
گفت وگوی اختصاصی 
»سالمت« با دکتر محمدرضا 

سرگلزایی، روان پزشک

آیا ماه تولد 
بر شخصیت افراد 

تاثیر دارد؟ 
فال و طالع بینی خرافه است یا باوری که برمبنای 

اصولی ناشناخته پایه گذاری شده؟ هر چه هست، 
امروز بازار طالع بینان و فالگیرها حسابی داغ است 

و افرادی هستند که آینده را براساس گفته های 
فالن پیشگو یا طالع بین می بینند... صفحه4

شیمیایی یا فیزیکی؟

کدام ضدآفتاب 
ایمن تر است؟ 

چگونه در زمان کرونا در 
جریان حال سالمندان باشیم؟

سالمندان و 
استفاده از تکنولوژی 

محبوبیت ضدآفتاب های فیزیکی یا مینرال طی چند 
سال اخیر روبه افزایش بوده است و با توجه به شروع 
فصل تابستان، باز هم با حجم وسیع تری از تبلیغ های 

این محصوالت مواجه می شویم.... صفحه13

افراد مسن احساس می کنند از تکنولوژی جدید 
عقب مانده اند، بنابراین ما وسیله ای مخصوص 
آنها ساخته ایم؛ فقط 20درصد از افراد باالی 75 

سال در انگلیس در مقایسه با 95درصد از افراد 16 
تا 24 ساله تلفن هوشمند دارند... صفحه14

بهترین مهارت هایی که باید 
در دوران تعطیلی مدارس به 

فرزندتان بیاموزید 
کروناویروس، تعطیلی 

مدارس و مهم ترین 
مهارت ها برای کودکان 

تاکید متخصصان تغذیه درباره 
تبعات گرانی مواد غذایی
انتخاب های سالم 

غذایی در شرایط گرانی 
امکان پذیر است؟ 

حقیقتا نمی توان از بچه ها انتظار داشت که تمام 
وقت شان را با تماشای تلویزیون و حل کردن 

تمرینات آموزشی بگذرانند. شاید وقتش رسیده که 
از شرایط فعلی استفاده کنید و مهارت هایی را به آنها 

بیاموزید که در ادامه زندگی مهم هستند... صفحه5

افزایش قیمت مواد غذایی در کمتر از یک ماه مجددا 
شیب تندی گرفت. باید در نظر داشته باشیم که با 

ادامه این روند گرانی، انتخاب های غذایی مردم به 
سمت سیری شکمی پیش می رود... صفحه8

چند نگاه درباره عفاف و حجاب
پیشگیری و حفاظت 

دوران کرونا؛ فلسفه 
ماسک  تا فلسفه حجاب 
یکی از شاخص های اصلی تربیت، فرهنگ پذیری 
است. زمانی فرد بهنجار شناخته می شود که بتواند 
رفتارهای خود را با باورها و ارزش های اجتماعی 

هماهنگ کند و قانون پذیر باشد. در تربیت دختران، 
این شاخص جلوه مهم تری دارد... صفحه10

تاملی در خواب و رویا

سـفر به 
سرزمین رویاها  
خـواب، مراحـل و چگونگي انجــام آن و 

دیدن رویا از موضوعات جالب توجهي است 
که شاید بتوان گفت هنوز هم تا حدود زیادي 

ابهاماتي درمورد آنها وجود دارد؛ دانستن اینکه 
چگونه به خواب مي رویم، چرا خواب مي بینیم، 

چرا آنها را از یاد مي بریم... صفحه3
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مسمومیت غذایی در تابستان؛ 
دلیل، پیشگیری و درمان

ایمنی غذایی را 
جدی بگیرید! 
صفحه 7

آمار مبتالیان به کرونا و مرگ ناشی از آن در کشور همچنان رو به افزایش 
است و چند استان و شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. تلفات ناشی از 
کووید-19 حاال میان کودکان و جوانان هم افزایش یافته است... صفحه2
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آمارمبتالیانبهکروناومرگ
ناشیازآندرکشورهمچنان
روبهافزایشاستوچنداستان
وشهرستاندروضعیتقرمز
ازکووید-19حاال ناشی تلفات دارند. قرار
میانکودکانوجوانانهمافزایشیافتهاست.
برخیاستانهایجنوبیمثلهرمزگانکهدر
وضعیتقرمزقراردارد،یکهفتهتعطیلشده
بودن وخیم درباره هم گزارشهایی است.
که شده منتشر دیگر استان چند در اوضاع
هم استانها این در ادارهها میرود احتمال
تعطیلشوند.جزهرمزگاناستانهایخراسان
آذربایجانهای رضوی،خوزستان،کردستان،
در هم کرمانشاه و بوشهر شرقی، و غربی
مانند استانهایی وضعیتقرمزقراردارندو
کرمان، زنجان، همدان، اصفهان، تهران،
در بویراحمد و کهگیلویه و شمالی خراسان

دارند. قرار وضعیتهشدار
بیماریبهسرعتدرکشوردرحالافزایش
استوبایددیددرروزهاوهفتههایآینده
با البته افتاد. خواهد کشور در اتفاقاتی چه
کشور در ماسک از استفاده شدن اجباری
ابتال میزان از که دارد وجود امیدواری این
ازهفتههای اینکاهششاید اما کاستهشود
منتظر آینده روزهای در باید و باشد آتی

بود. ناگوارتر خبرهای
ازاینرو،برایبررسیوضعیتفعلیبیماری
تعداد ناگهانی افزایش علت و کشور در
مبتالیان،سراغدوچهرهمعروفومتخصص
این درباره تا رفتهایم عفونی بیماریهای

بدانیم. بیشتر موضوع

به  منتقل شده  بیماران  50 درصد 
می کنند فوت  آی سی یو 

مسعودمردانی،عضوکمیتهملیمقابلهباکرونا
چندموردراعاملافزایشمبتالیانبهکرونادر
روزهایگذشتهدانستوبه»سالمت«گفت:
»تعجیلدرآزادسازیوبرداشتمحدودیتها،
و اجتماعی فاصلهگذاریهای نکردن رعایت
فیزیکی،عدماعتقادوباورمردمبهخطرناک
از مردم شدن خسته کرونا، بیماری بودن
بیرویه مسافرتهای بهداشتی، رعایتهای
انجام مکرر، جابجاییهای و غیرضرور و
تجمعاتومراسمعزاوعروسیودورهمیها
وبازگشاییوتجمعدرمراکززیارتیوسیاحتی
بدونبرنامهریزیومطالعهقبلیازجملهعوامل
امروز زیرا است کشور در مبتالیان افزایش
هستند افرادی مبتالیان بیشتر هستیم شاهد
کهدرروزهایاخیردرمراسمعزاوعروسی
داشتهاند.« حضور مذهبی مراکز تجمعات یا
ویمعتقداستتنهاراهکارمقابلهبابیماری
جهانی سازمان »امروز است: زدن ماسک
که جوامعی در  میکند اعالم هم بهداشت
و میکنند رعایت را اجتماعی فاصلهگذاری
استفادهازماسکراضرورتمیدانند،میزان
ابتالومرگومیرپایینتریراتجربهمیکنند.«
مبتالیان تعداد »متاسفانه داد: ادامه مردانی
از بیشتر ایران در کرونا قربانیان حتی و
که کسانی همه چون است منتشرشده آمار
بهعلتکرونامیمیرندبهبیمارستاننمیرسند.
همچنینبسیاریازتستهایتشخیص،موارد

نمیکنند.« مشخص را کرونا دقیق
عضوکمیتهعلمیمقابلهباکروناافزود:»هر
کند پیدا افزایش بستری موارد میزان چقدر
میزانمرگومیرهمافزایشخواهدیافتزیرا
شوند فراوان بستری نیازمند افراد هرچقدر
نیازمندیبهتختهایآیسییوبیشترخواهد
افزایشی هم تلفات نسبت همان به و شد

بود.« خواهد
بیمارانکروناییبه مردانیگفت:»زمانیکه
بهبودشان احتمال میشوند منتقل آیسییو
مبتالیان دیگر 50درصد و است 50درصد
فوتمیکنند،درحالیکهاینرقمدربیماران
بخشهایبستریعادی10تا12درصداست.«
ویتاکیدکرد:»آنچهمنشاهدآنهستماین
استکهاز90بیمارویزیتشدهتوسطخود

مندریکروز55بیمارکرونامثبتبودندو
بایددراینخصوصنگرانیجدیداشت.«
بیماران مرگومیر آمار همخوانی به مردانی
اشاره نقاطجهان ایرانودیگر در کرونایی
3درصدمبتالیان 2تا کرد:»درحالحاضر
روزانهفوتمیکنند.البتهمواردابتالیسرپایی
30 امروز مثال نمیشود. گنجانده آمارها در
تا40نفرازبیمارانمراجعهکنندههایمندر
تنها و تست گرفن بدون ومطب بیمارستان
قطعی ابتالیشان سیتیاسکن عکس یک با

شد.« داده تشخیص
درمورد کرونا با مقابله ملی کمیته عضو
کشور در ماسک از استفاده شدن الزامی
زیادی تاثیر محدودیتها »این داد: توضیح
خواهدداشتزیرااستفادهازماسکمیتواند
رفع البته باشد. ابتال از جلوگیری راه تنها
محدودیتهاییمانندطرحترافیکوتعطیلی
بسزایی تاثیرات میتواند نیز عمومی مجامع

باشد.« داشته مبتالیان میزان کاهش در
ویبااشارهبهاینکهنتایجاعمالمحدودیتهای
جدید10تا14روزدیگرخودرانشانخواهد
داد،اضافهکرد:»اگروضعیتبههمینمنوال
باشداینمیزانمرگومیرحداقلمیزانیتلفات
خواهدبودولیممکناسترقمهاازاینهم
نیفتد.« اتفاق این امیدواریم که برود باالتر

مردانیدرپایاندرموردفراوانیشیوعبیماری
درکشورگفت:»امروزمیزانابتالبهکرونادر
بیشتراست استانهایجنوبیوغربیکشور
ومحدودیتهادرایناستانهابایدباجدیت

دنبالشود.«

است فاجعه بار  بیمارستان ها  وضعیت 
داوودپیامطبرسی،مدیربخشعفونیبیمارستان
مسیحدانشوریهمدرگفتوگوبا»سالمت«

برداشتن مبتالیان افزایش اصلی »علت گفت:
محدودیتهایکروناییاستزیراوقتیرعایت

نکنیماوضاعهمینمیشودکهمیبینیم.«
ژنتیکی جهش به مربوط شایعات رد با وی
ویروس،افزود:»ویروسهیچتغییرینکرده
وهماناست.«پیامطبرسیدرپاسخبهاین
سوالکهچراآمارمرگومیرنسبتبهگذشته
باالرفته،گفت:»رابطهتعدادمبتالیانباتعداد

است.« مستقیم رابطه مرگومیر

مدیربخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری
در چرا که سوال این به پاسخ در همچنین
ماههایگذشتهباوجودتعدادمبتالیانباالمیزان
مرگومیرکمتربود،گفت:»آماراعالمشدهآمار
مشخص تعداد یک از و است مهندسیشده
بیشترنمیشود.برایمثالتعدادبیمارانسرپایی
دیگراعالمنمیشودزیراتعدادآنهاازشماره
ما سرپایی بیماران تعداد زمانی است. افتاده
نیازمند بیماران تعداد که امروز و بود زیاد
تست سرپایی بیماران از شده بیشتر بستری
گرفتهنمیشودوبرایهمیندیگرآمارازرقم
معینشدهباالترنمیرود.امروزآمار2هزارو
500تا2هزارو600ثابتاستولیآنچهمهم
استتعدادمواردبستریدربیمارستانهاست
زیاد بستری بیماران تعداد که زمانی بنابراین
میشود20درصداینبیمارانفوتمیکنند.
فروردین و اسفند ماههای در رقم این البته
هماینگونهبودهوامروزهمتکرارمیشود.«
پیامطبرسیبابیاناینکهدرحالحاضرنسبت
مرگومیرنسبتبهمبتالیانهمطرازبامیانگین
میزان حاضر حال »در افزود: است، جهانی
کشورهایی مانند هم ما کشور در مرگومیر
وی ندارد.« آنها با فرقی و آمریکاست مثل
وضعیتبیمارستانمسیحدانشوریرافاجعهبار

توصیفکردوگفت:»متاسفانهدربیمارستانها
ما توصیه و نمیکنیم تجربه را شرایطخوبی
بهمردمایناستکهاصولبهداشتیرابیشتر

کنند.« رعایت
وضعیت به نسبت مجدد هشدار با وی
از بسیاری اینکه بیان و بیمارستانها بحرانی
کرونایی بیماران پذیرشکننده بیمارستانهای
مشاهده که »همانگونه گفت: شده، تکمیل
اوج با میدهد نشان نیز آمارها و میشود
و کشور مناطق از بسیاری در کرونا بیماری
طبقاعالموزارتبهداشتدر14استانروبرو
این البته آنهاست. جزو نیز تهران که هستیم
قبل از بودوخودمن قابلپیشبینی وضعیت
مکررهشداردادمکهمسافرتهایبیرویهو
میشود باعث تجمعات و مراسم در شرکت
کروناازکنترلایجادشده،خارجشودومتاسفانه
ایناتفاقافتادوهمهکسانیکهاینتوصیهها
راجدینگرفتهورعایتنکردند،امروزباید

بدانند.« رامسوول خود
در اینکه بر تاکید با عفونی متخصص این
و ارگان هر و مسووالن باید کنونی شرایط
کشور این در مسوولیتی که فردی و سازمان
اظهار شوند، خارج منفعالنه حالت از دارد
در سیستم متاسفانه حاضر حال »در داشت:
مقابلایناتفاقاتمنفعلبودهوواکنشسریع
نداریم.همینمسالهباعثبروزبحرانکنونی
شدهاست،بهگونهایکهحداقلدرشهرتهران
تختخالیبرایبستریبیمارکروناییوجود
نوبت در زیادی بیماران هماکنون و ندارد

هستند.« بیمارستان در بستری
مدیریت و کنترل برای هم نکاتی طبرسی
لغوتمام ایجادشده،گفت:»اولینقدم بحران
باعث که است جایی هر تعطیلی و تجمعات
پاساژها، باید بنابراین میشود افراد تجمع
و سینما کنسرت، رستورانها، خرید، مراکز
میشود تجمعات باعث که دیگری مکان هر

شود.« تعطیل سریعتر هرچه
ویبیتوجهیهاراعاملوضعیتکنونیدانست:
در که افرادی با تا شود تدوین قوانینی »باید
اماکنعمومیاصولبهداشتیرارعایتنکرده
وازماسکاستفادهنمیکنندبهشدتبرخورد
به شودچراکهدرحالحاضرسالمتجامعه
شدتدرمعرضخطراست.اگراینکنترلها
همه از نشود، کم ابتال آمار و نشده رعایت

جهاتضربهخواهیمخورد.«

هشدار جدی متخصصان در گفت و گو با »سالمت«

با این روند شاهد افزایش تلفات کرونا خواهیم بود

جهان از درمان علت اصلی همه گیری 
کووید-۱۹ غافل است

بیماری عالئم درمان حال در جهان کرد: اعالم ملل سازمان
کووید-19استوازعلتهمهگیریاینبیماریغافلاست.
بهگزارشسالمتبهنقلازایسنا،درگزارشسازمانمللآمده
شیوع اقتصادی و جسمی عالئم درمان حال در جهان است:
کروناویروسجدیداستوبهعواملزیستمحیطیآنتوجهی
ندارد.درنتیجهانتظارمیرودطیسالهایآیندهجهانباجریانی
ازبیماریهامواجهشودکهازحیوانبهانسانمنتقلمیشوند.

است افزایش به رو آنها شیوع و بیماریها چنین از مواردی
کهابوال،سارس،ویروسنیلغربیوتبدرهریفتازجمله
توسط طبیعت تخریب میتواند آن ای ریشه عامل و آنهاست

بشروافزایشتقاضایگوشتباشد.
بیماری گیری همه از پیش حتی است: آمده گزارش این در
کووید-19هرسالحدوددومیلیوننفردرجهانبراثرابتالبه
بیماریهایمشترکمیانداموانسانجانخودراازدستمیدهند.
بیماریکووید-19شدیدتریننوعآنبودهولیاولینموردنیست.
آن اساس بر که رویکردی اتخاذ شده تاکید گزارش این در
سالمتبشر،حیواناتومحیطزیستبهمپیوستهباشدضروری

استکهکنترلوتحقیقرویبیماریهاوسیستمغذاییکهعامل
انتقالبیماریبهانساناستیکیازآنهاست.

بهگزارشروزنامهگاردین،درگزارشسازمانمللآمدهاست:
واکنشهایبسیاریبهبیماریکووید-19انجامگرفتهامابسیاری
شوک یا پزشکی چالش یک را کروناویروس شیوع آنها از

اقتصادیقلمدادمیکنند.
بیماریدرمحیطزیست،سیستمغذاییوسالمت این منشاء
حیواناتاست.اینشرایطمانندآناستکهدرمواجههبافرد
بیمارتنهاعالئماورادرمانکردهودرمانعواملنهفتهوزمینه

ایموردتوجهقرارنگیرد.

خبــر

 اگر وضعیت به همین منوال 
باشد این میزان مرگ ومیر 

حداقل میزان تلفات خواهد 
بود، ولی ممکن است رقم ها 

از این هم باالتر برود که 
امیدواریم این اتفاق نیفتد

-مسعود مردانی
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا

 در حال حاضر در شهر 
تهران تخت خالی برای 

بستری بیمار کرونایی وجود 
ندارد و همین االن بیماران 
زیادی در نوبت بستری در 

بیمارستان ها هستند
- داوود پیام طبرسی
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

رئیسشورایشهرتهران5روزبعد
ازفاجعهکلینیکسینابهخبرگزاریها
گفت:»درتهران29هزارساختمان
اقدامی هیچ که دارد وجود ناایمن
برایایمنسازیآنهاانجامندادهاند.«
اینخبربهاندازهکافیشدتخطریراکهتهرانیها
روبرو آن با ایران شهرهای سایر ساکنان حتما و
هستند،نشانمیدهد.آخرینباریکهساختمانهای
ناایمنفاجعهآفریدند،کلینیکسینابودکهسهشنبه
19 و شد منفجر هم بعد و گرفت آتش تیر 10
کشتهوتعدادیزخمیبهجاگذاشت.پیشازآن،
ساختمانپالسکوواقعدرخیابانجمهوریکهآن
پنجشنبه اولینآسمانخراشخاورمیانهگفتهاند، را
بر اززمانساخت 54سال از 1395پس 30دی
این در آتشنشان 16 ریخت، فرو آتشسوزی اثر
حادثهجانباختندو560واحدتجارینابودشد.
هرباربعدازچنینوقایعتلخیکهمتاسفانهروبه
افزایشاست،مسووالنابرازتاسفمیکنند،آمارهای
هولناکارائهمیدهند،چندمتنسوزناکوگریهآور
دررثایجانباختگاندرفضایمجازیمیچرخد
و شده غمگین که مردمی هم و مسووالن هم اما
کردهاند، روشن شمع رفتگان دست از عزای در
بوده که همانطور ساختمانها و میکنند فراموش

بازهمباقیمیماندتافاجعهایدیگر!
سینا، کلینیک حادثه از بعد روز هاشمی محسن
حادثه از بعد تهران »در میگوید: بهخبرگزاریها
ناایمنشناساییشدند 33هزارساختمان پالسکو،
ولیمابهتنهاییامکانمقابلهبااینساختمانهارا
باهمکاریدستگاه اینمشکل مقررشد نداریمو
قضاییرفعشود.نکتهبعداینبودکهدرمسیرایمن
شدنساختمانهاتنها200ساختمانایمنشدهو3
ایمنسازیقراردارند هزارساختمانهمدرمسیر
اما29هزارساختمانهیچاقدامیانجامندادهاند.«
ازطرفدیگراگرخبراینآتشسوزیهاراکنار
اینخبربگذاریمکه:رئیسکمیتهایمنیومدیریت
بحرانشورایشهرتهرانتاکیدکردسازمانآتشنشانی
کلینیک در انفجار حادثه وقوع از قبل تهران شهر
سینااطهرتهران،نسبتبهوضعیتایمنیاینمرکز
مفقوده حلقه به واقع در بود، داده اخطار درمانی
نظارتدرایمنیساختمانهامیرسیم.بهاینمعنی
نبود امابهدلیل ایمنیدادهمیشود کههشدارهای
را هشدارها پی کسی دیگر انسانی و مالی منابع
نمیگیردکهعملیشدهاندیانه.باتوجهبهبحران
در نمیرسد نظر به مالی منابع کمبود و اقتصادی
درست را نظارت نبود کاستی بتوان نزدیک آینده

کرد.پسچهبایدکرد؟
تنها مشکل این رفع و بیایند کمک به باید مردم
کرده، تعریف قانون که مردمی نهادهای قالب در

میتواندمحققشود.
انجمنهایشورایاریشهرتهرانوابستهبهشورای
شهرتهراندرجهتتحققواجرایقانونشوراها
وتقویتمشارکتهرچهبیشترشهروندانتهرانی
درساماندهیامورمختلفشهریوجلبهمکاری
شهروندان زندگی کیفیت ارتقای در آنها واقعی
تشکیلمیشودبنابراینمیبینیمدرسازوکارقانونی
شهرهایایران،مشارکتمردمپیشبینیشدهاست.
بهنظرمیرسدحلقهمفقودهبینهشدارهایمسووالن
ایمنیوبیتوجهیمالکانرامشارکتمردمی؛یعنی
شورایاریهابایدجبرانکنند.شکلعملیآناینکه
با شهرداریها مسووالن بین مشترک جلسات در
اعالم و شناسایی پرخطر ساختمانهای شورایاری
نظارتی بازوی عنوان به شورایاریها و شوند
باشند. ساختمانها ایمنسازی پیگیر شهرداریها

شورایاریهامیتوانندباتوافقونظارتشهرداری
مواردنقضو اینساختمانهاسرکشیکردهو به
کمکاریرااعالمکنند.شایداضافهشدنتیمشورایاران
سازمان و شهرداریها به کمک و نظارت امر به
آتشنشانیبتواندتااندازهایخالءکمبودمنابعانسانی
و اساسی یکشرط با البته کند، پر را نظارت در
مهمکهشورایاریهاخوددرداموسوسهدورزدنهای
غیرقانونیویارکشیمالکانساختمانهایغیرایمن
از یکی گفته به که است درست و نشوند گرفتار
ناایمنی اعالم با مدام نمیتوانیم شهری، مسووالن
مردمرانگرانکنیم،شورایارانبهعنواننمایندگان
مردمبایدازخطراتیکهمحیطزندگیشانراتهدید

میکنند،آگاهباشند،حتیاگرنگرانشوند!

