت بیماری بوده 
است. در برخی از این بیماران بازگشت حس 
بویایی روندی آهسته داشته است و احتمال 
می رود در برخی از آنها حس بویایی هیچ گاه 

به حد پیش از بیماری بازنگردد.
از دست رفتن حس بویایی می تواند هم بر 
کیفیت زندگی اثر بگذارد و هم فرد را مثال 
به علت ناتوانی در تشخیص بوی دود در 

آتش سوزی با خطراتی روبرو کند.
در حال حاضر گزینه های درمانی چندانی برای 
بهبود این اختالل بویایی در دست نیست اما 
برخی شواهد از تاثیربخش بودن »آموزش 
بویایی« حمایت می کنند که در واقع نوعی 
بازتوانی است. فرد در این شیوه درمانی هر 
روز مدتی را صرف بو کردن اسانس ها یا سایر 
رایحه ها می کند و تالش می کند دوباره تشخیص 

بوها را بیاموزد.

دگزامتازون می تواند جان بیماران وخیم کرونا را نجات دهد

نوزادان با آزمایش مثبت کرونا معموال بیماری خفیفی دارند

استرس و مقابله با کرونا

اختالل بویایی و چشایی در برخی از بیماران کرونا باقی می ماند

کارکنان بهداشتی در پکن آماده انجام آزمایش کرونا می شوند. 
   آسوشیتدپرس

مشتریان در رستورانی در استانبول داخل  گنبدهای پالستیکی می نشینند.
EPA   

شاگردان مهدکودکی در بانکوک روی نشانه های فاصله گیری جسمی 
ایستاده اند.         

AFP   

عروسک های مینیون برای فاصله گیری جسمی در سینمایی در پاریس 
گذاشته شده اند.         

   رویترز

بازیدکنندگان از دیسی لبند هنگ کنگ پس از بازگشایی آن سلفی می گیرند.     
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: ۱۴۱۴5-557

 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:     0۹۱2۹2۴۳۸۴۳

   تحریریه: 0۹۱2۹2۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

زنان عالقه مند به یوگا در روز بین المللی یوگا در کابل         
   آسوشیتدپرس

نقشه سالمت

استفاده از 
ماسک در ناوگان 
حمل و نقل شیراز 
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رکوردشکنی آمار 
بستری مبتال به کرونا در 

کرمان/خبرگزاری مهر
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