شورایاری ها؛ 
برای نظارت برایمنی ساختمان ها 
از نهادهای مردمی کمک بگیرید

یادداشت

 مرجان 
یشایایی

شورایار شهر 
تهران

 علی 
ابراهیمی



تاملی در خواب و رويا

سفر به سرزمين روياها 

: با بستن چشم ها و رفتن به عالم 
خواب چه اتفاقي براي ما مي افتد؟

طبق تصور اوليه انسان ها در گذشته، خوابيدن 
پدیده غيرفعالي تلقي مي شد؛ یعنی طبق باور 
داشت،  وجود  گذشته ها  در  که  غيرعلمی 
و  )بيداری(  فعال  فاز  دو  انسان  زندگی 
هنوز  متاسفانه  داشت.  )خواب(  غيرفعال 
هم این تصور تا حدودي بين مردم وجود 
و  سياستمداران  از  بسياري  حتي  و  دارد 
افرادي که مي خواهند مهم بودن کار و تالش 
زیادشان را به دیگران ثابت کنند مي گویند 
در شبانه روز بيش از 3 یا 4 ساعت بيشتر 

نمي خوابند.
غيرمستقيم  طور  به  افرادي  چنين  واقع  در 
اعتراف مي کنند که از لحاظ مغزي مشكل 
را  مهم  تصميم گيری های  آمادگی  و  دارند 
ندارند! دليلش هم این است که اگر کسي 
توانایی هاي مغزي  اندازه کافي نخوابد،  به 
یعني  مي شوند؛  نقص  دچار  مهمش  خيلي 
قدرت مغز فردي که 3 ساعت مي خوابد با 
توانایی مغزی کسي که به اندازه و به طور 
کامل مي خوابد متفاوت است. حتی مي توان 
گفت شخصيت کسي که خوب نخوابيده با 
خود واقعی اش فرق دارد! در واقع وقتی ما 
دچار کمبود خواب هستيم، ضریب هوشی 
متفاوتي داریم.  پایين تر و حتی شخصيت 

مطالعات زیاد و آزمایش ها و بررسي ها در 
همه موجودات حاکي از آن است که وقتي 
خواب کم مي شود احتمال خشونت در فرد 
به عنوان دشمن  یا حتی شناسایي دوستان 

پيدا مي کند.  افزایش 
برخالف  خواب  گفت  مي توان  بنابراین   
به  و  غيرفعال  اتفاقي  افراد  بسياري  تصور 
معناي خاموش شدن مغز نيست بلكه مرحله 
دیگري از فعاليت مغزي و بدني است که 
بيداری  مرحله  از  عنوان  هيچ  به  اهميتش 

نيست. کمتر 
صورت  چه  به  خواب  :مراحل 

است؟
خواب دو مرحله اصلي دارد؛ رم )REM؛ 
Rapid eye movement( که به آن مرحله 
حرکات سریع چشم هم گفته مي شود. مرحله 
غيررم هم مرحله  اي است که در آن حرکات 
سریع چشم وجود ندارد که خودش 3 مرحله 
دارد و هر چقدر به مرحله سوم خواب غيررم 
نزدیك تر مي شویم خواب عميق تر مي شود. 
همان  غيررم  خواب  سوم  مرحله  واقع  در 
به عنوان خواب عميق  مرحله  اي است که 

مي شود.  شناخته  نيز 
ما هنگام خواب شبانه تا صبح چند نوبت 
خواب رم و غيررم را به صورت دوره ای 
تجربه می کنيم و البته با توجه به سن افراد 
نسبت این مراحل کم و بيش در همه افراد 
شبيه هم است اما به هم خوردن این نسبت ها 
نشان مي دهد مشكلي در خواب فرد وجود 
دارد که مي تواند دالیل مختلفي هم داشته 
به  ابتال  یا  داروها  بعضی   مصرف  باشد. 
بعضي بيماري های جسمانی یا روان شناختی 
علت  مي تواند  نيز  دیگر  دالیل  بسياري  و 

این موضوع باشد. 
: مراحل ديدن رويا چگونه است؟

قبل از آنكه دانشمندان علم تجربی شروع 
به بررسي دقيق تر خواب دیدن بكنند، تفكر 
رم  مرحله  در  فقط  ما  که  بوده  این  رایج 
این است که  خواب مي بينيم ولي واقعيت 

ما در تمام مراحل خواب ممكن است رویا 
)خواب( ببينيم اما معموال خواب های مرحله 
رم بيشتر در خاطرمان مي مانند و خواب های 
بيشتری هم در فاز رم رخ می دهند. خيلی 
از افراد خواب دیدن را مساوی مرحله رم 

می دانند. خواب 
مرحله رم خواب در ابتداي شب کوتاه تر و 
اولين فاز رم در حد تقریبا 10 دقيقه است، 
در حالي که هر چه بيشتر به صبح نزدیك 
سپري  را  طوالني تري  رم  مرحله  مي شویم 
مي کنيم، مثال ممكن است در حوالی صبح، 
یك فاز خواب رم یك ساعته داشته باشيم. 
تا قرن نوزدهم رویا و خواب در حيطه علم 
نبودند اما از آن به بعد مطالعات علمي روي 
مطالعات  این  و  خواب و رویا شروع شد 
در 20 سال اخير پيشرفت زیادي داشته اند. 
تكنيك هاي  که  است  این  عمده اش  دليل 
تصویربرداري مغزی و مطالعه فعاليت مغزی 
به وجود آمده که مي توانند فعاليت مغز را 

در لحظه نشان دهند.
علمي  لحاظ  از  خواب  تفسير   :

چه جايگاهي دارد؟
نخستين تفسيرهایي که مي توانيم تا حدی 
به  خواب  تفسير  بناميم،  علمي  را  آنها 
نفر  دو  بودند.این  فروید  و  یونگ  شيوه 
در واقع خواب و رویا دیدن را ماحصل 
ناخودآگاه ما مي دانند و در واقع معتقدند 
سرکوب  روز  طي  ما  که  را  چيزهایي  که 
مي کنيم و از خودآگاه مغزمان دور می کنيم، 

مي بينيم. خواب  در 
به شيوه  تفسير خواب  تاکنون  زمان  آن  از 
ابداعی فروید، ادامه پيدا کرده ولی از زماني 
که تحقيقات علمي بيشتر شده و ابزارهاي 
آمده،  به وجود  رویا  مطالعه  برای  بيشتري 
این روش ها مورد شك و تردید جدی قرار 
گرفته اند و می توان گفت در حال حاضر هم 
هنوز از نظر علمي در مورد رویا و خواب 

دیدن اطالعات بسيار اندکی داریم. 
با  مي توانيم  چيزها  بعضي  مورد  در  البته 
اطمينان بيشتري نظر دهيم. مثال ما با دانش 
امروز مي دانيم که یكي از کارکردهاي رویا 
اتفاق  این است که مسائلي را که براي ما 
افتاده طی رویا و خواب بررسي و حل کنيم. 
از کارکردهاي خواب  مثال یكي  به عنوان 
کسي  جمعي  در  مثال  وقتي  که  است  این 
ما را ناراحت کرده، طی خواب این صحنه 
می کند  تالش  ما  مغز  و  می شود  بازسازی 
این موضوع را در خواب برای خودمان حل 
کنيم و به همين دليل هم هست که ممكن 
است فردای همان روز که از خواب بيدار 
می شویم تصميم بگيریم که فردی که ما را 

ببخشيم. کرده،  ناراحت 
ما  مغز  مي خوابيم  که  هنگامي  عبارتی،  به 
به  و  مي کند  بازسازي  را  گذشته  اتفاقات 
تدریج با جدا کردن و رقيق کردن خاطرات 
به  را  ما  شدید،  و  قوی  احساسات  دارای 
یعني مغز  افتاده عادت مي دهد؛  که  اتفاقي 
که  اتفاقاتي  با  مي کند  عادت  تدریج  به  ما 
در گذشته رخ داده، کنار بياید، این موضوع 

عمدتا در خواب رم اتفاق مي افتد.

چه  خواب  مهم  كاركردهاي   :
هستند؟

 یكي از کارکردهاي مهم خواب این است که 
بتوانيم با ضربه ها و حوادثي که برایمان اتفاق 
افتاده کنار بيایيم. یكي دیگر از کارکردهاي 
آینده  براي  را  ما  که  است  این  خواب هم 
آماده مي کند؛ یعني ما با توجه به داده ها و 
اطالعات موجود در مغزمان، هنگام خواب 
آینده  در  احتماال  کنيم  پيش بيني  مي توانيم 

برایمان مي افتد. اتفاقي  چه 
مثال وقتي در محل کارمان تعدیل نيرو صورت 
پرداخت  موقع  به  یا حقوق ها  باشد  گرفته 
اینكه  مورد  در  سيگنال هایي  مغز  نشوند، 
احتمال دارد در آینده نزدیك با مشكل مالي 
یا کاري مواجه شویم دریافت مي کند. پس 
مغز و بدن ما باید آمادگي آن را داشته باشد 
تا هنگام مواجهه با چنين مشكلي، درست 

با آن برخورد کند. 
در چنين مواقعی، رویاهای ما، آینده محتمل 
فرد  آن،  اساس  بر  و  مي کنند  پيش بيني  را 
مثال  که  مي بيند  خواب  در  را  سناریویي 
را  شغلش  یا  شده  خراب  مالي اش  وضع 
از دست داده و ناراحت است و حاال باید 
تصميم بگيرد برای جبران وضعيت کنونی 

بكند. چه می تواند 
مي شود  بيدار  از خواب  فرد  وقتي  معموال 
نكردم  فكر  چيزي  به  که  من  مي کند  فكر 
صورتي  در  دیدم!  خوابي  چنين  چرا  پس 
را  محيطي  سيگنال هاي  این  تمام  مغز  که 
دریافت و در خواب تحليل می کند و این 

روند کامال ناخودآگاه است. 
مغز با دریافت این سيگنال هاست که آینده را 
پيش بيني مي کند و در خواب هم آن صحنه 
این ترتيب آماده  به  تا  بازسازي مي کند  را 
باشد با قرار گرفتن در شرایط دشوار بداند 

به درستی و به سرعت وارد عمل شود. 
به  دست  خواب  در  مغز  چرا   :

مي زند؟ مختلف  موقعيت هاي  سنجش 
با توجه به اینكه هنگام خواب شرایط امني 
براي آزمون و خطا برای مغز وجود دارد، مغز 
ما تا می تواند سناریوهای مختلف را امتخان 
می کند. به ویژه در مرحله رم که کل عضالت 
فلج است این اتفاق بيشتر مي افتد و مغز ما 
بهتر می تواند شرایط را بسنجد. در واقع در 
اگر در  این مرحله عضالت فلج هستند و 
خواب راه برویم یا هر حرکتي انجام دهيم 
به دليل فلج عضالت هيچ حرکتی نمی کنيم، 
قرار گرفتن در موقعيت  کامل  بلكه تجربه 
خطرناک را داریم و هيچ آسيبی به خودمان 
یا بقيه وارد نمی کنيم.اگر عضالت در مرحله 
رم خواب فلج نبودند ما راه می رفتيم، مشت 
حرکتی  خشن  کارهای  و  مي زدیم  لگد  و 
ما  رم،  مرحله  در  بنابراین  می دادیم  انجام 
نمي توانيم مطابق رویا و خواب خود عمل 
انجام  را  کارهایي  همان  و  کنيم  رفتار  و 

دهيم که در خواب مي بينيم.
جالب است بدانيد همه ما، بخش زیادی 
از مشكالت و سواالت مهم زندگی را در 
خواب حل می کنيم و حتی تصميمات مهم 
طی  می گيریم!  خواب  در  را  زندگی مان 

خواب، ذهن ما فارغ از محرک های محيطی 
وسایل  محيط،  صدای  کار،  مانند  متعدد 
الكترونيكی، نور و… در آرامش کامل و 
به حل  با خالقيت  همچنين  و  با حوصله 
مشكالت ما می پردازد و به همين دليل هم 
دارد  وجود  فيلم ها  خيلی  در  صحنه  این 
که فردی با فریاد بلند »یافتم،یافتم،یافتم« 
به  هيجان  با  و  می شود  بيدار  خواب  از 

می دود. خيابان  و  کوچه 

هم  دانشمندان  و  هنرمندان  از  بسياري 
خلق  خواب  در  را  آثارشان  بزرگ ترین 
بسيار  زمينه  این  در  مثال ها  کرده اند! 
رویا  در  تناوبی  جدول  مثال  است،  زیاد 
کشف  یا  است  شده  الهام  مندليف  به 
تئوری  نور،  سرعت  کشف  اتم،  ساختار 
انيشتين، کشف ساختار دی ان ای  نسبيت 
هم  گوگل  سایت  ساخت  ایده  حتی  یا 

رویاست! حاصل 

: آيا خواب ها را مي توان از لحاظ 
تفسير كرد؟ يا  تعبير  علمي 

خواب از لحاظ علمي با دانش امروز ما، تعبير و 
تفسير دقيقی ندارد اما از لحاظ علمی می دانيم که 
برخی  رویاها الزمه سالمت روان ماست، مثال 
در شرایطی که مثال مرگ یكی از عزیزانی که در 
بخش مراقبت های ویژه بيمارستان بستری است 
محتمل باشد. ما ممكن است بارها خواب مرگ 
این عزیز را ببينيم چون مغز ما در حال تكرار 
و تمرین برای روبرو شدن با واقعيت محتمل 
است و وقتی این اتفاق می افتد، مغز ما بارها 
واکنش اش را امتحان و تنظيم کرده و احتماال 
واکنش شدیدي در برابر این موضوع نخواهيم 
داشت. مي توان گفت اگر مغز این گونه عمل 
نكند، ما آمادگي براي مواجهه با موقعيت های 

سخت زندگی نداریم. 
پس به طور خالصه، رویاها عالوه براینكه 
می توانند  گذشته اند،  مشكالت  حل کننده 
به  هنوز  حتی  که  باشند  مشكالتی  حالل 

نيامده اند. وجود 

و  مراحـل  خـواب، 
انجــام  چگونگي 
از  رويا  ديدن  و  آن 
جالب  موضوعات 
توجهي است كه شايد بتوان گفت هنوز 
درمورد  ابهاماتي  زيادي  تا حدود  هم 
آنها وجود دارد؛ دانستن اينكه چگونه 
به خواب مي رويم، چرا خواب مي بينيم، 
چرا آنها را از ياد مي بريم يا برعكس هميشه 
تصويري از آن در خاطرمان مي ماند و در 
مواردي هم دچار اختالل خواب مي شويم 
از جمله سواالتي هستند كه در صدد يافتن 
پاسخ مناسبي برايشان هستيم. براي يافتن 
پاسخ اين سواالت با دكترمصطفي اميري، 
متخصص مغز و اعصاب )نورولوژيست(، 
فلوشيپ اختالالت خواب از اسپانيا و 
مغزواعصاب  تخصصي  بورد  داراي 

گفت وگو كرده ايم.

 يكتا فراهاني 

تصور اوليه انسان ها 
در گذشته، خوابيدن 

پديده غيرفعالي تلقي 
مي شد؛ يعنی طبق 
باور غيرعلمی که 

در گذشته ها وجود داشت، زندگی 
انسان دو فاز فعال )بيداری( و 

غيرفعال )خواب( داشت. متاسفانه 
هنوز هم اين تصور تا حدودي بين 

مردم وجود دارد و حتي بسياري 
از سياستمداران و افرادي که 

مي خواهند مهم بودن کار و تالش 
زيادشان را به ديگران ثابت کنند 

مي گويند در شبانه روز بيش از 3 يا 
4 ساعت بيشتر نمي خوابند

آيا الزم است ماسک داشته باشم؟
آيا از منزل 

بيرون می رويد؟

در جمع حضور 
خواهيدداشت؟ مطمئن 

هستيد؟

يک ماسک درون 
پاکت همراه 
داشته باشيد

استفاده از ماسک 
ناراحت کننده است؟

نه، متاسفانه! 
احساس ناراحتی 

دليل منطقی است؟          

بله

بلهبله

بله

خير

خير

خير

خير

بهترين 
انتخاب 

اين 
است!

ماسک داشته باشيد!

3سالمت روان شماره هفتصدوپنجاه وهشت    بيست ویك تيـر نودونه



موضوع ویژه 4
گفت وگوی اختصاصی »سالمت« با دکتر محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک، درباره خصوصیات متولدین ماه های مختلف سال

آیا ماه تولد بر شخصیت افراد تاثیر دارد؟

شماره هفتصدوپنجاه وهشت   بیست ویک تیـر نودونه

: شما متولد چه ماهی هستید؟
آبان ماه

ویژگی های  چه  آبان ماهی ها   :
دارند؟

فاصله  این است که در  ویژگی خاص شان 
مهر و آذر به دنیا آمده اند.

: منظورم ویژگی های فردی مربوط 
به متولدین هر ماهی است.

بستگی به این دارد که شما چه نوع پاسخی 
بخواهید، پاسخ غیرعلمی بخواهید یا پاسخی 
از منظر روان پزشکی و روان شناسی. اگر به 
دنبال علم هستید، باید بگویم من هنوز هیچ 
تولد  ماه  بین  کند  اثبات  پژوهش علمی که 
و ویژگی های شخصیتی پیوندی وجود دارد 
ندیده ام، نه در درسنامه های روان پزشکی و نه 
در آرای نظریه پردازان شخصیت، چیزی به 
نام ارتباط ماه تولد و شخصیت وجود ندارد.

ببینیم  : اگر موضوع را این طور 
که هورمون های مادر در زمان تشکیل نطفه 
به نوعی در شخصیت کودک آینده تاثیر 
خواهند داشت و این هورمون ها به درجاتی 
تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرند، 
فرد  که  ماهی  بگوییم،  نمی توانیم  هم  باز 
تا حدودی  دنیا آمده، می تواند  به  در آن 
ویژگی های خاصی را در او ایجاد کند؟ شاید 
بشود گفت شرایط اقلیمی روی هورمون ها 
و هورمون ها روی شخصیت تاثیر دارند، 
همین را می توان در قالب ماه های سرد و 
ماه های گرم یا فصل های پرنور یا فصل های 

کم نور سال مطرح کرد.
بله، وقتی درباره نور صحبت می کنیم، می شود 
یا  یا سرما  روز  یا طول  نور  ارتباط  درباره 
گرما یا تغذیه با بدن و بعد هم ارتباط بدن 
با شخصیت صحبت کرد اما وقتی صحبت 
اول و دوم  متولد  بین  آبان می شود،  ماه  از 
آبان با متولد 29 و 30مهر، تفاوت محیطی 
در نور و حرارت و طول روز وجود ندارد، 
آبان   29 با  آذر  دوم  و  اول  بین  همین طور 
اقلیمی خاصی دیده  و 30 آبان هم تفاوت 
نمی شود. بنابراین، چیزی که شما می گویید 
امری نسبی است، درحالی که وقتی صحبت 
با ماه خاصی می شود،  ارتباط شخصیت  از 
این مرزها قطعی می شوند؛ یعنی آبان ماهی 
ها با آذرماهی ها متفاوتند، فارغ از وضعیت 
نور و آب و هوا. به عالوه، اقلیم  هر کشوری 
با کشور دیگر متفاوت است، مثال اقلیم ایران 
با آلمان تفاوت دارد، در حالی که آنها که به 
طالع بینی ماه ها عقیده دارند، همه آبان ماهی ها 
را در هر جای کره زمین متولد شده باشند، 
مثال  می دانند؛  مشترک  خصوصیاتی  دارای 
و  طورند  این  کویری  آبانی های  نمی گویند 
آبانی های کوهستانی طور دیگر، یا آبانی های 
نیمکره شمالی اینطورند و آبانی های نیمکره 

جنوبی طور دیگر.

: پس چرا در سنت های کهن اینقدر 
این اعتقاد ریشه دار است؟

برای پاسخ به پرسش شما، باید کمی به تاریخ 
رجوع کنیم.می دانید که در فرهنگ های کهن، 
اعتقاد به چندخدایی بوده. اعتقاد داشتند هر 
کدام از ماه ها متعلق به یکی از خدایان هستند 
یا اعتقاد داشتند هر کدام از کواکب یا سیارات 
متعلق به یکی از خدایان هستند و با توجه به 
موقعیت سیارات و کواکب نسبت به زمین، 
هر کدام از این خدایان می توانند بر اتفاتی 
که در زمین می گذرد، تاثیر بگذارند. درنتیجه، 
اعتقاد مربوط به طالع بینی مربوط به ماه تولد، 
درواقع ریشه  در پرستش چندخدایی دارد. 
توجه  با  الهیات چندخدایی  به  معتقد  افراد 
بر  متعدد  خدایان  تاثیر  درباره  باورشان  به 
شواهد  به  نیازی  ماه ها  و  زمین  سرنوشت 
علمی ندارند و این یک گفتمان دینی است، 
نه گفتمان علمی و نمی توان با شواهد علمی با 
باورهای دینی گفت وگو کرد. مبنای اعتقادات 

ایمان و تعلق  دینی 
است، نه شواهد و 
این  به  مستندات. 
به  باور  ترتیب، 
ماه های  طالع بینی 
واقع  در  تولد 
زیرمجموعه  در 
دینی  باورهای 

قرار می گیرد.

: موضوع 
که  است  این 

تجربه  براساس 
نگوییم  اگر  شخصی، 

از  تعدادی  اما  همه، 
برای  که  خصوصیاتی 

قائل  مختلف  ماه های 
مطابقت  واقعیت  با  می شوند، 
دارد.  دراین باره چه می گویید؟

در  را  تولد  ماه های  طالع  بینی های  اگر 
کتاب های مربوط یا در مجالت نگاه کنید، 
متوجه می شوید خصوصیاتی که در آنها مطرح 
شده، اغلب سنجش ناپذیرند یعنی شما مقیاس 

و متری برای سنجش آنها ندارید. 
مثال نمی گویند آبان ماهی ها اغلب زن هستند 
و مهر ماهی ها اغلب مرد، چون مرد و زن را 
می توان تشخیص داد و شمرد.یا نمی  بینید که 
بگویند بهمن ماهی ها از تیر ماهی ها قدبلندتر 
یا چاق ترند چون اینها هم خصوصیاتی هستند 

که می توان اندازه گرفت و ابطال پذیرند.
که  می کنند  این  از  صحبت  وقتی  اما 
فروردین ماهی ها خالقند یا مثال آبان ماهی ها 
اندازه گیری  برای  معیاری  و  متر  مهربانند، 
خالقیت یا مهربانی وجود ندارد. همه مردم 
بعضی وقت ها مهربان هستند و برخی مواقع 

هر کسی خالقیت هایی دارد.
بی رحم ترین دیکتاتورها هم نسبت به بستگان 
خودشان مهربانند. به عبارت دیگر این ادعاها 
و گزاره ها را نمی شود رد کرد، چون همیشه 

برای اثبات آنها دالیلی پیدا می شوند. 
طالع بینی ها  از  بسیاری  در  اینکه  جالب 
نکته های متضاد وجود دارند. مثال می گویند 
آبانی ها اغلب ثروتمند هستند، اما در ادامه 
به مسائل  آبانی ها هم  از  می گویند گروهی 
معنوی عالقه مندند و خیلی به مسائل مادی 
توجه نشان نمی دهند و ثروتشان غیرمادی 

است! 
به این ترتیب همیشه درون طالع بینی، توجیهی 
برای موارد نقض آن طالع بینی هم پیش بینی 
می شود.یا مثال می نویسند آبانی ها مهربانند، 
یعنی  بگذارید!  ُدمشان  روی  پا  اینکه  مگر 
در واقع فضایی برای استثناها باز می شوند. 
صفات  از  مجموعه ای  شما  وقتی  بنابراین، 
را پیش می کشید که اوال سنجش ناپذیرند و 
ثانیا موارد متناقضی در درون خود دارند که 
پیشاپیش توجیه شان کرده اند، عجیب نیست 
که با توجه به نیاز روانی انسان ها برای اینکه 
بتوانند زندگی را قابل پیش بینی کنند اینقدر 
راحت با گزاره های طالع بینی ها ارتباط بگیرند. 
انسان ها تمایل به این دارند که ایمان داشته 
باشند و باور کنند تا اینکه شک کنند و مورد 
ما  کردن حال  باور  دهند چون  قرار  سوال 
را  ما  کردن حال  و شک  می کند  را خوب 

بد می کند. 
اگر بعد از ایجاد یک رابطه به قصدازدواج، 
برای محک زدن شخص یا رابطه پیش یک 
روان شناس بروید تا با استفاده از روش های 
علمی یک مسیر برای رابطه مشخص کند، 
هرگز از او یک پیش بینی قطعی نمی شنوید، 
چون هر تست و آزمونی درجه ای از خطا دارد 
اما طالع بین ها برای شما پاسخ قطعی دارند. 
وقتی درباره چیزی شک دارید، دنبال جواب 
از  درصدی  با  جوابی  نه  می گردید،  قطعی 
خطا. درنتیجه کتابی که به شما جواب قطعی 
می دهد، حتما حال بهتری برایتان ایجاد می کند 
با  را  پاسخ های شما  اغلب  که  مشاوری  تا 

عبارت »بستگی دارد...« شروع می کند.

به این ترتیب شک شما در مشورت با یک 
کارشناس برطرف نمی شود و ما انسان های 
خسته از اما و اگرها و تردید و ناشناخته ها، 
که  برویم  مرجعی  سراغ  می دهیم  ترجیح 

می تواند به ما اطمینان خاطر بدهد.

ظاهری  خصوصیات  درباره   :
نظرتان چیست؟ طالع بینی هایی را می  بینیم 
که به درستی قیافه متولدین ماه ها را برایتان 

توصیف می کنند.
این نوع طالع بینی ها هم فقط در جغرافیای 
آشنای ما معنی دارند، و وقتی به جغرافیای 
دیگری می روید که خصوصیات ظاهری مردم 
با ما متفاوت است، معنا و اعتبار خود را از 

دست می دهند. 
مثال امکان بسیار کمی دارد که خصوصیات 
ظاهری من متولد سیستان با یک آبان ماهی 

متولد دانمارک یکسان باشد.

: گفتید طالع بینی اطمینانی را که از 
نظر روانی به آن نیاز داریم، به ما می دهد. 
می توانیم درباره فال هم همین را بگوییم؟
بگذارید مثالی برایتان بزنم. اگر یک بچه از پدر 
و مادر خودش بپرسد بچه ها از کجا می آیند و 
پدر و مادر هم در جواب بگویند لک لک ها 
بچه ها را می آورند، بچه قانع می شود چون 
جواب خود را گرفته، حتی اگر این جواب 
درست  جواب  بخواهیم  اگر  باشد.  اشتباه 
را به بچه بدهیم، باید درباره فیزیولوژی و 
مراحل پیچیده و مفصل تولید مثل برای او 

صحبت کنیم. 
طبیعی است که بچه جواب ما را نمی فهمد و 
از آن قانع نمی شود، هرچند که پاسخ درست 
را به سوال او داده باشیم. یک آدم بزرگسال 
هم که به اندازه کافی ورزش فکری نکرده و 
حوصله شنیدن و فکر کردن درباره مسائل 

پیچیده را ندارد، همین وضعیت را دارد. 
ناقالن  به  کس  هر  شخصیت  بگویید  اگر 
فرد  آن  دارد،  بستگی  آدم  آن  مغز  عصبی 

باید بیوشیمی و آناتومی بداند. 
اگر بخواهید درباره ژنتیک صحبت کنید، باید 
بخواهید  اگر  بشناسد.  را  مولکول و سلول 
درباره تاثیر دوران بارداری بر شخصیت افراد 
بحث کنید، طرف شما باید دست کم اندکی 
جواب  وقتی  بتواند  تا  بداند  جنین شناسی 
معنی  برایش  می شنود،  را  علمی  و  درست 
اما  کند  درک  را  آن  بتواند  و  باشد  داشته 
و  ساده  مفهوم  آبان،  متولد  می گویید  وقتی 

قابل فهمی است. 
می خواهم بگویم درست است که سن ما باال 
می رود اما اگر مغزمان را به چالش نکشیم، 
همین  به  می کنیم.  فکر  کودک  همان  مانند 

به ظاهر  انسان بزرگسال و  میلیون ها  دلیل، 
عاقل تمایل دارند قصه هایی را درباره جهان 
باور کنند که در حد قصه آوردن  انسان  و 

بچه ها توسط لک لک هاست! 
پشتوانه  و   شواهد  بدون  اندازه  همان  به 
انسان ها  برای  اما  منطقی  استدالل  و  علمی 
راحت تر است تا جواب سر راست و ساده  
را هرچند کودکانه و غیرواقعی باور کنند. 

بنابراین، برای بسیاری از ما راحت تر است 
که به قصه ها ایمان بیاوریم تا شواهدی که 
براساس سنجش و آمار به دست آمده اند را 
بشنویم چون برای فهم داده های علمی مغز 
ما باید دانش پیچیده را بشناسد و تالش کند. 

: فرض کنید، آقا یا خانمی برای 
بعضی حرف های  می گیرد. چرا  فال  شما 

آنها درست درمی آید؟
با  است  آنها ممکن  کلی  بعضی حرف های 
واقعیات زندگی شما و هرکس دیگر بخواند.

: نظرتان درباره جزئیات درست 
فال چیست؟

می توانیم یک پژوهش آماری روی فال انجام 
دهیم که مثال از 100 جمله ای که یک فالگیر 
حاوی  آن  جمله  چند  می گوید،  شما  برای 

جزئیات دقیق و قابل سنجش است.
 فکر نکنم تعداد زیادی باشند.اینکه من یک 
عدد 7 در زندگی تو می  بینیم و 7 وعده بعد 
برای شما اتفاقی می افتد، معلوم نیست آن 7 

وعده 7 روز است یا 7 هفته یا 7 ماه! 
پس می بینیم که در فال حتی یک صحبت 
غیردقیق  مفهوم  یک  به   7 عدد  مثل  دقیق 

مانند وعده گره می خورد.

: آدم ها معموال گرفتار چالش های 
مشترک هستند، مثال اغلب در سنین خاصی 
دغدغه های مشترک دارند، می توانیم درست 
بودن برخی پیشگویی ها را به این چالش ها 

و گرفتاری های مشترک ربط بدهیم؟
بله، دقیقا، وقتی شما وارد اتاق فالگیر می شوید 
مثال برای فال قهوه، او فقط ته فنجان شما 
و  نگاه  و  رفتن  راه  نوع  نمی کند.  نگاه  را 
و  شما  بدن«  »زبان  اصطالح  به  یا  نشستن 
همین طور سن  و لهجه و کفش و لباس تان، 
اطالعات بسیاری می دهندکه گویای خیلی 
و  ها  گرفتاری  و  شخصیت  درباره  چیزها 

دغدغه های شماست.
اینها نگاه می کند، قبل  آدمی که با دقت به 
از نگاه کردن به فنجان قهوه یا کف دست 
شما به اطالعات زیادی دست یافته است.

مردم  خود  کالم  با  توانند  می  که  افرادی 
آدم های  دهند،  قرار  تاثیر  تحت  را  دیگر 

رفتار  دقت  با  می توانند  و  هستند  باهوشی 
و حرکات و سواالت شما را هم رصد کنند 
و بر همان مبنا با شما صحبت می کنند، نه 
دست  کف  یا  فنجان  در  آنچه  برمبنای 

دیده اند.  شما 
اگر بخواهیم مقایسه ای کنیم، وقتی 
نتیجه آزمایش خون یا نوار قلبتان 
را به پزشکتان نشان می دهید، 
آن  درمان  و  تشخیص 
اعدادی  همان  براساس 
برگه  روی  که  است 
می خواند، نه لباس و 
لهجه و زبان بدن شما، 
یعنی اینجا پزشک 
واقعا به اطالعات 
نگاه  برگه  روی 
کرده، ولی فال بین 
از  را  اطالعاتش 
شما  فنجان  ته 
کف  خطوط  یا 
کسب  دستتان 

نمی کند.

از  بیشتر  زنان  می رسد  نظر  به   :
مردان تحت تاثیر طالع بینی قرار می گیرند و 
به آن عالقه مند هستند. نظر شما دراین باره 

چیست؟
جواب مشخص و صریح من به شما »نمی دانم« 
است. برداشت ها و تجربه های شخصی من 
مردان  از  بیش  زنان  که  می دهد  نشان  هم 
و  توجه  فال،  و  طالع بینی  مانند  اموری  به 
برای جواب  اما  نشان می دهند  عالقه مندی 
علمی  پژوهش  یک  باید  قطعی  و  درست 
نگرش  درباره  مردان  و  زنان  از  و  طراحی 
آنها درمورد طالع بینی نظرسنجی کنیم و از 
به  آنها  تفاوت رویکرد  همان پرسش نامه ها 
طالع بینی را مشخص کنیم که اصوال افراد تا 
چه حدی تصمیمات جدی در زندگی مانند 
انتخاب همسر، رشته تحصیلی یا شغل را بر 
تولد می گیرند چون  ماه  یا  مبنای طالع بینی 
است،  مساله  یک  طالع بینی  به  نسبت  اقبال 

جدی گرفتن آن یک مطلب دیگر. 
البته برای برآورد درست، تفاوت های تیپ 
شخصیتی بین افراد مختلف هم باید ارزیابی 
دلیل  به  استقبال  تفاوت  شاید  چون  شود، 
نفس جنسیت نباشد، بلکه بعد از بررسی به 
فرض معلوم شود، تیپ شخصیتی افراد بیشتر 
تعیین کننده است، یعنی تیپ شخصیتی حلقه 
واسطی در این میان باشد که بتواند دلیل تفاوت 
جنسیتی را بر فرض وجود توضیح دهد، مثل 
تعیین کننده  برون گرایی  درون گرایی/  اینکه 
)دترمینانت( اصلی باشد و تفاوت جنسیت 
ناشی از تفاوت در این عامل شخصیتی باشد 

نه به خاطر آنچه ذاتا جنسی است. 
بنابراین، همان طور که ابتدای این پاسخ هم 
گفتم، بررسی درست این فرض یا هر فرض 
دیگری، نیاز به انجام پژوهش میدانی دارد 
که البته کار پرزحمت و مفصلی است. هر 
چه من االن بگویم، بیشتر گمانه زنی های بر 

مبنای تجربه شخصی است.

طالع بینی  به  اعتقاد  موقع  چه   :
باید  و  می گیرد  خودش  به  مرضی  شکل 

درمان شود؟
قانون  یک  باید  شما  سوال  به  پاسخ  برای 
مهم روان پزشکی را شرح دهم که پاسخ من 
موجب سوء تفاهم نشود. در روان پزشکی، 
هیچ عالمتی »پاتوگنومونیک« هیچ اختاللی 
نیست. پاتو از ریشه یونانی درد و گنو باز 

هم از ریشه یونانی شناختن می آید. 
با توجه به اهمیت این قانون باید کمی درباره 
آن توضیح بدهم. اصطالح »پاتوگنومونیک« 
در پزشکی به معنای آن است که یک عالمت 
بالینی برای تشخیص یک بیماری کافی باشد. 
دور  مس  رسوب  حلقه  مشاهده  مثال 

تشخیص  برای  کایزر-فلشر(  قرنیه)حلقه 
بیماری ویلسون کافی است و در اصطالح طب، 
بیماری  پاتوگنومونیک  مس  رسوب  حلقه 
ویلسون است؛ یعنی در هیچ بیماری به غیر 
باریک مس  این حلقه  بیماری ویلسون،  از 

دور قرنیه دیده نمی شود. 
ما  گفتم  که  همان طور  روان پزشکی  در  اما 
عالمت  پاتوگنومونیک نداریم، یعنی برای هیچ 
اختاللی، یک عالمت یگانه جامع و مانع وجود 
ندارد. پس برای تشخیص مرضی بودن مسائل 
یا مجموعه ای  کلکسیون  باید  روان شناختی 
وجود داشته باشند که مثل تکه های پازل به 
هم چفت شوند تا تصویر یک بیماری روانی 

از آن بیرون بیاید. 
این طور پاسخ  نتیجه، من سوال شما را  در 
می دهم که چه موقع در روان پزشکی،  یک 
باور می تواند یک عالمت مرضی به حساب 
بیاید اما هرگز بر اساس یک عالمت مرضی 
ما به تشخیص یک اختالل روانی نمی رسیم.

در  ما  داشت  عالمت   3 باوری  وقت  هر 
دیلوژن  آن  به  روان پزشکی  عالمت شناسی 

یا هذیان یا وهم می گوییم. 

هذیان یک باور محکم است که با استدالل 
منطقی هم  استدالل  با  نشده،  ایجاد  منطقی 
از بین نمی رود و زمینه فرهنگی هم ندارد. 
پس در پاسخ به سوال شما، باور به هر چیزی 
مانند نحسی عدد 13 یا شفابخشی فالن درخت 
یا باور به ویژگی های خاص ماه های تولد، 
هیچ کدام به خودی خود بیمارگونه نیستند، 
به  منطقی  استدالل  با  فرد  ببینیم  اینکه  مگر 
این باور نرسیده، با استدالل منطقی هم از 

بین نمی رود و زمینه فرهنگی هم ندارد.

: استدالل منطقی عرفی یعنی چه؟
 مثال اینکه ما حرف فردی را که به لیاقت عقلی 
و علمی او ایمان داریم، به عنوان دلیلی برای 
البته همین جا  باور می آوریم که  قبول یک 
باید بگویم که در حوزه تفکر نقاد، اعتماد ما 
به افراد در حوزه تجربه و  امور عرفی یا این 
دنیایی معقول است و نه اموری که با هیچ 

تجربه ای امکان آزمودن آنها وجود ندارد.
 باوری هذیانی است که با استدالل منطقی 
ایجاد نشده و با استدالل منطقی هم از بین 
نمی رود و اما شرط سوم مبتنی بر باورها و بستر 
فرهنگی است. به این معنی که این باورها را 
باید در بسترهای فرهنگی خود در نظر گرفت.
اغلب اعتقادات و آیین ها را در خارج از بستر 
فرهنگی خودش می توان به چالش کشید و 
بسیاری را هم رد کرد، درصورتی که آن باورها در 
بستر فرهنگی خود یک هنجار پذیرفته شده اند 
و عقالی آن بستر فرهنگی هم آنها را بدون 

نقد می پذیرند. 
مثال بسیاری از مناسکی که برای پیروان یک 
دین عادی و حتی ضروری است، برای پیروان 
دین دیگر عجیب یا حتی مسخره است ولی 
ما این وابستگی به بسترهای فرهنگی را حتی 
اگر ریشه های منطقی نداشته باشند، عالمت 
مشکالت روانی نمی دانیم. به همین دلیل، وقتی 
فردی عضو خرده فرهنگی است، باورهایی که 
از نظر اخالقی یا منطقی بی پایه به نظر بیایند 
ولی تمام اعضای آن مذهب و مکتب آن را 
باوری  بر اساس چنین  نمی توان  پذیرفته اند 

فرد را دچار وهم یا هذیان دانست. 
برای آنکه اعتقاد به طالع بینی حالت مرضی 
پیدا کند، شروطی که در باال گفتم باید همگی 

در یک فرد دیده شوند. 
البته عرض من این نیست که همه فرهنگ ها، 
فرقه ها و خرده فرهنگ ها جایگاه اخالقی و 
بیشتر  هرچند  خیر،  دارند،  برابری  عقالنی 
یا  بپذیرند  استدالل  بدون  را  باوری  مردم، 
آیینی غیراخالقی داشته باشند، قبح عقالنی 
و اخالقی آن باور و آیین مرتفع نمی شود ولی 
برچسب عالمت مرضی یا اختالل روان پزشکی 

را نمی توان بر فرهنگ ها و آیین ها الصاق کرد.

ناشناخته  اصولی  برمبنای  که  باوری  یا  است  خرافه  طالع بینی  و  فال 
پایه گذاری شده؟ هر چه هست، امروز بازار طالع بینان و فالگیرها 

حسابی داغ است و افرادی هستند که آینده خود یا حتی دیگران 
و  می بینند  طالع بین  یا  پیشگو  فالن  گفته های  براساس  را 

سایت های مختلف در فضای مجازی، پر از طالع بینی ها و پیشگویی های 
ماه تولد هستند که خوانندگان فراوانی هم دارد. 

با دکتر محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک، درباره این پدیده به 
گفت وگو نشستیم.

 مرجان 
یشایایی

اگر به یک آدم بزرگسال که به اندازه کافی ورزش 
فکری نکرده و حوصله شنیدن و فکر کردن درباره 
مسائل پیچیده را ندارد، بگویید شخصیت هر کس 

به ناقلین عصبی مغز آن آدم بستگی دارد، آن 
فرد باید بیوشیمی و آناتومی بداند. اگر بخواهید 

درباره ژنتیک صحبت کنید، باید ملکول و سلول را بشناسد. اگر 
بخواهید درباره تاثیر دوران بارداری بر شخصیت افراد بحث کنید، 

طرف شما باید دستکم اندکی جنین شناسی بداند تا جواب درست و علمی 
برایش معنی داشته باشد، اما وقتی می گویید متولد آبان، مفهوم ساده و 

قابل فهمی است که فرد می تواند بدون فکر کردن زود بپذیرد
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 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

که  وقتی  پیش  ماه  چند 
شیوع  به علت  مدرسه ها 
تعطیل  کووید-19  بیماری 
شدند، بیشتر پدرها و مادرها 
تصور می کردند که این اتفاق قطعا کوتاه مدت 
خواهد بود اما با گذشت زمان معلوم شد که 
نمی توان به کوتاه مدت بودن این وقفه تحصیلی 
امیدوار بود، بنابراین شرایط به گونه ای پیش رفت 
که کودکان مدت زیادی را کنار خانواده بودند 
و در حال حاضر در تعطیالت تابستانی به سر 
می برند. حقیقتا نمی توان از بچه ها انتظار داشت 
که تمام وقت شان را با تماشای تلویزیون و حل 
کردن تمرینات کتاب های آموزشی بگذرانند. 
شاید وقتش رسیده است که از شرایط فعلی 
استفاده کنید و مهارت هایی را به کودکان بیاموزید 
که در ادامه زندگی قطعا برایشان مهم هستند. 
نظر متخصصان هم در این زمینه کامال واضح 
است: کودکان از طریق بازی، اکتشافات میدانی و 
فعالیت هایی که نیازمند کار با دست هستند، خیلی 
بهتر همه چیز را یاد می گیرند. البته فراموش نکنید که 

قرار نیست مدرسه خانگی به کالس های رایج 
درس شباهتی داشته باشند. کالس درس 

شما احتماال فقط یکی- دو عضو دارد 
و انعطاف پذیری و صبر از مهم ترین 

پایه های تشکیل آن هستند. 

کودکان 2 تا 4 ساله 
بعضی از مهارت های متناسب با این گروه 

سنی از نوع مهارت های مستقل هستند، اما 
بعضی  از آنها نیز به کمک یا نظارت شما نیاز 
دارند، بنابراین تا جایی که کودک توانایی فعالیت 
مستقل را دارد، در کارهایش مداخله نکنید و 

جایگاه نظارتی خودتان را حفظ کنید. 
از  زندگی شخصی:  مرتب سازی فضای   
کودک بخواهید که اسباب بازی هایش را بعد از 
پایان بازی در سطل ها یا محفظه های مناسب قرار 
دهد، کتاب های مصورش را براساس رنگ درون 
قفسه مرتب کند و حیوانات اسباب بازی را براساس 

اندازه شان به ترتیب روی تخت بچیند. 
 شماره تماس های اضطراری: حتما به کودک 
شماره تماس های اضطراری مانند شماره تلفن 
خانه، شماره تلفن همراه پدر و مادر و شماره 
تماس با پلیس و آتش نشانی را بیاموزید. در 
صورت امکان، از کودک بخواهید که آدرس 

خانه را هم حفظ کند. 
 انتخاب کردن لباس های شخصی: درست 
است که کودکان 2 تا 4 ساله درباره لباس خیلی 
فانتزی فکر می کنند، والدین باید نحوه انتخاب 
لباس های شخصی متناسب با شرایط آب وهوایی 

را به کودک بیاموزند و با او درباره فعالیت های 
روزانه صحبت کنند. 

 کمک به چیدن میز غذا: اگر می خواهید 
کودک هرچه سریع تر با اعداد، نحوه شمارش 
و ساختارهای قرینه ای آشنا شود، از او بخواهید 
که در چیدن میز غذا به شما کمک کند. کودک 
چنین مهارت هایی را که به صورت عملی انجام 
می شود به حافظه اش می سپارد و خیلی سریع تر 

یاد می گیرد. 

کودکان 5 تا 7 ساله
کودکان در این دوران سنی می خواهند احساس 
کنند که توانایی انجام دادن کارهای بزرگساالن 
را دارند و واقعا از پِس کارهای مستقل برمی آیند. 
مهم ترین مساله مربوط به والدین در این مرحله، 
مداخله به موقع در کار کودک و خودداری از مداخله 

در موارد الزم است. بیشتر متخصصان توصیه 
می کنند تا زمانی که این کودکان موقعیت های 
خطرناکی را ایجاد نکرده اند، والدین باید از 

مداخله خودداری کنند. 
 اصول اولیه تمیزکاری و پاک سازی خانه: 
عالوه بر سپردن کارهایی مانند خشک کردن سینک 
ظرفشویی به کودک یا تمیز کردن بخش هایی از 
اتاق شخصی با جاروبرقی، از او بخواهید که سطل 
زباله و بازیافت را مرتب کند. در این مرحله باید به 
کودک بیاموزید که کدام مواد بازیافت پذیر هستند 
و باید از زباله ها جدا شوند. ضمن اینکه صحبت 
کردن درباره محیط زیست با کودک و ضرورت 
تولید نکردن بیش از حد زباله ها اهمیت زیادی 

در این مرحله دارد. 
 آماده سازی و مرتب سازی رخت های شستنی: 
آیا فرزند شما می داند که برای استفاده از لباسشویی 
باید لباس های تیره و روشن را از همدیگر جدا 
کند؟ یا اینکه آیا می داند قبل از قرار دادن رخت های 
شستنی درون لباسشویی باید جیب های لباس ها را 
بررسی کند؟ این وظیفه والدین است که مهارت های 
مرتبط با آماده سازی و مرتب سازی رخت های 

شستنی را به کودک بیاموزند. 
 مرتب کردن تختخواب:آموختن این مهارت 
به کودکان معموال در طول سال تحصیلی نادیده 
گرفته می شود زیرا والدین در صبح های مدرسه 
می خواهند هرچه سریع تر از خانه خارج شوند، 

مرتب  را  کودک  تختخواب  بنابراین خودشان 
می کنند. درحال حاضر که مدرسه ها تعطیل شده اند، 
فرصت خوبی برای آموختن این مهارت مهم به 

کودکان در اختیار والدین قرار دارد. 
 مهارت های اولیه آشپزی:کودک در این دوران 
سنی حداقل باید تعدادی از مهارت های اولیه 
آشپزی مانند هم زدن مواد غذایی درون ظرف و 
شکستن تخم مرغ را یاد بگیرد. بیشتر کودکان از 
این کارها استقبال می کنند و حتی با کمک والدین 
می توانند غذاهای فوری و ساده ای مانند ساندویچ 

تخم مرغ آماده کنند. 

کودکان 8 تا 10 ساله
کودکان در این دوران سنی از پِس بیشتر وظایف 
مهم  مساله  اما  برمی آیند،  خودشان  به  مربوط 
اینجاست که آیا کودک شما می تواند یک کار 
مشخص را هر روز رأس ساعت مشخصی انجام 
دهد؟ بعضی کودکان در این سن به توانایی خوبی 
در قضاوت، تصمیم گیری و مسائل مرتبط با ایمنی 
دست می یابند، بنابراین می توانند به تنهایی روی 
اجاق گاز آشپزی کنند. اما مهارت های مهمی که 
یادگیری شان برای همه کودکان 8 تا 10 ساله مهم 

است، به ترتیب زیر هستند: 
 یادگیری آشپزی سطح متوسط: کودک در 
این سن باید بتواند نیمرو یا املت بپزد، آب را 
برای آماده سازی یک پاستای ساده بجوشاند و 

پنکیک درست کند. همچنین بهتر است والدین، 
کودک را با پیمانه های آشپزی مختلف آشنا کنند 
و افزایش یا کاهش حجم یک غذا را با کمک 

همین پیمانه ها به کودک بیاموزند. 
 مراقبت از گل ها و گیاهان: اگر محیط زندگی 
شما آپارتمانی است و تعدادی گل و گیاه در خانه 
دارید، باید کودک را با سطح اولیه ای از اصول 
مراقبت از گل ها و گیاهان آشنا کنید. مراقبت از 
گل ها و گیاهان، یکی از بهترین راه ها برای عالقه مند 
کردن کودک به جدی گرفتن یافته های علمی در 
زندگی است. اگر هم خانه شما دارای باغچه 
است، باید کودک را با سطح باالتری از باغبانی 

و گلداری آشنا کنید. 
رایج:  و  ضروری  ابزارهای  از  استفاده   
از  همگی  و...  اره  آچار،  پیچ گوشتی،  چکش، 
ابزارهای ضروری و  رایج در زندگی روزمره 
هستند. استفاده از این ابزارها نه تنها نیازمند هماهنگی 
بدنی خاصی است، بلکه به درکی اولیه از اصول 
ریاضی یا فیزیک در قالب زاویه، نیرو، حرکت و 
سرعت نیاز دارد، بنابراین کودک می تواند به واسطه 
کار با این ابزارها با جنبه تازه ای از علم ریاضی و 

فیزیک آشنا شود. 
 کار با ماشین ظرفشویی: جالب است بدانید 
که کار با ماشین ظرفشویی نه تنها ساده نیست بلکه 
به درک خاصی از مفهوم فضا و مکان نیاز دارد. 
سطح اولیه ای از این درک به مرور زمان برای همه 
انسان ها ایجاد می شود و اگر شما کار با ماشین 
ظرفشویی را به کودک بیاموزید، او به درک سریع تر 

و بهتری از فضا و مکان می رسد. 

بچه های باالی 11 سال 
بچه هایی که در گروه  سنی 11 تا 12 سال قرار 
می گیرند و هنوز کمی مانده تا وارد اولین دوره 
نوجوانی شوند، باید مسوولیت های شخصی و مهم 
خودشان در رابطه با مدیریت زمان، مدیریت پول 
و رسیدگی به بهداشت را بیاموزند. بچه های باالی 
12 سال نیز که اولین دوران نوجوانی را تجربه 
می کنند، باید کم کم با آن گروه از مهارت های 
زندگی که برای گذراندن یک زندگی مستقل 

ضروری هستند آشنا شوند. آشنایی با حساب ها 
و کارت های بانکی و همچنین رسیدگی به امور 
ساده اما اساسی خانه در گروه همین مهارت ها 

برای زندگی مستقل قرار می گیرند.
 مدیریت مالی: بدیهی است که مدیریت مالی به 
مهارت های ریاضیاتی پایه نیاز دارد. اگرچه آموختن 
اصل مهمی مانند خودداری از ولخرجی و جدی 
گرفتن مدیریت مالی در طول هر ماه به نوجوانان 
بسیار مهم است، نوجوانان باید مهارت های جزئی 
دیگری را هم بیاموزند. این مهارت ها عبارتند از 
کار با کارت های اعتباری بانکی، آشنا شدن با وام ها 
و اقساط بانکی، مقایسه قیمت  کاالی مختلف و 
درصد تخفیفات، پرداخت قبض های اصلی مانند 

برق، تلفن، آب، گاز و...
 رسیدگی به امور اساسی خانه: نوجوانان 
باید بتوانند در صورت نیاز المپ اتاق را تعویض 
بسته بندی  و  تفکیک  را  خانه  زباله های  کنند، 
کنند، دستشویی و حمام را تمیز و مرتب کنند و 
کارهای مشابه دیگر را بدون مشکل انجام دهند. 
این مهارت ها واقعا پیچیدگی خاصی ندارند، اما 
اگر والدین به موقع برای آموختن آنها به نوجوان 
اقدام نکنند، در ادامه زندگی معموال برای این کار 

دچار مشکل خواهند شد.
مسوولیت های شخصی:  گرفتن  برعهده   
بسیار وسیع  محدوده مسوولیت های شخصی 
است اما مهم ترین مسوولیت های شخصی برای 
نوجوانان شامل: برقراری تماس های تلفنی برای 
کارهای مختلف، گرفتن وقت از پزشک یا ثبت 
هر قرار مالقات دیگر، سفارش غذا از رستوران یا 
برنامه ریزی مناسب برای آماده سازی غذا متناسب با 
تعداد نفرات در خانه و همچنین داشتن برنامه ریزی 
زمانی برای هر کار است. واضح است که نوجوانان 
باید اتاق شخصی خودشان را نیز به تنهایی تمیز 
و مرتب کنند و برای این کار طوری برنامه ریزی 

کنند که در روند زندگی دچار اختالل نشوند.
 رسیدگی به بهداشت شخصی: اگر فرزند 
شما در این سن هنوز هم باید طبق توصیه شما 
به حمام برود، از دئودورانت استفاده کند و دائم 
از شما جای وسایل مختلف بهداشتی را بپرسد، 
 یعنی وقتش رسیده است تا هرچه زودتر مسوولیت 
امور بهداشتی شخصی اش را خودش برعهده بگیرد. 
پس اجازه دهید که نوجوان محصوالت بهداشتی اش 
را خودش انتخاب کند، در مورد زمان مناسب 
برای حمام کردن تصمیم بگیرد و برای اصالح 
موهایش نیز به برنامه ریزی دوره ای مشخصی برسد. 
دادن اختیار و استقالل به نوجوانان در این موضوعات، 
انگیزه خوبی به آنها می دهد تا زودتر مسوولیت  های 

بهداشتی خودشان را برعهده بگیرند.
Verywell Famil :منبع

بهترین مهارت هایی که باید در دوران تعطیلی مدارس به فرزندتان بیاموزید 

کروناویروس، تعطیلی مدارس و مهم ترین مهارت ها برای کودکان 
آموختن مهارت های اساسی زندگی 

به کودکان و نوجوانان، وقت شما را 
به عنوان والدین در ادامه زندگی 
بیشتر آزاد می کند، بنابراین این 

کار نوعی سرمایه گذاری طوالنی مدت 
با بازدهی بسیار باکیفیت است که 
هم برای فرزندتان و هم برای شما 

اهمیت زیادی دارد

کودکان برای رشد بهتر، به عشق و محبت نیاز 
دارند به طوری  که اگر از این دو نعمت محروم 
شوند، قطعاً با کمبود عاطفی مواجه خواهند شد. 
محبت و توجه دو اصل مهم در رشد و تربیت 
کودک به شمار می روند. کمبود عاطفی در کودک معموال در سال های 
نخستین زندگی اتفاق می افتد. در اغلب موارد مسبب این کمبود 
والدین هستند یعنی افرادی که کودک بیشترین زمان را با آنها سپری 
می کند. توجه نکردن به کودک، عدم حمایت و مراقبت از وی و نیز 
نشان ندادن عالقه به این موجود کوچک، همگی دست به دست هم 
می دهند و به کمبود عاطفی کودک ختم می شوند. کمبود عاطفی در 
کودکان معموال از فاکتورهای بسیاری ناشی می شود: ترک کودک، 
بدرفتاری با وی و نیز انواع مشکالت پیچیده خانوادگی که اگرچه 
خیلی حاد و نگران کننده نیستند،  درنهایت زمینه را برای بی توجهی 
نسبت به کودک فراهم می  کنند. کمبود عاطفی در کودکان معموالً با 
نشانه هایی بروز می کند که در این مقاله سعی در توضیح آنها داریم. 

کمبود عاطفی به چه معناست؟
زمانی  که کودک یا حتی نوزاد به هر دلیلی با عدم توجه، مراقبت و 
نیز عدم عالقه والدین یا اطرافیان نزدیکش مواجه می شود، اصطالحًا 
کمبود عاطفی شکل می گیرد. وقتی کودک مورد بی مهری، توهین 
یا سوءاستفاده های مختلف قرار می گیرد، زمانی  که والدین یا یکی 
از آن  دو به دالیل کنار کودک حضور ندارند و نمی توانند مهر و 
محبت خویش را از نزدیک نثار وی کنند و نیز زمانی  که والدین 
برای کودک وقت نمی گذارند و در عمل وی را نادیده می گیرند، 

نتیجه ای جز کمبود عاطفی فرزندشان به جا نخواهد ماند. 
در ادامه ی این وضعیت، کودک احساس می کند که کسی وی را 
دوست ندارد، از سوی همه طرد شده  است و تمام خانواده او را 
نادیده می گیرند. این حس و حال خراب، تأثیری منفی بر روح و 
روان کودک می گذارد. هنگامی  که کودک کم سن و سال تر است، 

نسبت به این موقعیت علم و آگاهی کافی ندارد و فقط احساس 
می کند که در جهانی تهی از عشق و محبت زندگی می کند، جهانی 

که در آن محبت و توجهی که نیاز دارد را دریافت نمی کند. 

نشانه های کمبود عاطفی در کودکان
1. پرخاشگری: زمانی  که کودک پرخاشگر می شود، بهتر است که 
به وی ابراز عالقه کنید و توجهی که به آن نیاز دارد را نثارش کنید، 
کنارش باشید و به حرف هایش گوش دهید. به او نشان دهید که 
برای گفته هایش ارزش قائل هستید. درادامه مطمئن باشید که او 
به شما اعتماد می کند و هرآنچه ذهنش را مشغول کرده، برایتان 

بازگو خواهد کرد. 
2. نافرمانی: اگر کودک احساس کند از سوی والدینش مورد بی مهری 
و بی توجهی واقع شده ، در عکس العمل به این وضعیت، از دستورات 
آنها نافرمانی می کند و برای اینکه توجه آ نها را به سوی خویش 
جلب کند، حرکات و رفتارهای زشت و غیرقابل قبولی را در پیش 
می گیرد. نافرمانی و سرپیچی میان کودکان نشانه های واضحی مثل 
خشم، رفتارهای تکانشی مانند بیش فعالی، تغییرات ناگهانی خلق 
و خو، ترس های کنترل نشده، پرخاشگری و وحشت دارد. اگر این 
مشکالت به کمک فرد متخصص درمان نشوند و نیز اگر کودک 
نتواند از پس غلبه بر آنها برآید، درنهایت نوعی احساس پوچی 

و بی اعتمادی در کودک شکل می گیرد که قطعا به مرور زمان و با 
باالرفتن سن کودک، شدید و شدیدتر خواهد شد. 

معموال احساس ترس زمانی در کودک شکل می گیرد که وی 
احساس می کند محبتی از سوی خانواده دریافت نمی کند و درنتیجه 
با خودش فکر می کند که پدر و مادر دوستش ندارند و هر آن ممکن 
است وی را از خود جدا کنند. در این وضعیت، توصیه می کنیم 
که کودک را به یک روان درمان گر نشان دهید تا در غلبه بر این 

ترس به او کمک کند. 
3. تزلزل و بی ثباتی: زمانی  که کودک دچار خالء عاطفی می شود، 
احساس می کند که زمین و زمان به او پشت کرده اند و دیگر هیچ 
پشتیبانی در این جهان ندارد. کودکی که چنین وضعیت روانی ای 
دارد، از برقراری ارتباط با دیگران می ترسد. حالت تدافعی به خود 
می گیرد و عدم اعتمادش به دیگران کامال گویای این مطلب است 
که این وسط یک چیزی روبه راه نیست و باید حل شود و سر و 

سامان بگیرد. 
4. نتایج بد تحصیلی: کمبود عاطفی کودک روی وضعیت تحصیلی 
وی نیز اثر منفی می گذارد مثل نمرات بد، مشکل در یادگیری و نیز 

نداشتن انگیزه الزم برای درس خواندن و انجام تکالیف. کودکانی 
که دچار خالء عاطفی هستند معموالً دیر زبان باز می کنند و در 
کسب توانایی های اجتماعی بسیار کند و ضعیف هستند. در این میان 
حتی به ابراز عالقه و محبت اطرافیان خویش نیز دست رد می زنند. 
5. تمایل بیش از حد به وسایل الکترونیکی: بعضی والدین 
برای ساکت کردن فرزندانشان، آنها را با ابزارهای الکترونیکی 
مثل تبلت، تلفن همراه یا تلویزیون تنها می گذارند و به حال خود 
رها می کنند. نتیجه اینکه کودک تعامالت انسانی را به فراموشی 
می سپارد و درعوض به دستگاه های مدرن عصر امروز وابسته 

می شود و به نوعی اعتیاد پیدا می کند.

 پیامدهای کمبود عاطفی در کودکان
کودکی که دچار خالء عاطفی شده  است، معموالً نشانه های زیر را دارد:

 سختی به دیگران اعتماد می کند.
 احساساتش را به سختی ابراز می کند و برای کنترل آنها مشکل دارد.

 دقت پایینی دارد.
 معموالً مضطرب است.

 رفتارهای تکانشی از خود بروز می دهد و هیچ کنترلی بر آنها ندارد. 
این رفتارها معموالً با تغییرات ناگهانی خلق و خو و نیز عکس العمل های 

تهاجمی و پرخاشگرانه همراه هستند.
 از حیث رشد توانایی های زبانی و اجتماعی بسیار عقب است. 

اگر خالء عاطفی کودک در همان کودکی پُر نشود و اگر کودک با این 
کمبود بزرگ شود، قطعاً در بزرگسالی شاهد عوارضی وخیم و غیرقابل 
جبران خواهیم بود. معموالً چنین کودکانی وقتی بزرگ  می شوند، انسان هایی 

وابسته، غیراجتماعی و البته خودخواه خواهند شد. 
تمام نشانه هایی که درباال و درخصوص کمبود عاطفی کودکان برشمرده  شد، 
زنگ خطری برای والدین هستند و به آنها هشدار می دهند که برخی مسائل 
سیر طبیعی خود را طی نمی کنند و نیاز به چاره اندیشی دارند چون مسبب 

بروز این وضعیت خود ایشان هستند. 
کمبود عاطفی کودک بر روند رشد شخصیت او اثرات مخربی می گذارد 
طوری  که کودک به بلوغ احساسی نمی رسد و هویت خویش را بازنمی یابد. 
درنهایت در آینده،  وقتی چنین کودکی به سن بزرگسالی می رسد، از آنجا که 

نسبت به همه بدگمان است، از برقراری روابط درست و پایدار باز می ماند.

 ترجمه: 
عفت عباسیان

نشانه های کمبود عاطفی در کودکان

خالء عاطفی کودکان، معضل قرن حاضر
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  نکته مهم 
به یاد داشته باشید که 

آموختن مهارت های اساسی زندگی به 
کودکان و نوجوانان، وقت شما را به عنوان 

والدین در ادامه زندگی بیشتر آزاد می کند، بنابراین 
این کار نوعی سرمایه گذاری طوالنی مدت با 

بازدهی بسیار باکیفیت است که هم 
برای فرزندتان و هم برای 

شما اهمیت زیادی 
دارد.

کمبود عاطفی کودک بر روند رشد شخصیت 
او اثرات مخربی می گذارد طوری  که کودک به 

بلوغ احساسی نمی رسد و هویت خویش را 
بازنمی یابد. درنهایت در آینده،  وقتی چنین 

کودکی به سن بزرگسالی می رسد، از آنجا که 
نسبت به همه بدگمان است، از برقراری روابط 

درست و پایدار باز می ماند



دانستنیهایدندانپزشکی

چگونه دهان و دندان سالم داشته باشیم
دندان، ساختار سفیدرنگی داخل فک یا دهان 
بسیاری از مهره داران است که برای خوردن، 
جویدن و تکه تکه کردن غذا به کار می رود. 
دندان  بخش های مختلفی دارد که از بیرون 
به داخل عبارتند از مینا، عاج، اتاقک پالپ و پالپ، ریشه دندان 
که هرکدام تقسیم بندی تخصصی تری دارد. یک کودک در هر 
فک 10 دندان دارد که در دو نیمه چپ و راست، به صورت 
قرینه قرار گرفته اند و عبارتند از دندان پیش میانی، دندان پیش  
طرفین، دندان نیش، دندان آسیاب اول و دندان آسیاب دوم. 
تعداد و نوع دندان ها در فک باال و پایین یکسان است. در هر 

دو فک، ۳۲ دندان دائمی  وجود دارد.

عللدنداندرد
 پوسیدگی دندان 

 وجود باکتری ها در مواد قندی یا وجود نشاسته ذرات 
مواد غذایی در دهان

 پالک چسبیده به سطح دندان ها
 باکتری های موجود در پالک که اسید تولید می کنند و این 
اسید مینای دندان یا پوشش سخت روی دندان ها را از بین 

می برد و در دندان حفره ایجاد می کند.
 خوردن مواد خوراکی بسیار سرد، بسیار گرم یا شیرین 

 آسیب یا ضربه؛ هم در بچه ها و هم بزرگساالن 

عالئمدرددندان
 درد دندان به نواحی فک، گونه و گوش پخش می شود.

 درد بیشتر هنگام جویدن احساس می شود.
 ایجاد حساسیت نسبت به خوردن مواد گرم یا سرد 

 ایجاد تورم در فک
 شکستگی بخشی از دندان یا خونریزی از دندان یا لثه

درمان
 برای از بین بردن هر ذره از مواد غذایی از بین دندان ها، از نخ 
استفاده کنید و طریق استفاده از آن را از دندان پزشک یاد بگیرید.

 مسکن بخورید.
 از بنزوکائین حاوی مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید.

 روغن میخک هم یک راه درمان است.
 قرص آسپیرین را مستقیم روی لثه قرار ندهید چون ممکن 

است باعث سوزش بافت لثه شود.

چهزمانیبهپزشکمراجعهکنید؟
 داشتن درد شدید
 تب همراه با درد

 نفس کشیدن به سختی
 بلعیدن غذا به سختی

مواردپیشگیری
 حتما بعد از هر وعده غذایی، مسواک بزنید.

 مرتب از نخ دندان استفاده کنید.
 هر 6ماه یکبار به دندان پزشک مراجعه کنید.

دندان  محافظ  از  ضربه ای  ورزش های  انجام  هنگام   
استفاده کنید.

 سیگار نکشید.
 از وعده غذایی متعادل با مقدار نشاسته و قند کمتر استفاده کنید.
MD the medinia :منبع

مراقبتصحیحدهانودنداندرتمامعمر،
میتواندبهپیشگیریازبیماریهاکمککند

دهان سالم از هر آنچه فکر می کنید، مهم تر است. کارهایی 
را که دهان هر روز انجام می دهد، در نظر بگیرید. ما از 
دهان برای خوردن، لبخند زدن، صحبت کردن و دیگر 

می کنیم.  استفاده  موارد 
این  همه  بر  می تواند  دندان  و  دهان  ضعیف  سالمت 
سالم  لثه  و  دندان  دهان،  داشتن  بگذارد.  تأثیر  موارد 

فواید زیادی دارد. 
بیماری هایی مانند دیابت و بیماری های قلبی با سالمت 

می یابند. بهبود  دندان ها،  بهتر 
مراحل رسیدن به سالمت دهان و دندان، کار دشواری 

نیست؛ اما به نظم و انضباط نیاز دارد. 

برای مراقبت از دهان و دندان خود به این نکات توجه کنید:

نوزادان و کودکان:
اولین مجموعه دندان های کودک تقریبا در زمان تولد، کامال 
شکل می گیرد. در ابتدا، این دندان ها زیر لثه پنهان هستند. 
معموال، در نوزادان 6 ماهه اولین دندان ها ظاهر می شوند. 
این دندان ها به کودک اجازه می دهد، غذا بخورد و خوب 
صحبت کند. در دهان به تدریج رشد دائمی دندان آغاز می شود. 
نکاتی درباره مراقبت از دندان کودک ذکر شده و می توانید 

برای دندان های فرزندان از دندان پزشک مشاوره بگیرید.
هر روز دندان های شیری کودکتان را تمیز کنید. وقتی اولین 
دندان ها ظاهر شدند، آنها را با یک دستمال مرطوب به 
آرامی تمیز کنید. وقتی کودک بزرگتر می شود، از مسواک 
کودک استفاده کنید؛ از پستانک استفاده نکنید، چون می تواند 
تأثیر  بر رشد دندان  بیندازد و  به خطر  سالمت دهان را 
بگذارد. اجازه ندهید کودک با بطری شیر بخوابد. زیرا روی 
دندان ها اثر می گذارد و باعث ایجاد حفره در دندان می شود. 
کودکان زیر ۲ سال نباید از خمیر دندان استفاده کنند. به 
جای آن از آب استفاده کنید. به فرزندانتان بیاموزید که 
چگونه دندان های خود را به درستی مسواک بزنند و اهمیت 
تمیز بودن دندان ها را بدانند. حتما زبانشان را هم مسواک 

بزنند. همچنین مطمئن شوید که خمیردندان را نبلعند. 
ببرید.  دندان پزشکی  به  سالگی   1 از  مرتبا  را  فرزندانتان 
خردساالن را به خوردن میان وعده های کم قند مانند میوه، 
و  شیرینی های چسبناک  کنید.  تشویق  سبزیجات  و  پنیر 

آدامس به کودک ندهید.

نوجوانان:
تنفس  داشتن  برای  نوجوانان  دندان  و  دهان  از  مراقبت 
دل پذیر، لبخند زیبا و کرم خوردگی کمتر از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. حداقل دو بار در روز دندان ها و زبانشان 
را با خمیردندان فلوراید مسواک بزنند. حداقل روزی یک 

بار دندان ها را نخ دندان بکشند.
برای معاینات منظم و پاکسازی هر 6 ماه یکبار به دندان پزشک 

مراجعه کنید.

بزرگساالن:
مراقبت درست از دهان و دندان در بزرگساالن می تواند 
در پیشگیری از افتادن دندان، لثه دردناک یا مشکالت 

کند.  دیگر کمک 
حداقل دو بار در روز دندان ها را با خمیر دندان فلوراید 

مسواک بزنید و روزی یک بار نخ دندان بزنید. 
نکنید.  مصرف  دخانیات 

شما  مصرفی  داروهای  آیا  که  بپرسید  خود  پزشک  از 
عوارض جانبی دارند و می تواند به دندان هایتان آسیب 
برساند)مثال، برخی داروها ممکن است باعث خشکی 

دهان شوند(. 
مرتبا دهانتان را بررسی کنید و مراقب زخم هایی باشید 
مشکالت  یا  می کنند  تحریک  را  دندان ها  و  لثه ها  که 

می کنند. ایجاد  دیگری 
برای معاینات منظم و جرمگیری دندان ها هر 6 ماه به 

کنید. مراجعه  دندان پزشک 
در صورتی که به خوبی مراقبت نکنید، ممکن است با 

مانند: شوید؛  مواجه  مشکالتی 

کرم خوردگی:
کرم خوردگی ها در اثر پوسیدگی دندان ایجاد می شود. 
وقتی مسواک نزنید، دندان ها پوسیده می شوند، بنابراین 
از الی  غذایی  مواد  باقیمانده  تا  بزنید  دندان  نخ  مرتبا 

آنها خارج شود. 
در صورتی که درمان نکنید، حفره ها باعث درد دندان 
می شوند و حتی می توانند منجر به افتادن دندان شوند.

لثه: بیماری 
لثه  خط  در  پالک  که  می افتد  اتفاق  وقتی  لثه  بیماری 
جمع شده باشد. بیماری لثه یک عفونت بافتی است که 
به مرور زمان  نیز درگیر می کند و دندان ها  دندان ها را 
شل می شوند. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد، 
بیماری لثه با بیماری های قلبی مرتبط است. کارشناسان 
مطمئن نیستند که آیا بیماری لثه احتمال ابتال به بیماری 

قلبی را افزایش می دهد یا برعکس.

دهان: سرطان 
استعمال دخانیات و مصرف الکل می تواند خطر ابتال به 
سرطان دهان را افزایش دهد. رعایت ضعیف بهداشت 
دهان  سرطان  به  ابتال  خطر  است  ممکن  صرفا  دهان 
خطرناک  عوامل  با  را  آن  اگر  اما  ندهد؛  افزایش  را 
دیگری ترکیب کنید، شانس ابتال به سرطان را به طرز 

می دهد. افزایش  چشمگیری 

نداشتن عزت نفس:
وقتی دندان ها را به خوبی تمیز نکنید، وقتی نفس بکشید، 
بوی بد دهان می تواند باعث شود تا در کارتان، در مدرسه 
و  کنید  ناراحتی  احساس  اجتماعی،  موقعیت های  در  و 

تمایلی به مشارکت در جمع نداشته باشید. 

بهداشت ضعیف دهان در طوالنی مدت می تواند منجر به 
افتادن دندان شود و باعث شود کمتر لبخند بزنید. همه 
این موارد می تواند به عزت نفس فرد یا به تصویری که 

از خودتان دارید، آسیب برساند.
اگر درد در ناحیه دهان و دندان دارید، نادیده نگیرید و 
فورا به پزشک یا دندان پزشک مراجعه کنید.  هر چه دیرتر 
مراجعه کنید، بیشتر آسیب می بینید و خطر آن بیشتر است.

سواالتی که می توانید از پزشک خود بپرسید:
آیا رژیم غذایی که دارم می تواند بر سالمت دهان و دندان 

من تأثیر بگذارد؟
آیا خمیر دندان دندان دیگری توصیه می کنید؟

آیا دندان هایم را به شیوه صحیح مسواک می زنم؟
آیا آمالگام برای من بی خطر است؟
آیا کانال ریشه برای من الزم است؟
آیا می توانم از ایمپلنت استفاده کنم؟

Health education منبع
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مسمومیت غذایی در تابستان؛ دلیل، پیشگیری و درمان

ایمنی غذایی را جدی بگیرید!
یکی از شایع ترین مشکالت گوارشی 
که در فصل تابستان برای افراد بسیاری 
اتفاق می افتد، ابتال به مسمومیت غذایی 
است. مسمومیت غذایی تابستانه هم 
میان کودکان و هم میان بزرگساالن بسیار رایج است 
و می تواند همراه با عالئمی مانند حالت تهوع، دل درد، 
دل پیچه، استفراغ، اسهال و در موارد شدیدتر همراه با 
سردرد، سرگیجه، تب، اختالل تکلم و ضعف شدید 
باشد. از مهم ترین اقداماتی که می توان در زمان ابتال به 
مسمومیت غذایی در فصل تابستان انجام داد یا با کمک 
آنها جلوی ابتال به این بیماری را گرفت، می توان به 
اقدامات درست تغذیه ای اشاره کرد. اگر راهکارهایی 
که در ادامه این مطلب در صفحه »سفره سالم« به آنها 
اشاره می کنیم را در فصل تابستان به خوبی رعایت کنید، 
هم می توانید جلوی مسمومیت غذایی را بگیرید و هم 

باعث بهبود سریع تر فرد بیمار شوید. 

اگر به مسمومیت غذایی مبتال شدید... 
خیلی ها این سوال را مطرح می کنند که آیا الزم است در 
صورت ابتال به مسمومیت غذایی حتما به پزشک مراجعه 
کنند یا نه؟ پاسخ این است که اگر از سالمت محصول 
غذایی مصرف شده اطمینان ندارید و عالئم مسمومیت 
غذایی در شما تنها به اسهال و استفراغ ساده و خفیف 
محدود می شود، نیازی به مراجعه به پزشک ندارید. در 
این حالت، باید به فکر جبران آب و الکترولیت های 
از دست رفته بدن باشید. به این منظور، مصرف مایعات 
فراوان )خصوصا آبمیوه های طبیعی( برای فردی که دچار 
مسمومیت شده است، بسیار کمک کننده خواهد بود. این 
درحالی است که تمامی خانم های باردار، کودکان، افراد 
دارای نقص ایمنی و سالمندان باید در صورت ابتال به 
هر درجه ای از مسمومیت غذایی بالفاصله به پزشک 
مراجعه کنند، زیرا ممکن است بدن این افراد برای ایجاد 
تعادل بین آب و الکترولیت های از دست رفته نیاز به سرم 
داشته باشد. از سوی دیگر، نقص ایمنی در بدن این افراد 
ممکن است شرایط آنها را وخیم و غیرقابل پیش بینی کند 
و سالمت آنها را شدیدا به خطر بیندازد. در صورتی که 
جزو گروه های نامبرده هستید یا مسمومیت غذایی شما 
با عالئم شدیدی همراه است، حتما به پزشک مراجعه 
کنید زیرا امکان دارد که مصرف داروهای آنتی بیوتیک 

هم برای شما ضروری باشد. 
به یاد داشته باشید که درمان مسمومیت غذایی معموال 
بیشتر از 2 تا 3 روز طول نمی کشد و در طول این مدت 
هم باید مصرف انواع سوپ و مایعات را به شدت افزایش 
داد. مصرف دمنوش زنجبیل در این دوران می تواند هم 
باعث آرامش دستگاه گوارش شود و هم حالت تهوع را 
کاهش دهد. سعی کنید که در طول دوره درمان مسمومیت 

غذایی تابستانه از میوه های ملین تابستانی استفاده 
نکنید تا مشکل اسهال تشدید نشود. مصرف 

غذاهایی با کمترین میزان روغن در این 
دوران برای سیستم گوارشی بسیار 
مفید خواهد بود. بهتر است در طول 
دوره درمان از ساالدها و سبزی ها 
به عنوان خوراکی هایی که می توانند 
باعث تشدید اسهال شوند، کمتر 
استفاده کنید و کنار غذا محصوالتی 
را  پروبیوتیک  ماست های  مانند 

بگنجانید. دوغ کم نمک هم می تواند 
و  آب  جبران  برای  مناسبی  نوشیدنی 

الکترولیت های از دست رفته بدن برای افراد 

مبتال به مسمومیت غذایی در فصل تابستان باشد. 

اگر می خواهید به مسمومیت غذایی 
تابستانی مبتال نشوید... 

غذایی  مسمومیت  به  ابتال  خطر  که  عواملی  ازجمله 
در فصل تابستان را افزایش می دهد، گرمای هواست. 
به منظور پیشگیری از فساد مواد غذایی توصیه می کنیم 
که بالفاصله بعد از خرید و شستن مواد غذایی، آنها 
را داخل یخچال یا فریزر قرار دهید. در فصل تابستان، 
مواد غذایی فریزری )مخصوصا گوشت ها( به هیچ وجه 
نباید برای یخ زدایی در دمای محیط قرار بگیرند. این 
محصوالت باید حدود 12 تا 24 ساعت قبل از پخت 
از فریزر خارج شوند و برای یخ زدایی داخل یخچال 

قرار بگیرند. به این ترتیب، احتمال فساد آنها در فصل 
تابستان شدیدا کاهش می یابد. 

در  کبابی  گوشت های  مصرف  دیگر،  سوی  از 
پیک نیک های تابستانی هم عامل دیگری برای ابتال به 
مسمومیت غذایی محسوب می شود. گوشت های نیم پز، 
عالوه بر این که احتمال ابتال به مسمومیت غذایی را 
هم  کروناویروس  شیوع  دوران  در  می دهند،  افزایش 
می توانند شدیدا خطرناک باشند و سالمت مصرف کننده 
را به خطر بیندازند. بنابراین، توصیه می شود در این 
کبابی  انواع گوشت های  از مصرف  کرونایی  تابستان 
جدا خودداری کنید و حتما تمامی گوشت ها را قبل 
از مصرف به خوبی بپزید تا بخش های مرکزی گوشت 
هم به خوبی مغزپخت شوند. بخش های خام انواع گوشت 

مسمومیت های  انواع  به  ابتال  برای  عاملی  می توانند 
ویروسی، انگلی و باکتریایی باشند.

CDC و WebMD :منابع
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توصیه می شود در این تابستان کرونایی از 
مصرف انواع گوشت های کبابی جدا خودداری 

کنید و حتما تمامی گوشت ها را قبل از مصرف 
به خوبی بپزید تا بخش های مرکزی گوشت هم 
به خوبی مغزپخت شوند. بخش های خام انواع 

گوشت می توانند عاملی برای ابتال به انواع 
مسمومیت های ویروسی، انگلی و باکتریایی باشند

اگر در فصل تابستان دچار مسمومیت غذایی و 
عوارض ناشی از آن مانند اسهال،  استفراغ یا حالت 
تهوع شدید، می توانید از انواع شربت های سنتی 
که عالوه بر دفع سموم به کاهش عوارض ناشی 
از مسمومیت کمک می کنند، استفاده کنید. این 

شربت ها شامل موارد زیر هستند.
شربت سیب؛ این شربت جزو شربت های نشاط آور 
است که می تواند در زمان مسمومیت باعث دفع 
سموم از بدن شود. این شربت برای تقویت معده 
و دستگاه گوارش بسیار مناسب است و مصرف 
آن در دوران مسمومیت باعث کاهش حالت تهوع 
می شود. ضمن اینکه اگر در اثر مسمومیت غذایی 
دچار بی اشتهایی شده اید، می توانید این شربت را 
قبل از غذا یا همراه با غذا برای افزایش اشتها مصرف 
کنید. برای تهیه شربت سیب باید حدود یک کیلو 
آب سیب شیرین را با 150 گرم عسل یا شکر 
مخلوط کنید. سپس این مخلوط را روی حرارت 
مالیم بگذارید تا نصف آب سیب بخار شود. بعد 
آن را صاف کنید و یک شب کنار بگذارید. روز 
بعد دوباره شربت صاف شده را روی حرارت قرار 
دهید تا کامال غلیظ شود. درنهایت، این شربت را 
در ظرف شیشه ای داخل یخچال نگهداری کنید 
و در دوران مسمومیت روزی یکی-  دو لیوان از 

رقیق شده آن را با آب خنک میل کنید. 
شربت سیب و زرشک و لیمو؛ یکی دیگر از 
شربت های سنتی که می تواند باعث کاهش تهوع 
در دوران مسمومیت شود، شربت سیب و زرشک 
و لیمو است. برای تهیه این شربت باید 200 گرم 
آب زرشک را با 200 گرم آب سیب شیرین و 
100 گرم آبلیموی تازه ترکیب کنید. این ترکیب 
را روی حرارت مالیم قرار دهید تا آب اضافی اش 
بخار شود و حدود یک سوم آب در ظرف باقی 
بماند. مخلوط آب باقی مانده را می توانید بعد از 
صاف کردن در دوران مسمومیت مصرف کنید تا 

طول دوره درمان کوتاه تر شود. 
شیرازی؛  آویشن  و  کوهی  پونه  دمنوش 
این دمنوش خاصیت ضدعفونی کنندگی بسیار 
خوبی دارد و می تواند مقوی معده افراد مبتال به 
مسمومیت غذایی باشد. برای تهیه آن باید نصف 
قاشق غذاخوری از پونه را با نصف قاشق غذاخوری 
از آویشن و یک قاشق مرباخوری از عسل داخل 
1/5 لیوان آب جوش بریزید و آن را مانند چای به 
مدت 30 دقیقه روی حرارت مالیم یا غیرمستقیم 

مانند بخار کتری یا سماور دم کنید.
دمنوش مرزنجوش؛ این دمنوش از نوشیدنی های 
سنتی با طبیعت گرم است که برای آرامش معده 
در دوران مسمومیت، رفع اسهال، افزایش اشتها و 
کاهش تب بسیار مفید است. برای تهیه آن باید 
یک قاشق غذاخوری از مرزنجوش را در 2 لیوان 
دقیقه روی  به مدت 30  و  بریزید  آب جوش 
حرارت غیرمستقیم مانند بخار کتری یا سماور 
قرار دهید تا دم بکشد. سپس آن را همراه با مقداری 

نبات برای فرد بیمار ِسرو کنید.

نوشیدنی های سنتی مناسب 
برای مقابله با مسمومیت

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

  قبل از آشپزی باید... 
همان طور که گفته شد، کودکان، سالمندان،  خانم های باردار و افراد دارای 
نقص ایمنی مانند بیماران مبتال به کرونا، بیشتر در معرض ابتال به 
مسمومیت غذایی و عوارض شدید ناشی از آن قرار دارند. 
بنابراین، اگر شما در خانه وظیفه پخت وپز غذاها را برعهده 
دارید و برای افراد در معرض خطر بیشتر مانند گروه های 
نام برده آشپزی می کنید، حتما باید چند نکته مهم را در 
فصل تابستان بیشتر از دیگر فصل های سال رعایت کنید. 
اول اینکه قبل از شروع به کار آشپزی حتما دست هایتان 
را کامال با آب و صابون بشویید. تمامی قسمت های 
دست مانند زیر ناخن ها، مچ دست ها، روی دست ها 
و بین انگشتان باید کامال صابون مالی شوند. هنگام 
آماده سازی مواد اولیه باید از تخته گوشت ها و چاقو های 

جداگانه برای مواد غذایی خام و پخته استفاده کند. گوشت ها حتما باید به صورت 
جداگانه از سایر مواد غذایی آماده سازی و آماده طبخ شوند. بعد از آماده سازی مواد 
اولیه و هنگام شروع به پخت مواد غذایی حتما تمام سطوحی که روی آنها اقدام 
به آماده سازی مواد اولیه کرده اید را با کمک اسپری های ضدعفونی کننده و دستمال 
حوله ای به خوبی تمیز کنید. هرگز برای خشک کردن دست ها و پاک کردن سطوح 
از یک دستمال مشترک استفاده نکنید. تمام مواد غذایی را هم در این تابستان کرونایی 
در حد پخت کامل بپزید؛ یعنی عالوه بر گوشت ها باید محصوالتی مانند تخم مرغ هم 
در این دوران کامال پخته شوند و مثال به صوت عسلی در غذاها، ساالدها یا سس ها 
مورد استفاده قرار نگیرند. به منظور پیشگیری از فساد مواد غذایی یا انتقال آلودگی از 
طریق مواد غذایی آلوده به ویروس ها و باکتری ها به سایر مواد غذایی و محیط های 
سالم، حتما تمامی میوه ها و سبزی ها را قبل از قرار دادن داخل یخچال به خوبی 
بشویید و ضدعفونی کنید. انواع گوشت  هم به هیچ وجه نباید بدون پوشش مناسب 

داخل یخچال یا فریزر قرار بگیرند.



تورم اقالم خوراکی به باالترین حد خود در 
چند سال گذشته رسیده و گویی هنوز لقمه 
از گلو پایین نرفته، هزینه لقمه بعدی گران تر 
می شود. در این میان کمک های حمایتی دولت 
و  رفاه  حوزه های  در  دخیل  سازمان های  و 
تامین اجتماعی نیز نتوانسته از شدت گسترش 
ناامنی غذایی در میان  دهک های آسیب پذیر 
جامعه بکاهد. دهک های میانی و پایینی جمعیت 
هر روز اقالم غذایی بیشتری را از سبد خود 
است  شده  شکمی  سیری  و  می کنند  حذف 

منتهای غایت بسیاری از اقشار فقیر. 
این مساله زنگ خطر بسیار جدی برای توسعه 
پایدار کشور است و می تواند در صورت تداوم، 
سبب ناامنی غذایی گسترده، تهدید سالمت 
عمومی، باز تولید فقر و آسیب های اجتماعی 
این  ریشه  که  است  این  نکته  شود.  عدیده 
معضالت تنها در حوزه های مرتبط با سالمت و 
تغذیه نیست و در چنین شرایطی هرچه بیشتر 
ردپای عوامل اجتماعی و اقتصادی در پایداری 

نظام غذا، تغذیه و سالمت دیده می شود. 

سهم فزاینده هزینه خوراک
سهم هزینه های خوراک خانوار از درآمد و کل 
هزینه های خانوار شاخص بسیار مهم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی است و بازتابی از فقر 
و رفاه اجتماعی به شمار می رود. به عبارت 
 50 تا   43 از  بیش  سهم  این  چنانچه  دیگر، 
درصد )با توجه به وضعیت توسعه ای( از کل 
هزینه های خانوار باشد، آن خانوار زیر »خط فقر 
تغذیه ای« قرار می گیرد. تاثیر این شاخص بر 
امنیت غذایی به شدت به سهم دیگر هزینه های 

خانوار، به ویژه هزینه مسکن وابسته است.
و  مسکن  قیمت  افزایش  با  ترتیب  این  به   
اجاره بها، کاهش سرانه فضای سکونت و کاهش 
دسترسی به امکانات شهری وضعیت امنیت 
می گذارد.  شدن  وخیم  به  رو  تغذیه  و  غذا 
خوراک  هزینه های  سهم  است  ذکر  به  الزم 
خانوار از درآمد در کشورهای با درآمد باال 
مانند کشورهای آمریکای شمالی حدود 17/8 
درصد است که می تواند از منظری به معنی 
امنیت غذایی در  مناسب بودن شاخص های 

آن کشورها باشد. 
در 3 دهه گذشته به رغم آنکه سرانه کالری در 
دسترس در کشور بهبود قابل مالحظه ای یافته 

و ایران در زمره 20 کشور اول دنیا در این 
زمینه قرار گرفته، از لحاظ کمبود ریزمغذی ها 
غذا  امنیت  با  مرتبط  اهداف  کامل  تحقق  و 
وضعیت  با  زیادی  فاصله  همچنان  تغذیه  و 
مطلوب مشاهده می شود. ایران ازلحاظ وسعت 
مشکل کمبود ریزمغذی ها در رسته کشورهای 
با وضعیت کمبود متوسط طبقه بندی می شود و 
کماکان به لحاظ کمبود ویتامین D، ویتامین 
نامناسبی قرار دارد.  A و روی در وضعیت 
عالوه بر این، بررسی های دیگر حاکی از شیوع 
الگوهای نادرست تغذیه ای در کشور و پایین 
بودن دریافت مواد غذایی مغذی و دریافت 
باالی مواد غذایی آسیب رسان به سالمت است. 
گروه  به  مربوط  هزینه های  سهم  بررسی 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نشان می دهد هرچه 
به گروه های درآمدی باالتر می رویم سهم هزینه 
خوراکی ها از هزینه های کل کاهش پیدا می کند 
و برعکس در گروه های درآمدی پایین تر هزینه 
خوراکی ها فشار بیشتری را بر سبد هزینه های 
خانوار تحمیل می کند. شواهد نشان می دهد 
سهم خوراکی ها در گروه های درآمدی متوسط 
تا پایین ترین گروه، بیشترین سهم را به خود 
اختصاص داده است. این موضوع بیانگر فشار 
بیشتر بر خانوارهای فقیرتر جامعه برای تامین 

سفره غذایی است.
بر اساس نتایج بررسی بودجه خانوار تا چند 
سال گذشته به طور میانگین گروه خوراکی ها 
هزینه  درصد   25 به  نزدیک  آشامیدنی ها  و 
اختصاص  خود  به  را  شهری  خانوارهای 
ظالمانه  تحریم های  گسترش  با  که  داده اند 
و رکود اقتصادی ناشی از آن و سوء تدابیر 
به  تغذیه  و  غذا  سیاست گذاری  عرصه  در 
شده  کوچک تر  ایرانیان  غذایی  سفره  مرور 
است. بر اساس برآوردهای کنونی بسیاری از 
خانوارهای کارگری با حذف برخی از اقالم 
غذایی، سهم هزینه خوراک از درآمد خود را 
در حدود 35 درصد حفظ کرده اند که بالطبع 
این واکنش به بهای کاهش دریافت مواد غذایی 
با ارزش تغذیه ای باالست. در این میان هزینه 
در چند  میزان خود  بیشترین  به  نیز  مسکن 
سال گذشته رسیده و در حدود 50 درصد 
هزینه های این خانوارها را به خود اختصاص 
فرودست  بخش های  عبارتی  به  می دهد. 
جامعه در چنین شرایطی قادر نخواهند بود 
حداقل های نیازهای تغذیه ای خود را تامین 
سمت  به  آنها  غذایی  انتخاب های  و  کنند 
تامین حداقل کالری سوق داده خواهد شد 
و کمبود ریزمغذی ها و گرسنگی سلولی در 

کشور گسترش خواهد یافت. 

سیری شکمی به بهای گرسنگی سلولی
نیازهای  تامین حداقل  از  برآوردهای کنونی 
تغذیه ای جامعه بیانگر نگرانی های جدی در 
خصوص تامین ریزمغذی هاست. اگر یک فرد 
بخواهد بر اساس مقادیر پیشنهادی سبد مطلوب 
غذایی نیازهای تغذیه ای خود را تامین کند، 
باید تقریبا بین 270 تا 300 هزار ریال در روز 
هزینه کند. به عبارتی یک خانوار 3 نفره در ماه 
در حدود 22 میلیون و 680 هزار ریال هزینه 
خوراک خواهد داشت که با در نظر گرفتن 
حداقل حقوق و دستمزد سال 99، یک خانوار 
درصد   83 حدود  در  باید  کارگری  نفره   3
درآمد خود را به خوراک اختصاص دهد. با 
توجه با باالرفتن هزینه های دیگر خانوار مانند 
مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و 
درمان عمال این هزینه ها قابل پوشش نیست و 
اقشار فقیر ناچار به حذف اقالم غذایی مغذی 
و گران تر از سبد غذایی خود هستند که این 
مساله به بهای عدم تامین کامل ریزمغذی ها 

و گرسنگی سلولی است.

ارتقای سواد تغذیه ای به عنوان 
راهبرد مقابله ای 

برمی آید،  شواهد  از  آنچه  حال  عین  در 
مغذی تر  غذایی  مواد  برخی  پایین  مصرف 
و محافظت کننده در برابر بیماری های مزمن 
در  کامل  غالت  و  سبزی ها  حبوبات،  مانند 
کشور الزاما دسترسی پایین اقتصادی به این 
مواد غذایی نیست. در عین حال ارزان بودن 

غالت تصفیه شده، روغن ها، شکر، شیرینی 
و نوشیدنی های حاوی شکر و مصرف باالی 
آنها می تواند از زمینه سازهای افزایش دریافت 
این مواد غذایی و به تبع آن شیوع بیماری های 
مزمن به ویژه در افراد کم درآمد جامعه باشد. 
در این میان، باال بودن قیمت میوه ها به عنوان 
باال  تغذیه ای  محتوای  با  غذایی  گروه  یک 
عموما از دالیل عدم کفایت مصرف و مصرف 
بر  می آید.  شمار  به  کشور  در  آن  نامتعادل 
این اساس به نظر می رسد یکی از راه های 
برون رفت نسبی از بحران امنیت غذا و تغذیه 
برای اقشار متوسط و فرودست جامعه اتخاذ 
سواد  ارتقای  برای  مقابله ای  راهبرد های 
برهه  این  در  آنکه  به رغم  است.  تغذیه ای 
حتی با ارتقای سواد تغذیه ای نیز نمی توان 
برای  کامل  طور  به  را  تغذیه  و  غذا  امنیت 
اقشار اجتماعی محقق کرد، می توان  تمامی 

تبعات آن را تعدیل کرد. 
ارتقای سواد تغذیه ای به خانوارها این امکان 
را خواهد داد که با انتخاب های غذایی بهینه، 
بهتر بتوانند مواد غذایی مغذی تر را در سبد 
حذف  عبارتی  به  کنند.  حفظ  خود  غذایی 
مواد غذایی آسیب رسان به سالمت و فراوری 
و  حیوانی  پروتئین های  سهم  کاهش  شده، 
جایگزینی آنها با پروتئین های گیاهی، انتخاب 
آبمیوه ها و سبزی های ارزان قیمت تر و حفظ 
برنامه  در  این گروه ها  متعادل  نسبتا  مقادیر 
حداکثر  دریافت  متضمن  می تواند  غذایی 

باشد.  ریزمغذی ها 

تاکید متخصصان تغذیه درباره تبعات گرانی مواد غذایی

انتخاب های سالم غذایی در شرایط گرانی، امکان پذیر است؟ 
افزایش قیمت مواد غذایی در کمتر از یک ماه مجددا شیب تندی 
گرفت. کال تمام مواد غذایی که باید به صورت روزانه مصرف شود 
تا ریزمغذی های ضروری بدن در تمام گروه های سنی تامین شود، 
افزایش قیمت چشمگیری داشته است. هر چند که شرایط کرونایی 

ایجاد شده و نوسانات قیمت ارز در این افزایش قیمت ها تاثیر گذار هستند باید در نظر 
داشته باشیم که با ادامه این روند گرانی، انتخاب های غذایی مردم به سمت سیری شکمی 
پیش می رود. از سوی دیگر، با باال رفتن سایر هزینه های خانوار، گروه های آسیب پذیر؛ 
یعنی کودکان و سالمندان سالمت شان بیش از گروه های دیگر جامعه به خطر می افتد و 

این یعنی شیوه زندگی مردم نیز تغییر خواهد کرد. از ابتدای سال تاکنون بارها در صفحه 
»دیده بان تغذیه« در مورد گران تر شدن مواد غذایی و تبعات آن صحبت کردیم اما این 
هفته قصد داریم، کنار بررسی تبعات گرانی مواد غذایی، راهکارهای تغذیه ای بیان کنیم 

تا به کمک آنها بتوان در شرایط بحرانی ایجاد شده، آسیب کمتری دید.

 مهدیه 
آقازمانی 

در فرهنگ ما در 
قدیم مردم بیشتر  
آش می خوردند و 
همراه غذا، انواع 

سبزی و صیفی هم 
مصرف می شد. این 

غذاهای سنتی سالم تر 
از غذاهایی است که 

امروزه باب شده و 
قیمت بیشتری هم 

دارند. به طور مثال، 
یک پیتزای متوسط 

حداقل 50 هزارتومان 
است، یک تکه از 

آن یک مقدار نان و 
سبزیجات و با گوشت 
با ارزش غذایی پایین 

است در حالی که 
هزینه آن حدود 25 

هزارتومان می شود در 
صورتی که با این پول 

می شود، 1/5کیلو 
گرم مرغ خرید و 

به همراه سبزی و 
صیفی جات در چند 

وعده مصرف کرد
- دکتر وفا

ارتقای سواد 
تغذیه ای به 
خانوارها این امکان 
را خواهد داد 
که با انتخاب های 
غذایی بهینه، بهتر 
بتوانند مواد غذایی 
مغذی تر را در سبد 
غذایی خود حفظ 
کنند. به عبارتی 
حذف مواد غذایی 
آسیب رسان به 
سالمت و فراوری 
شده، کاهش 
سهم پروتئین های 
حیوانی و جایگزینی 
آنها با پروتئین های 
گیاهی، انتخاب آب 
میوه ها و سبزی های 
ارزان قیمت تر و 
حفظ مقادیر نسبتا 
متعادل این گروه ها 
در برنامه غذایی 
می تواند متضمن 
دریافت حداکثر 
ریزمغذی ها باشد
- دکتر میالنی

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه وهشت  بیست ویک تیـر نودونه8

معموال با باال رفتن سواد تغذیه ای 
و آگاهی گروه های مختلف جامعه، 
انتخاب های غذایی سالم تر می شود. 
این سواد تغذیه ای به ویژه در زمانی 
که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا 
می کند، بسیار کمک کننده خواهد بود. به طور مثال، ترکیب حبوبات با هم یا با 
غالت می تواند الگوی اسیدآمینه یا اجزای پروتئینی کاملی داشته باشد. غالتی 
مثل برنج، جو و گندم، پروتئین خوبی دارند ولی اسید آمینه لیزین را کم دارند، 
مصرف  حبوبات  با  وقتی غالت  نمی شوند.  محسوب  کامل  پروتئین  بنابراین 
می شود مثال نان با عدس مصرف می شود، در حبوبات مقدار لیزین و ترئونین 

باالست، به همین دلیل یک همپوشانی ایجاد می شود. 
بسیاری از عادت های غذایی ما ریشه فرهنگی دارد. به طور مثال، اگر در رستوران 
یک خورش سفارش دهیم، اگر در خورش یک قوطی کبریت گوشت باشد، ما 
را راضی می کند ولی زرشک پلو با مرغ حتما باید یک سینه یا ران کامل مرغ 
داشته باشد یا سبزی پلو با ماهی باید یک ماهی کامل قزل آال در آن باشد. در 
حالی که از نظر تغذیه ای مقدار مورد نیاز گوشت در هر وعده غذایی 40 گرم 
گوشت پخته شده است. ارزش تغذیه ای انواع گوشت ها هم تقریبا یکی است و 
تفاوت های کوچکی دارند. از قدیم قیمت ماهی و مرغ کمتر بوده و بیشتر استفاده 
می شده ولی االن که انواع گوشت ها با هم قیمتشان باال رفته، تفاوتی در مصرف 
آنها وجود ندارد. هر چند مقدار آهن و روی در گوشت قرمز بیشتر است، آنقدری 
تفاوت با سایر گوشت ها ندارد. از سوی دیگر، می توان این مقدار آهن را از مواد 
غذایی دیگر یا با روش های دیگر هم دریافت کرد مثال اگر روی برنج مقداری 
آبلیمو تازه یا آبغوره یا آب نارنج تازه بچکانید، ویتامین C موجود در آنها باعث 
می شویم جذب آهن غیرهمی که در برنج وجود دارد، تا 50 درصد افزایش پیدا 
کند  ما دو نوع آهن دارم، آهن »هم« که در گوشت است و یک آهن »غیرهم« 
که در غالت و حبوبات مثل برنج و نان وجود دارد.  آهن »غیرهم« به اندازه 
آهن »هم« زیست دسترسی در بدن ندارد و جذبش در بدن خوب نیست ولی 
اگر کمی آبلیمو تازه به آن بزنید، زیست دسترسی اش در بدن تا 50 درصد بیشتر 
می شود. با این توصیه ساده دیگر تفاوتی بین آهن گوشت و غالت نخواهد بود.

لزوم افزایش سرانه مصرف سبزی و صیفی جات 
در فرهنگ ما میوه های لوکس و بزرگ طرفدار دارد در حالی که از نظر علم 
تغذیه میوه هایی که کوچک هستند، احتمال اینکه آالینده ها و سموم دفع آفات 
در آن کمتر باشد، بیشتر است. زردآلو و هلو کوچک تر که قیمت ارزان تری دارد، 
ارزش تغذیه ای شان بیشتر است. اگر ما به استاندارد سازمان جهانی بهداشت دقت 
کنیم، توصیه شده، یک فرد سالم و بالغ طی روز 5 نوبت باید میوه و سبزی و 
صیفی مصرف کند که حداقل 3 وعده آن سبزی و صیفی است. مشکل ما این 
است که در کشور ما مصرف سرانه سبزی و صیفی پایین است و باید حتما 
آن را بیشتر کنیم. نکته دیگر این است که مصرف خود میوه به آبمیوه برتری 
دارد.  به طور مثال یک لیوان آب پرتقال کالری 4 عدد پرتقال را دارد ولی به 
اندازه نصف پرتقال سیرتان نمی کند و قند ساده است، یک دفعه قندخون باال 
می رود و در بدن سالم ترشح انسولین اتفاق می افتد و 30 تا 40 دقیقه بعد به 
دلیل ترشح انسولین قند افت می کند و فرد احساس گرسنگی می کند. در این 
صورت سیری طوالنی مدت اتفاق نمی افتد و قند باال ترشح انسولین را تحریک 
می کند و هر چقدر ترشح انسولین در بدن مکررتر باشد، احتمال آسیب های 
و  کبد چرب  قندخون،  خون،  چربی  افزایش  است.  بیشتر  بدن  در  متابولیک 

پرفشاری خون ایجاد می شود.  
در فرهنگ ما در قدیم مردم بیشتر  آش می خوردند و همراه غذا، انواع سبزی 
و صیفی هم مصرف می شد.  این غذاهای سنتی سالم تر از غذاهایی است که 
امروزه باب شده و قیمت بیشتری هم دارد. به طور مثال، یک پیتزای متوسط 
حداقل 50 هزارتومان است، یک تکه از آن از نظر مواد غذایی یک مقدار نان و 
سبزیجات و با گوشت با ارزش غذایی پایین است، در حالی که هزینه مواد مصرفی 
در آن حدود 25 هزارتومان می شود در صورتی که با این مقدار پول می شود، 
1/5 کیلو مرغ خرید و همراه سبزی و صیفی جات در چند وعده مصرف کرد. 

 غذاهای سالم و ساده ارزان تر از غذاهای فراوری شده 
باید بدانیم غذاهای فراوری شده گران هستند، در حالی که اگر غذا در خانه 
تهیه شود هزینه خوراک به شدت پایین می آید. 
برای خانواده  غذای ساده و سالم هزینه کمتری 
دارد ولی وقتی فرآیندی روی غذا انجام می شود، 
هزینه بیشتر خواهد شد. به این نکته باید اشاره 
کنیم که گاهی اوقات قیمت غذا با کیفیت آن در 
ارتباط است و در این زمینه لبنیات بهترین مثال 
هستند. شیر های کیسه ای معمولی کیفیت پایین و 
قیمت پایین تری هم دارد، درصورتی که بهترین 
با  شده  غنی  و  باال  ماندگاری  با  شیرهای  شیر، 
و  هستند  استریلیزه  شیرها  این  است.   Dویتامین
گروه  در  ما  ندارند.  بیماری  زایی  میکروپ  هیچ 
لبنیات توصیه می کنیم ابتدا شیر بعد ماست حتما 
حتما  هم  ماست  نوع  انتخاب  در  شود.  مصرف 
ماست پروبیوتیک انتخاب شود که قیمتش با سایر 
ماست ها تفاوتی نمی کند. پنیر و مغز دانه ها در گروه 
کلسیم  پنیر  البته  و  می شوند  دسته بندی  گوشت 
هم دارد و گنجاندن آن در وعده صبحانه انتخاب 
مناسبی است.  البته توصیه می شود لبنیات از نوع 
کم چرب مصرف شوند که قیمتشان هم از سایر 

محصوالت کمتر است. 

توصیه های ساده برای باال بردن 
ارزش تغذیه ای سفره 

تورم اقالم غذایی و سفره ای که روز به روز کوچک تر می شود

 دکتر محمدرضا وفا 
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ای ران 

 دکتر علی میالنی بناب
متخصص سیاست گذاری غذا و 

تغذیه و عضو هیأت مدیره انجمن 
تغذیه ایران



: بیمارانی که مبتال به سرطان هوچکین هستند، 
چه رژیم غذایی ای را باید طی درمان داشته باشند؟
 تیم درمان سرطان باید این نکته را در نظر داشته باشند 
که تغذیه مناسب می تواند به بیمار طی مسیر سخت 
درمان کمک زیادی کند و از عوارض سخت بیماری 
بکاهد. اینکه ما به بیمار بگوییم همه چیز بخور درست 
نیست زیرا بیمار طی درمان دچار عوارض زیادی مثل 
ضعف و بی اشتهایی می شود و وقتی ما راهکار ندهیم، 
کیفیت زندگی فرد پایین می آید. به طور مثال، ما به بیمار 
توصیه می کنیم، مواد غذایی کم حجم ولی با کالری باال 
بخورد تا تحلیل عضالنی اتفاق نیفتد. مشکلی که در 
سرطان های مختلف به ویژه سرطان هوچکین داریم، 
این است که فرد طی مسیر درمان، دچار بی اشتهایی و 
دردهای عضالنی می شود و همین قضیه باعث کاهش 
کیفیت زندگی خواهد  شد. بسیار مهم است که در 
رژیم غذایی این افراد سطح پروتئین را افزایش دهیم 
و مواد غذایی شیرین را محدود کنیم زیرا مواد غذایی 
شیرین و پرچرب به ویژه روغن جامد التهاب را در 
بدن این افراد باال می برد و باعث اختالالت شاخص 
سی بی سی مثل اختالل در تعداد گلبول های سفید و 
قرمز و پالکت می شود. از آن طرف وقتی التهاب در 
بدن زیاد می شود، باعث دردهای استخوانی می شود 
و عوارض ناشی از شیمی درمانی را افزایش می دهد. 
ما اگر نیاز ببینیم  با توجه به میزان بی اشتهایی فرد و 
با محاسباتی که انجام می دهیم از نظر سطح انرژی و 
کربوهیدرات و چربی، فرمول هایی را تجویز می کنیم 
که در طول روز فرد می تواند به عنوان میان وعده و 

غذای اصلی استفاده کند. 
: خانم الف می گفتند که آب هویج زیاد 
مصرف می کردند و اشتهایشان زیاد شده بود. آیا 
اضافه وزن 15 کیلوگرمی می تواند ناشی از همین 

قضیه باشد یا بیشتر مصرف داروهای کورتونی سبب 
چاقی می شود؟

 افرادی که در درمان شیمی درمانی هستند به دلیل 
داروهایی که مصرف می کنند مثل کورتون که برای 
کنترل عوارض شیمی درمانی تجویز می شود، دچار 
احتباس آب در بدن و کاهش سوخت و ساز و تجمع 
چربی در بدن می شوند بنابراین طی شیمی درمانی خیلی 
از افراد ممکن است اضافه وزن را تجربه کنند و به 
دلیل اطالعات نادرست خود بیمار یا اطرافیانشان آب 
هویج و آبمیوه زیاد می خوردند یا به جای استفاده از 
مواد غذایی حاوی پروتئین و غذا های پروتئینی، میزان 
زیادی آبمیوه های شیرین و آب هویج استفاده می کنند 
که کالری را به بدن می رساند و از آن طرف باعث 
تحلیل عضالنی، ضعف و خستگی می شود. بعد از 
درمان هم بیمار دچار ضعف و بی حالی می شود. در 
کل، مشاور تغذیه به بیمارانی که طی درمان هستند 
به دلیل داروهایی که مصرف می کنند و بی اشتهایی 
که تجربه می کنند،کمک می کند کمتر دچار تحلیل 

عضالنی شوند.

: آیا رژیم کاهش وزن برای بیماران مبتال به 
سرطان که هم شیمی درمانی می شوند و هم سیستم 
ایمنی شان ضعیف شده، باعث نمی شود توانشان کمتر 

شود؟
 نکته خیلی مهم این است که اگر بیمار مبتال به سرطان، 
چاق باشد یا اضافه وزن داشته باشد ما اجازه نداریم رژیم 
کاهش وزن به بیمار بدهیم ولی برخی مطالعات می گویند 
در طول شیمی درمانی طی یک ماه اجازه داریم 1 تا 2 
کیلوگرم وزن را کم کنیم. با توجه به تحلیل عضالنی و 
داروهایی که بیماران مصرف می کنند، ترجیحا رژیم های 
کاهش وزن را توصیه نمی کنیم ولی بعد از درمان برای 
پیشگیری از عود بیماری، کاهش وزن کمک کننده است 
زیرا خود چاقی و اضافه وزن، سیستم ایمنی را تضعیف 
می کند و موجب عود دوباره بیماری می شود. البته رژیم 
کاهش وزن باید برای این افراد بسیار تدریجی و آهسته 
باشد و این تفکر نادرست است که فردی که رژیم کاهش 
وزن می گیرد، ضعیف می شود و سیستم ایمنی اش تضعیف 
خواهد شد. رژیمی که درست محاسبه شده و از همه مواد 
غذایی به مقدار نیاز به بیمار برساند، هرگز منجر به ضعف 
سیستم ایمنی نمی شود و می تواند سیستم ایمنی را تقویت 
کند. وقتی سیستم ایمنی قوی داشته باشیم رشد سلول های 
سرطانی در بدن ما سرکوب خواهد شد. ما در خانم الف 
این را دیدیم که کاهش وزن چقدر در کیفیت زندگی پس 

از درمان موثر است. 
: این خانم دچار عوارض شیمی درمانی مثل 
خشکی و زخم های دهانی شده بودند و حالت تهوع 
زیادی هم داشتند. چه مواد غذایی ای برای کنترل این 

عوارض توصیه شد؟
یکی از عوارض شیمی درمانی زخم دهانی و خشکی 
دهان و در برخی بیماران آفت دهان است. توصیه ما این 
بود که این خانم مایعات مصرف کنند، البته نه نوشابه های 

گازدار و آبمیوه های شیرین صنعتی! مصرف نان نرم و نان 
تست خیلی کمک کننده است. از پوره استفاده کنند، سوپ 
خنک بخورند و دمای غذایشان خنک باشد. مرکبات، 
گوجه فرنگی و ادویه جات و غذای شیرین و شورکمتر 
بخورند. به ایشان توصیه شد میوه ها را تکه تکه کنند و در 

فریزر بگذارند و بعد مصرف کنند. 
: خانم الف دچار کبد چرب هم شده بودند. 
آیا این مشکل به دلیل افزایش وزن ایجاد می شود یا به 

دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی است؟ 
یکی از عوارض داروهای شیمی درمانی تجمع چربی در 
کبد است و خود چاقی طی شیمی درمانی و مصرف زیاد 
آبمیوه و شیرینی جات و غذاهای پر چرب، اصرار غیرمنطقی 
اطرافیان برای مصرف غذای بیشتر و حتی امعا و احشا مثل 
دل و جگر و قلوه منجر به کبد چرب می شود. در مورد 
خانم الف هم این اتفاق افتاد و ما بعد از شیمی درمانی رژیم 
کاهش وزن، کنترل کالری، چربی و کربوهیدرات دریافتی 
را داشتیم و خوشبختانه توانستیم کبد چرب را درمان کنیم. 

یادمان باشد کبد چرب بیماری خاموش است که اگر درمان 
نشود می تواند منجر به سیروز کبدی و از دست دادن کبد 
در فرد شود. متاسفانه داروهای شیمی درمانی فشار زیادی 
روی کبد وارد می کند و ما با رژیم غذایی و دریافت مقادیر 
زیادی آنتی اکسیدان توانسیم فشار روی کبد را کم کنیم. 
: افرادی که دوره درمان سخت را پشت سر 
گذاشته اند، فعالیت بدنی شان چگونه باید باشد؟ آیا طی 

شیمی درمانی هم توصیه می شود ورزش کنند؟
یکی از موارد مهم این است که اگر بیمار توانایی جسمی 
دارد، در طول شیمی درمانی می تواند ورزش کند ولی 
ورزش سبک 20 تا 30 دقیقه پیاده روی سبک مناسب 
خواهد بود. بعد از درمان به ویژه افرادی که دچار افزایش 
وزن شدند، توصیه می کنیم فعالیت بدنی داشته باشند، به 
شرط آنکه طی شیمی درمانی برنامه غذایی درست داشته 
باشند که تحلیل عضالنی اتفاق نیفتاده باشد. در اینجاست 
که نقش مشاور تغذیه در پیشگیری از اختالالت جسمانی 
موثر واقع می شود. البته افرادی که رژیم غذایی درست طی 
شیمی درمانی دارند بعد از درمان خیلی سریع به زندگی 
عادی برمی گردند زیرا توده عضالنی حفظ شده و مواد 
مغذی سلول ها خالی نشده است بنابراین استفاده از تردمیل 
یا پیاده روی توصیه می شود. نکته مهم تر اینکه وقتی فعالیت 
بدنی داریم، هورمون های شادابی در بدن ترشح می شود و 

سیستم ایمنی تقویت خواهد شد.
: با توجه به شرایط کرونایی این روزها، برای 
پیشگیری به ویژه برای بیمارانتان که وزنشان را کم کرده اند، 

چه توصیه ای دارید؟
در شرایط کرونا، فعالیت بدنی در فضایی همراه با ماسک 
توصیه می شود. رژیم غذایی مناسب سرشار از آنتی اکسیدان 
و مملو از میوه و سبزی ها و محدودیت شیرینی جات و 
حذف روغن های جامد می تواند در بهبود کیفیت و افزایش 

سیستم ایمنی موثر باشد.

نگاه متخصص تغذیه

: لطفا ابتدا در مورد روند بیماری تان توضیح دهید. 
من 37 ساله هستم. 14 سال است که شاغل هستم. سال گذشته استرس کاری 
زیادی داشتم، به صورتی که با افزایش قیمت ارز و مشکالتی که ایجاد کرد، 
شرکتی که من در آن شاغل بودم، با ما قرارداد یک ماهه بست و رئیس شرکت 
به ما گفت که اگر فروش نداشته باشید ما مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. 
من خیلی ترسیدم و نمی خواستم از کار بیکار شوم زیرا روی پولم حساب کرده 
بودم بنابراین، استرس زیادی را تجربه کردم و بعد از یک ماه که اخراج نشدم، 
حس کردم در گلویم یک چیزی رشد کرده است. عالئم بیماری ام خیلی شبیه 
تیروئید و گواتر بود. من در اوج پیشرفت کاری بودم و بعد از 3 تا 4 ماه آزمایش 
و بررسی، فهمیدم که به سرطان هوچکین مبتال هستم و باید خانه نشین شوم. 

: بیماری هوچکین چه عالئمی در شما ایجاد کرده بود؟
من درجه 2 سرطان هوچکین بودم و باید 12 جلسه شیمی درمانی می کردم. 
شب ها در خواب عرق می کردم. عصبی بودم و ضعف داشتم و قدرت پاهایم 
را از دست داده بودم موهایم مثل زنگ زده ها شده بود. نفسم می گرفت و 

وزنم هم کم شده بود. 
: در زمانی که هنوز شیمی درمانی نشده بودید، وزنتان چقدر بود؟
من قبل از شیمی درمانی 70 کیلوگرم بودم. قدم یک متر و 72 سانتی متر است. 
یک دفعه بعد از چند جلسه شیمی درمانی به 85 کیلوگرم رسیدم.  به دلیل 

مصرف کورتون ورم زیادی داشتم و به من توصیه شده بود آب هویج زیاد 
بخورم. طی شیمی درمانی اشتهایم زیاد شده بود و نصف شب غذا می خوردم. 
پزشک آنکولوژم می گفت باید همه چیز بخوری بنابراین، وزنم در عرض 2 

ماه، 15 کیلوگرم باال رفت.
: در طول درمان شیمی درمانی تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟

 نه، من ابتدا برای دریافت رژیم مناسب در دوران شیمی درمانی به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم زیرا در آن زمان هنوز چاق نشده بودم. متخصص تغذیه 
به من توصیه کرد، سبزیجات زیاد مصرف کنم. قبل از غذا یک بشقاب ساالد 
می خوردم و مصرف گوشت قرمزم را کم کرد.  کلم بروکلی نیز استفاده می کردم. 

: عوارض شیمی درمانی برای شما چگونه بود؟
جلسه 4 و 5 شیمی درمانی وزنم زیاد شد، دهانم زخم شده بود و حالت 
تهوع شدید داشتم حتی کبد چربم از درجه 2 به درجه 3 رسید. البته ضعف 

و بی حالی هم داشتم. 
: چه رژیمی برای کنترل عوارض شیمی درمانی برای شما تجویز شد؟

 همان طور که گفتم من آب هویج زیاد می خوردم و نمی دانستم آب هویج 
قند باالیی دارد و چاق کننده است. دکتر گفت به جای آبمیوه خود میوه را 
بخور. به من توصیه شد حبوبات و گوشت سفید بیشتر مصرف کنم چون 
میزان گلبول سفید را در بدن باال می برد. شام توصیه شده به من خیلی سبک و 

مملو از سبزیجات بود. در چند روزی که حالت تهوع شدید داشتم، پزشک 
متخصص تغذیه ام می گفت غذاهای سنگین نخور و برای التیام زخم های 
دهانم، میوه ها را به صورت یخ زده می خوردم و مصرف مایعات در این زمان 
به من کمک می کرد. بی حالی و ضعف ام مربوط به داروها بود و دلم ضعف 
می رفت ولی با خوردن سبزیجات و میوه ها احساس شادابی می کردم. دکترم 
می گفت اگرخارج از وعده های غذایی، گرسنه می شوی نان و پنیر و خیار و 

گوجه بخور یا آب بخور. 
: رژیم کاهش وزن را بعد از شیمی درمانی شروع کردید؟

من قبل از اینکه وزنم باال برود نزد متخصص تغذیه می رفتم و بعد از چند جلسه 
شیمی درمانی که وزنم باال رفت، با توصیه های دکتر زراتی افزایش وزنم کم کم 
کنترل شد. با این رژیم بعد از 5 ماه دقیقا 11 کیلوگرم وزنم پایین آمد. من فکر 

می کنم، اگر فرد سالم این رژیم را بگیرد، بیشتر وزن کم می کند. 
: فعالیت بدنی هم داشتید؟

 6 ماه است شیمی درمانی ام تمام شده و برای اینکه فعالیت بدنی داشته باشم، 
تردمیل گرفتم و هر روز 30 دقیقه در منزل پیاده روی می کنم. البته من قبل از 

بیماری هم ورزش می کردم و فعالیت بدنی داشتم. 
: رژیم گرفتن حین درمان برایتان سخت نبود؟

نه، اصال، حتی ضعف و بی حالی ام را بهتر می کرد.

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.

خانم الف که در طول درمانش 15 کیلوگرم افزایش وزن داشته، می گوید: 

آن دوران، آب هویج زیاد می خوردم!

 
مطالعات زیادی در مورد اینکه استرس های 
اجتماعی و شغلی می تواند احتمال ابتال به 
انواع سرطان ها را افزایش دهد یا نه انجام 
شده است. نتیجه این مطالعات می گوید 
استرس های مداوم و شدید مثل جنگ های 
طوالنی مدت، قحطی و زلزله، استرس های 
ماژور هستند و می تواند با کاهش ظرفیت های 
سیستم ایمنی، به سلول های نابهنجار در بدن 
فرصت دهد که رشد کند. در بدن همه ما 
روزانه صدها سلول نابهنجار و سرطانی ایجاد 
می شوند و سیستم ایمنی کارآمد، این سلول ها 
را در نطفه خفه می کند. برخی استرس های 
شدید یا عوامل محیطی مثل آلودگی هوا، 
مصرف دخانیات، تماس با آزبست و برخی 
هورمون ها سیستم ایمنی را ضعیف می کند یا 
این سلول های نابهنجار را تحریک خواهد 
کرد بنابراین، ضعف سیستم ایمنی و تحریک 
سلول های ناهنجار می تواند فرصت و مجال 
بدهد که سلول های سرطانی رشد کنند و 
تشکیل توده در بدن بدهند پس استرس های 
سنگین می تواند با ضعف سیستم ایمنی 

احتمال ابتال به سرطان را بیشتر کند.
استرس معمول که در زندگی همه هست 
و در زندگی شهرنشینی همه آن را تجربه 
می کنند، آنگونه نیست که باعث ابتال به بیماری 
خاص مثل هوچکین شود. اگر اینگونه بود ما 
هر روز انواع استرس ها را در خیابان، محل 
کار و زندگی مان تجربه می کنیم و باید همه 
سرطان می گرفتند. بنابراین، نوع استرس، طول 
زمان استرس و شدت آن خیلی مهم است. 
در مورد بیمارانی مانند خانم الف، نوع تغذیه 
در طول شیمی درمانی برای کنترل عوارض 
کمک کننده است. بیشتر بیماران به دلیل 
مصرف داروهای شیمی درمانی، اضافه وزن 
را تجربه می کنند و با نوع تغذیه دور از 
چربی و کربوهیدرات ها، وزن را می توان 
متعادل کرد. البته با تحرک بدنی مناسب؛ 
یعنی هفته ای 5 بار، هر بار 30 دقیقه راه 
رفتن سریع هم بعد از 6 تا 7 ماه بعد از 

شیمی درمانی وزن را پایین آورد.

استرس های 
طوالنی مدت، 
سرطان زا هستند!

  دکتر حسین فودازی
دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی

نگاه متخصص انکولوژی

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه »میزگرد تغذیه«

رژیم غذایی مناسب حین شیمی درمانی، از تحلیل عضالنی جلوگیری می کند!

افزایش  به سرطان شده اند و تحت درمان هستند، دچار  مبتال  بیمارانی که  بیشتر 
وزن  می شوند و البته این قضیه به دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی و عوارض 
داروهاست. این در حالی است که اضافه وزن و چاقی خود سیستم ایمنی را ضعیف 
می کند و می تواند زمینه عود مجدد بیماری را فراهم کند. از سوی دیگر، بسیاری از 
بیمارانی که مبتال به سرطان می شوند و جوان هم هستند، دنبال علت بیماری شان در زندگی روزمره 
می گردند و آن سوال معروف که »چرا من« آنها را وادار می کند اتفاقات و استرس های زندگی را 
به بیماری شان ارتباط دهند. البته این قضیه بسیار بین مردم مطرح می شود که استرس های زندگی 
روزمره و مشکالت اقتصادی زیاد شده، درنتیجه بیماری هم زیاد شده است! اما آیا این فرضیه از 
نظر علمی درست است؟ »میزگرد تغذیه« این هفته در مورد خانم سارا. الف است که در سن 37 
سالگی مبتال به سرطان هوچکین شده و ادعا می کند آنقدر استرس های کاری اش زیاد شد تا اینکه 

بیماری سراغش آمد. خانم الف توانسته طی 5 ماه 11 کیلوگرم وزنش را کم کند. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن سارا. الف 
با حضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و 

دکتر حسین فودازی انکولوژیست 

کاهش وزن 11 کیلوگرمی 
بعد از درمان هوچکین

بسیار مهم است که در 
رژیم غذایی این افراد سطح 
پروتئین را افزایش دهیم و 

مواد غذایی شیرین را محدود 
کنیم زیرا مواد غذایی شیرین 

و پرچرب به ویژه روغن جامد التهاب را در 
بدن این افراد باال می برد و باعث اختالالت 
شاخص سی بی سی مثل اختالل در تعداد 

گلبول های سفید و قرمز و پالکت شود. از آن 
طرف وقتی التهاب در بدن زیاد می شود، باعث 

دردهای استخوانی شده و عوارض ناشی از 
شیمی درمانی را افزایش می دهد 
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کلید را از خدا بخواه!
کار کلید، باز کردن در بسته است. زمانی که کلید در اختیار 
داشته باشید، می توانید با خیال آسوده و در کمترین زمان 
ممکن، درها را باز کنید و به اهداف خود برسید، اما وقتی 
آن وقت  بگردید،  دنبالش  کجا  که  ندانید  و  نباشد  کلید 
دردسرها شروع می شود. هر کسی راهی جلوی پای شما 
می گذارد؛ یکی می خواهد بدون کمترین زحمتی، در را 
بشکنید و وارد شوید، دیگری دنبال کلید مشابه می گردد 
و کسی هم ممکن است شما را دعوت به صبر و تحمل 
کند تا قدری بیشتر دنبال کلید باشیم. همه دردها بر سر 

بی کلیدی است!

شاهکلید
زندگی مانند یک خانه بزرگ است که درهای گوناگونی 
دارد. هر کدام از درها روی عده ای باز شده و برای عده ای 
بسته است. مثال ممکن است کسی در این خانه بزرگ، در 
اتاق تحصیالتش باز باشد اما اتاق قهرمان شدن برایش 
بسته بماند. برای گشودن همه این درها، نیازمند تالش 
همراه کلید آن در هستیم. گاهی برخی درها بدجوری بسته 
می  شود؛ یعنی قفلی سخت در مقابل ما قرار می گیرد که 
نمی دانیم چگونه آن را باز کنیم. در این شرایط، هر چه 
به این طرف و آن طرف می زنیم، بی فایده است. گاهی 
تمام تالش خود را می کنیم ولی نتیجه نمی گیریم. اینجا، 
جایی است که باید از کلید اصلی استفاده کرد. کلیدی که 
به همه قفل ها بخورد و بتواند تمام آنها را باز کند. این 
کلید، فقط دست خداوند است که با آن، بانک غیبی خود 
را که همه موفقیت ها در آن است، به روی ما می گشاید 
و راهی جلوی ما باز می کند که فکرش را هم نمی کردیم. 
به این آیه توجه کنید: »َو ِعنَْدُه َمفاتُِح الَْغیِْب ال یَْعَلُمها إاِلَّ 
الْبَْحِر َو ما تَْسُقُط مِْن َوَرَقٍة إاِلَّ  الْبَرِّ َو  یَْعَلُم ما فِي  ُهَو َو 
یَْعَلُمها َو ال َحبٍَّة في  ُظُلماِت اْلَْرِض َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس 
إاِلَّ في  کِتاٍب ُمبینٍ ؛ و کلیدهای غیب، تنها نزد اوست. جز 
او ]کسی [ آن را نمی داند، و آنچه در خشکی و دریاست 
می داند، و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر ]اینکه [ آن را می داند، 
و هیچ دانه ای در تاریکي های زمین، و هیچ تر و خشکی 
نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت [ است.« )انعام: 59(

بهخدااعتمادکن!
این روزها زیاد از اعتماد به نفس می شنویم. همه ما می خواهیم 
با اعتماد به خود، کارهای بزرگی بکنیم. اشکالی هم ندارد. 
می توانیم با این برداشت درست که خداوند به من توانایی هایی 
از  آنها را خوب استفاده کنم،  انتظار دارد  از من  داده و 
امتیاز اعتماد به نفس استفاده کنیم. جالب است بدانید که 
آموزگاران اعتماد به نفس در دنیا، خودشان گفته اند که یکی 
از انواع اعتماد به نفس ها، اعتماد به نفس معنوی است. 
معنایش این است که برخی کارها، تنها از راه اتصال به 
قدرت خداوند انجام شدنی است و این کار هم با خواستن 

کلید حل مسائل از پروردگار انجام می شود.

کلیدروزی
روزی ما با محاسبات پیچیده  اما در ساده ترین شکل هر روز 
به دست ما می رسد. گمان می کنیم خودمان هستیم که این 
روزی را به دست آورده ایم. این حرف تا حدودی درست 
است ولی روزی اصلی و حتی همانی که با تالش ما به 
دست می آید، نیازمند یک امضا از سوی مدیر کل هستی 
است که خداوند نام دارد. زمانی که اجازه رسیدن خوراکی، 
پوشاک، پول، موفقیت، دانش و هر چه که روزی مادی و 
معنوی به حساب می آید از سوی خداوند داده نشود، هیچ 

سودی نصیب ما نمی شود. 

کلید کم و زیاد شدن روزی هم دست کسی جز خداوند 
ْزَق لَِمْن یَشاُء  ماواِت َو اْلَْرِض یَبُْسُط الرِّ نیست.»لَُه َمقالیُد السَّ
َو یَْقِدُر إِنَُّه بُِکلِّ َشيْ ءٍ َعلیمٌ ؛ کلیدهای آسمانها و زمین از آِن 
اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ 
می گرداند. اوست که بر هر چیزی داناست.« )شوری:12( 
با یک واسطه به دست ما برسد؛  این کلید  ممکن است 
عامل  که  دهد  قرار  ما  زندگی  در  را  کسی  مثال خداوند 

پیشرفت ها ما شود.

رمزعبور
با این توضیح االن می توانیم متوجه شویم که با اجازه گرفتن 
از خداوند، می توانیم درها را باز کنیم. این اجازه مانند یک 
رمز عبور، از حروف خاصی تشکیل شده است که ما را به 
دنیای موفقیت وارد می کند. رمز عبور را به خاطر بسپارید: 
»ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م«. این رمز 
ساده ولی اسرار آمیز در تمام کارهای کوچک و بزرگ، 
کاربرد دارد و می تواند دنیایی تازه را روی ما بگشاید. این 
کلید معنوی که از سوی خداوند در اختیار ما قرار گرفته، 
بسیاری از قفل ها را باز می کند. اکنون بهتر است از این 
رمز عبور به خوبی استفاده کنید تا موفقیت های چشمگیر 
خود را البته با چاشنی تالش، شاهد باشید. این جمله از 

قدیم سر زبان ها بوده است:
بسم ا...الرحمن الرحیم/ هست کلید در گنج حکیم

نگاهاول(اصولتربیتدخترانبافرهنگ
حجاب

اشاره:  یکی از شاخص های اصلی تربیت، فرهنگ پذیری 
است. زمانی فرد بهنجار شناخته می شود که بتواند رفتارهای 
خود را با باورها و ارزش های اجتماعی هماهنگ کند و 
قانون پذیر باشد. در تربیت دختران، این شاخص جلوه 
مهم تری دارد. دختر مسلمان، با پذیرش فرهنگ دینی، رفتار 
حجاب را برگزیده و خویشتن را در پوشش مناسب با این 
فرهنگ می یابد. نکته مهم این است که برای شکل گیری 
رفتار حجاب، نیازمند مقدماتی هستیم که بخش اصلی آن 
در دوران تربیت فرزندان دختر شکل می گیرد. به برخی 

از این عناصر توجه بیشتری  کنید:
الف( حجاب متعادل: رعایت اعتدال در شکل گیری درست 
یک رفتار نقش عمده ای دارد. والدینی که از همان ابتدا 
رفتارهای دینی مثل حجاب را با وسواس و سخت گیری 
غیرمنطقی دنبال می کنند، نتایج مورد نظر را دریافت نخواهند 
کرد. ایجاد و بروز رفتار، نیازمند آرامش، منطقی بودن و 

رعایت اعتدال است.
الگوهای  با  فرزندان  قدر  هر  هماهنگ:  الگوهای  ب( 
هماهنگ تری از نظر تربیت روبرو باشند، سرعت فراگیری 
رفتارها و عادت های پسندیده بیشتر می شود. خصوصا اگر 
پدر و مادر از نظر فکری و رفتاری در سطح هماهنگی رفتار 
کنند، اهداف تربیتی بهتر محقق می شود. زمانی که این دو 
به عنوان دو رقیب در میدان تربیت حضور یابند، کودکان 
به رفتارهای درست نمی رسند چون در اثر تخریب یکی 

از دو والد، همواره سرگردانی فکری را تجربه کرده اند.
ج( باورپذیری: الزم است توجه کنیم ماندگاری رفتار به 
باورپذیری آن است. ممکن است کودکی در اثر مشاهده 
چادر مادر، عالقه اولیه در او شکل بگیرد ولی در سن 
انتخاب گری خود، آنچه باعث انتخاب پوشش چادر و 
استقامت در این مسیر می شود، نگرشی است که نسبت 
به این موضوع در او نهادینه شده است. این نگرش از 
میان پاسخ هایی که کودک نسبت به رفتار حجاب دریافت 
می کند، آغاز شده و اکنون در یافتن پاسخ های مناسب به 
هجمه های فکری و روانی به این نسخه دین است. اگر 
چرایی حجاب برای وی حل شود، با چگونگی و تحمل 
تفاوت های اجتماعی آن هم کنار خواهد آمد و هویت 

دینی یکسانی در وی شکل می گیرد.
د( خوشایندسازی: در مسیر کسب تجربه از رفتار پوشش، 
الزم است والدین ظرافت های هیجانی را توجه کنند. زمانی 
که دختر کوچکی با پوشیدن چادر، به زیبایی هر چه تمام تر 
نمایان می شود و لبخند رضایت و سخنان تشویق آمیز والدین 
و اطرافیان را می شنود، اولین احساس های مثبت درباره 
حجاب را دریافت کرده است. همچنین زمانی که تنوع در 
این پوشش هماهنگ با روحیه کودک کنار توجه به سایر 
نیازهای وی دیده شود، احساس خوبی از حجاب در نهاد 
وی به جا می ماند که سهم مهمی در انتخاب این پوشش در 
آینده نزدیک خواهد داشت. در مقابل، والدینی که زودهنگام 
کودک خردسال خود را موظف به پوشش های نامتعارف و 
جدی می کنند، احتمال فراری شدن فرزندشان از پوشش 
مطلوب در آینده بعید نیست. در این میان، صدا و سیما 
نقش مهمی دارد. اگر در برنامه های کودک با قالب های 
متنوع شعر، نمایش، مسابقه و مانند آن، فرهنگ پوشش به 
خوبی و همراه با نشاط و شادمانی وارد فضای احساس 
کودکان شود و در سریال های خانوادگی نقش های مثبت 
به افراد چادری داده شود، خوشایندسازی به شکل مطلوبی 

ایجاد خواهد شد.
هـ( رعایت اصل تدریج: شکل گیری و نهادینه شدن یک 
کار، فرایندی است طوالنی که نیازمند شکیبایی و تقسیم آن 
در زمان است. مهم این است که روش ها درست و منطقی 
برگزیده شوند و به مرور شاهد تکمیل شدن رفتارهای 
دینی در فرزندان خود باشیم. قرار نیست همه کودکان دختر 
با رسیدن به 9 سالگی پوشش چادر را انتخاب کنند ولی 
می توان این پوشش را اندک اندک در زندگی  شان وارد کرد. 
پرهیز از تحمیل های سرسختانه در این دوره سنی مهم است.

نگاهدوم(بهانههایفرارازحجابوعفاف
دلیل تراشی یکی از مکانیسم های دفاعی برای موجه 
دانستن خود در موقعیت هایی است که فرد می داند 
که  مسلمانی  دختر  است.  زده  سر  او  از  اشتباهی 
بین  باورهای خود الزم است هماهنگی  بر اساس 
رفتارهای اجتماعی مطلوب مانند پوشش مناسب و 
باورهای خویش اعمال کند، زمانی که از چنین تعادلی 
خارج می شود، ممکن است با استفاده از ابزار توجیه 
و دلیل تراشی درصدد تبرئه خودش بربیاید. پاره ای 

از این بهانه ها چنین است:
الف( دشواری و محدودیت: برخی رفتار پوششی را 
محدودکننده می دانند و همراه کردن چادر یا زندگی با 
حجاب در جامعه را دشوار می پندارند. بهترین دلیل 
برای این افراد، چادری ها و محجبه های بسیار موفقی 
هستند که در کلیدی ترین محیط های علمی و کاربردی 
مشغول فعالیت اند و اصالت خویش را هم حفظ کرده اند. 
همان گونه که برای پیشرفت مادی خود هزینه هایی 
می پردازیم، برای تکامل معنوی هم الزم است قدری 

دشواری ها را پذیرا باشیم تا انسانی مقاوم و موفق از 
خود بسازیم.

با  ناهماهنگ اجتماعی: برخی همنوایی  ب( ساز 
عموم جامعه را بهانه ای برای فرار از انتخاب پوشش 
برمی شمارند. در پاسخ باید گفت که اوال الیه های 
عمیق و موفق جامعه با پوشش میانه  خوبی دارند و 
آن را وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت خویش 
می دانند و ثانیا چرا متفاوت بودن در خوب بودن و 
معنوی تر بودن هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 
در پوششی که ظاهرا هماهنگ با جامعه نیست، نقش 
الگویی مثبت را رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن هویت 
فردی و جرأت ورزی الزم، بی جهت همرنگ جامعه شد!
ج( رنگ سیاه: انتخاب رنگ مشکی برای چادر، برای 
عده ای دستاویز طرد می شود. پیام روان شناختی رنگ 
مشکی، بازداری است. کسی که این رنگ را برای 
حضور اجتماعی برمی گزیند، در واقع معتقد است که 
دیگران حق ندارند درباره جذابیت ها و زیبایی های او 
طمع ورزی داشته باشند و او برای حریم شخصی اش 
احترام قائل است. ضمن اینکه مجاورت رنگ مشکی با 
رنگ صورت، مانند درخشان تر شدن ماه در شب های 

تاریک است و بر جذابیت می افزاید.
د( ناسازگار با پیشرفت: گمان برخی این است که 
چادر و حضور حجاب در زندگی اجتماعی، مانع 
پیشرفت است. جواب این سخن را باید در تفاوت 
پیشرفت با راحتی جستجو کرد. پیشرفت های ماندگار، 
محصول تالش های همه جانبه و هماهنگ شدن با 
معیارها و ارزش های فردی و اجتماعی است. اگر 
قرار باشد زودتر رسیدن ما به مقصد به قیمت عبور 
از چراغ قرمز باشد، نوعی خودخواهی و بی احترامی 
به هنجارهای اجتماعی است. ضمن اینکه به اندازه 
کافی مصداق برای رد این مساله وجود دارد. حضور 
خانم های محجبه در برترین موقعیت های اجتماعی 
و علمی، بهترین دلیل بر رد این گمان است. برخی از 
این گمان ها، کورکورانه و صرفا به دلیل تاثیرپذیری از 
تلقین های رسانه های غربی است که درصدد تحمیل 

فرهنگ پرمخاطره خود هستند.

نگاهسوم(نکتههایروانشناختیدرباره
پوشش

1. داشتن حریم و حدود برای ارتباط با دیگران، بخشی 
از آرامش ماست. از این رو، خانه یکی از پناهگاه های 
اصلی انسان است که در آن بعد از یک روز پرارتباط 
می تواند کمی از حریم های اجتماعی نیازمند صیانت 
فاصله بگیرد و رفتاری صمیمی و راحت داشته باشد.
2. انعطاف در شخصیت، بخشی از نشانگان سالمت 
روان ماست که می توان آن را در رفتارهای روزمره و 
انتخاب های خود جستجو کرد. انتخاب پوشش مناسب 
با موقعیت نیز یکی از مصادیق سالمت است. اگر قرار 
باشد افراد لباس مهمانی را در خیابان بپوشند و لباس 
کار را هنگام حضور در منزل تنشان کنند، می توان 
گفت بخشی از سالمت آسیب دیده و شخصیت فرد 

از محور تعادل خارج شده است.
در  دارند،  باالتری  نفس  عزت  از  که  افرادی   .3

انتخاب پوشش هم به شخصیت و موقعیت خود 
احترام می گذارند و هم جامعه را در این باره لحاظ 
می کنند. یک فرد با حرمت خود مناسب، هنگام حضور 
در یک مجلس معتبر، بهترین لباس را که حاکی از 
احترام وی به شخصیت خود و دیگران است، تن 
می کند و با این کار، پیام آگاهی خود را از یک رفتار 

اجتماعی هنجار به دیگران می رساند.
4. پوشش یک رفتار است و الزم است مهارت آن را 
فراگیریم. این نیاز برای گروه های سنی پایین تر، جدیت 
بیشتری دارد. زمانی که کودکان و نوجوانان با مهارت 
پوشش مناسب را فرابگیرند و سوگیری اجتماعی آن 
را بدانند، در سنین باالتر با مشکالت کمتری از ناحیه 

تاثیرپذیری و مدگرایی افراطی روبرو خواهیم بود.
آن در دین،  متعالی  مفهوم  با  انتخاب حجاب   .5
هم پاسخگویی به نیاز افراد نسبت به داشتن حریم، 
هم آموزش مهارت اجتماعی پوشش و هم بیانگر 
ارزشمندی افراد و داشتن توان بروز رفتار اجتماعی 
سازنده است که در آموزه های دین به آن پرداخته 

شده است.
6. پوشش برای دو جنس مرد و زن، معنا می یابد و 
»پدیده کم پوشی« که متاسفانه در حال رواج یافتن در 
جامعه مردان است، می تواند نوعی ناهنجاری تلقی 
شود و به تدریج ارتباط افراد را مخدوش کند. از این 
رو، در آموزه های تربیتی، رفتار پوشش برای پسران و 

دختران نیازمند یاددهی و مهارت آموزی است.
7. الزم است فرزندان از قدرت تشخیص نسبت به 
انتخاب لباس مناسب برخوردار شوند و به تدریج 
در رفتارهای خرد و خانگی آن را اجرایی کنند تا 
در نهایت به مهارت پوشش اجتماعی مناسب منتهی 
شود. هر نوع سهل انگاری در این باره، می تواند باعث 

دشواری های تربیتی بعدی شود.

نگاهچهارم(گپیبادختراندربارهپوشش
قیمت زیبایی: سکه طال در پوششی زیبا نگهداری 
می شود. وسایل قیمتی دیگر هم نهایت مواظبت از 
آنها به عمل می آید اما یک سکه کم ارزش ممکن است 
در دست هر کسی بیفتد و در هر جایی قرار بگیرد. 
نیاز به مراقبت و حفاظت هم ندارد چون ارزش این 

کار را ندارد. 
آدم ها هم همین حکایت را دارند. آدم های باارزش به 
خوبی از خودشان مراقبت می کنند، با ظاهری آراسته و 
موجه با دیگران ارتباط می گیرند و تمام تالش  شان، بهتر 
شدن و خوب تر زندگی کردن است. عزیز و محترم بودن 
ما، تاجی است که خداوند بر سر ما نهاده  و قیمتی دارد 
که نباید به هیچ بهانه ای اجازه دهیم از سرمان بیفتد. 
کالس زندگی، در مراعات چارچوب هایی است که 
ما را از آسیب پذیری حفظ می کند. زیبایی هم قیمتی 
دارد که باید پرداخته شود. حراج کردن زیبایی اصال 
معامله خوبی نیست و هر کسی هم ارزش استفاده از 

لطافت ها و زیبایی های خدادادی را ندارد.
آرامش یا نمایش؟ با دوستان یا همکالسی هایی روبرو 
می شوید که نمایشگران حرفه ای در ارائه جدیدترین 
به روز شدن  مقلدانی زبردست در  مدهای روز و 

تیپ و شمایل خودشان هستند. ممکن است عده ای 
حسرت امکانات یا توانایی چنین دخترانی را داشته 
باشند، در حالی که حقیقت مساله چیز دیگری است. 
این نمایشگران هستند که در هیاهوی تیپ و کالس، 
خودشان را گم کرده اند، آن هم در دوره ای از زندگی 
که به یافتن خود شدیدا نیازمندند. نتیجه این کار از 
دست دادن آرامش واقعی و بسنده کردن به تحسین های 
لحظه ای برخی از دوستان است. راستی اگر قرار باشد 
بین آرامشی که ما را به موفقیت و کامیابی می رساند 
و نمایشی که ما را از این مقصد دور می کند، یکی را 

انتخاب کنیم، اولویت با کدام است؟
پیام پوشش: زبان بدن و نوع پوشش ما بیشترین 
پیام ها را در ارتباط با دیگران دارند. شما با نگاه اول 
به ظاهر دیگران می توانید حدس هایی بزنید که خیلی 
با واقعیت ها و شخصیت حقیقی آدم ها بیگانه نیستند 
چون انتخاب های ما نماینده شخصیت ما هستند. به 
عنوان مثال دختر خانمی که حسابی به خودش رسیده 
و جامعه را با خانه و مهمانی خصوصی اشتباه گرفته، 
به دیگران این پیام را القا می کند که در تشخیص 
موقعیت ها کمی مشکل دارد. همچنین دختر خانمی 
که در حضور دیگران برخوردی متین و متفاوت با 
موقعیت های خانگی خود دارد، این پیام را می رساند 
که یاد گرفته در شرایط متفاوت چگونه انعطاف نشان 
دهد. نیز دختر خانمی که با پوشش ظاهر می شود، به 
همه بینندگان اعالم می کند که برای خود، زیبایی ها 
و لطافت های اهدایی خداوند به خودش احترام و 
ارزش قائل است و از دیگران هم انتظار دارد که این 

حریم را برای او حفظ کنند.
مدیریت خود: شما بهترین نگهبانان خودتان هستید. به 
همین دلیل نیازمند مدیریت همه جانبه اید که محصول آن 
خوشبختی و عبور موفق از نوسانات دوره کنونی است. 
این مدیریت در چند قسمت خودش را نشان می دهد:
مدیریت گفت وگو: اینکه با چه کسی صحبت کنید، 
بگویید، چه  لطیفه هایی  بزنید، چه  چه حرف هایی 
پیامک هایی ارسال کنید، از چه پست هایی استفاده  کنید، 
تصویرهای انتخابی شما برای پروفایل تان چیست؟ 
استوری ها با چه محتوایی منتشر  شود، با چه لحنی 
گفت وگو کنید و نوع گفت وگوی شما می تواند در 

موفقیت های بعدی تان بسیار مؤثر باشد.
 مدیریت نگاه: به چشم های خود بیاموزید که هرکسی 
و هر چیزی ارزش دیدن ندارد. ارزش دیدن را باید از 
کسانی پرسید که نمی توانند ببینند و بی خیالی نسبت 
به این مساله را باید در مطالعه سرگذشت کسانی به 
دست آورد که در ندامت نگاه اول شان هنوز خود را 

سرزنش می کنند.
مدرسه،  محیط  مهمانی ها،  در  ما  ارتباط:  مدیریت 
جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، مسافرت ها و نیز 
برای تامین نیازهای خود مانند خرید پوشاک و ...ناگزیر 
از برخورد با دیگران هستیم. به همین خاطر، نیازمند 
یادگیری مهارت های الزم در تنظیم این ارتباطات و 

گزینش رفتاری مناسب خواهیم بود.
یادمان باشد که در هر 3 بخش از مدیریت ها، نوع 

پوشش ما دارای رتبه باالیی از اهمیت است.

چند نگاه درباره عفاف و حجاب

پیشگیری و حفاظت دوران کرونا؛ فلسفه ماسک  تا فلسفه حجاب

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوأ

شماره هفتصدوپنجاه وهشت   بیست ویک تیـر نودونه10

 اوال الیه های عمیق و موفق جامعه با 
پوشش میانه  خوبی دارند و آن را 

وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت 
خویش می دانند و ثانیا چرا متفاوت 

بودن در خوب بودن و معنوی تر بودن 
هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 

در پوششی که ظاهرا هماهنگ با 
جامعه نیست، نقش الگویی مثبت را 

رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن 
هویت فردی و جرأت ورزی الزم، 

بی جهت همرنگ جامعه شد!

 اوال الیه های عمیق و موفق جامعه با 
پوشش میانه  خوبی دارند و آن را 

وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت 
خویش می دانند و ثانیا چرا متفاوت 

بودن در خوب بودن و معنوی تر بودن 
هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 

در پوششی که ظاهرا هماهنگ با 
جامعه نیست، نقش الگویی مثبت را 

رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن 
هویت فردی و جرأت ورزی الزم، 

بی جهت همرنگ جامعه شد!



با رژیم غذایی و منع و محدود کردن مصرف مواد قندی، ولع مصرف خوراکی های 
شیرین در فرد کم شده و منجر به کاهش وزن می شود اما آیا این کار موثر است ؟ در 
ادامه حقایقی در مورد میل به خوردن موار قندی و تاثیر آن بر بدن ذکر شده است.

برخی افراد از خوراکی های شیرین، به روش های ناسالم استفاده می کنند. حتی اگر 
مصرف شما واقعا اعتیادگونه نباشد یا مثال اگر زیاد هوس خوراکی های شیرین می کنید و کنترل 
خود را از دست می دهید و بیشتر از آنچه که باید می خورید، پس نتیجه خوب و سودمندی ندارد. 

حقایقی 
درباره اعتیاد به 
مواد قندی

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

مضرات مواد قندی
چرا در خوردن مواد خوراکی شیرین به عنوان میان وعده، زیاده روی می کنید ؟ قند موجود در آن که یک 
کربوهیدرات ساده است، به سرعت در جریان خون تبدیل به گلوکز می شود و سطح قندخون افزایش 
می یابد. کربوهیدرات های ساده در میوه ها، سبزیجات و محصوالت لبنی یافت می شود که همه اینها فیبر 
و پروتئین دارند و این روند را کند خواهند  کرد. شربت ها، نوشابه، آبنبات و شکر برعکس رفتار می کنند. 

تغییر ذائقه
به هر اندازه ای که دوست دارید نمی توانید مواد قندی مصرف کنید. در حقیقت، شما می توانید ذائقه تان را 
به سمت لذت بردن از خوراکی هایی ببرید که زیاد شیرین نیستند. هر هفته سعی کنید یک ماده خوراکی 
شیرین را از رژیم غذایی تان حذف کنید. به عنوان مثال، بعد از شام، دسر بخورید. در قهوه یا غالت 

کمتر شکر بریزید. به مرور زمان، نیاز به خوردن مواد شیرین در شما از بین می رود. 

نام های دیگر مواد قندی
شما همیشه روی برچسب مواد غذایی، کلمه »قند« را نمی بینید. ممکن است به نام های دیگری باشد، 
مانند شهد آگاو، شربت برنج قهوه ای، شربت ذرت پر فروکتوز، دکستروز، آب نیشکر تبخیرشده،گلوکز، 
شربت جو الکتوز، ساکاروز. مراقب خوراکی هایی باشید که در چند ماده اول آن از هر نوع قندی که 

در اینجا ذکر کردیم، باشد یا بیش از 4 گرم قند داشته باشد.

امتحان فیبرها
فیبر از بسیاری جهات به کنترل خوردن مواد قندی کمک می کند. اوال، شما را سیر نگه می دارد. غذاهای 
پرفیبر همچنین انرژی بیشتری به افراد می دهند. از آنجایی که قندخون را باال نمی برند، پس از خوردنشان 
هم احساس گرسنگی به فرد نمی دهند. میوه، سبزیجات و غالت کامل را انتخاب کنید یا با گذاشتن 

مقداری کره بادام زمینی روی برشی از سیب، ترکیب پروتئین و فیبر را امتحان کنید. 

نشاسته مشابه شکر
فکر می کنید فقط شیرینی، چیپس یا سیب زمینی سرخ کرده، برای دندان شیری مضر است ؟ این غذاهای نشاسته ای، 
کربوهیدرات های پیچیده ای هستند که بدن، آنها را به قندهای ساده تجزیه می کند. نخوردن غذاهای سالم و نشاسته ها 
می تواند قندخون را افزایش دهد و مانند قند برای بدن مضر باشد. برنج سفید و آرد سفید و نشاسته های بسیار 

خالص و بدون سبوس مانند نان سفید، چوب شور، کلوچه و ماکارونی از همه مضرتر هستند. 

محدود کردن مصرف مواد قندی سالم
عسل، شکر قهوه ای و آب نیشکر ممکن است سالم باشد اما در هر صورت ماده قندی است و باعث افزایش قندخون 

می شود. میزان قند عسل و نیشکر از نظر مواد مغذی کمی بیشتر است اما کالری هم دارد. 
طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، روزانه بیش از 6 قاشق چای خوری برای خانم ها کافی است که این مقدار، تقریبا برابر 

با 100 کالری است و برای مردان باید حداکثر 9 قاشق چای خوری باشد که حدود 150 کالری دارد.

ترک عادت به خوردن تنقالت
اگر تغییراتی کوچک و ساده در رژیم غذایی خود ایجاد کنید، حفظ آن آسان است. با خوردن میوه و سبزیجات بیشتر 
شروع کنید. بیشتر آب بنوشید. برچسب مواد غذایی را خوب نگاه کنید و موادی را انتخاب کنید که زیاد قند ندارند. 
هر هفته مقدار مواد قندی را کم کنید. بعد از گذشت چند هفته، از اینکه چقدر وزن کم کردید، تعجب خواهید کرد. 

انجام ورزش
ورزش می تواند به از بین بردن میل به مواد قندی و به طور کلی در نحوه خوردن فرد تغییر ایجاد کند. با ورزش 
احساس بهتری دارید و غذاهای سالم تری مصرف می کنید. با انجام ورزشی که دوست دارید، مانند پیاده روی، 

دوچرخه سواری یا شنا شروع کنید. 

مواد قندی و اثر آن بر مغز
مواد قندی بر سلول های مغزی اثر دارد. مغز ما همچنین مواد قندی را نوعی پاداش می داند و باعث می شود 
همچنان دنبال پاداش باشد. اگر اغلب مواد قندی زیادی مصرف می کنید و این پاداش دادن را تقویت می کنید، 

باید این عادت را ترک کنید. 

تاثیر انسولین در بدن
بدن ما برای انتقال انرژی باید گلوکز را از جریان خون به سلول ها منتقل کند و برای این کار، لوزالمعده 
هورمونی به نام انسولین ترشح می کند. در نتیجه ممکن است سطح قندخون افت ناگهانی داشته باشد. 
تغییر سریع قندخون، باعث بی حالی و لرزش می شود و شاید سریع بخواهید شیرینی بیشتری بخورید 
و برای سرحال شدن مواد قندی بیشتری مصرف کنید. بنابراین عادت خوردن موادقندی شیرین برای 

میان وعده، شما را به بد خوردن ترغیب می کند. 

مصرف زیاد قند ممنوع؟
قند به تنهایی باعث دیابت نمی شود اما مصرف مقدار زیاد قند می تواند فرد را مبتال به دیابت 

کند. مصرف زیاد هر ماده ای مثل قند، می تواند خطرناک باشد. در وزن های سنگین ممکن 
است تحمل تزریق انسولین که قندخون را کنترل می کند، بسیار سخت  باشد. وقتی بدن مقابل 

انسولین مقاومت می کند، قندخون و خطر ابتال به دیابت، باال می رود. 

جایگزینی خوراکی های سالم شیرین
الزم نیست مواد شیرین را به طور کامل حذف کنید بلکه می توانید آن را از منابع دیگر دریافت کنید. 
به جای قند می توانید انواع توت ها یا میوه خردشده را روی جو دوسر بریزید. میوه های خشک، یخ زده 
یا کنسروی )بدون قند افزودنی زیاد( استفاده نکنید. می توانید از یک لیوان شیر کم چرب یا ماست 

کم شیرین هم استفاده کنید. 

تاثیر رژیم غذایی
آیا به طور جدی می توانید عادت خوردن مواد قندی را از بین ببرید ؟ برخی برنامه های سم زدایی موادقندی بدن، از 

شما می خواهد از خوردن همه نوع مواد خوراکی شیرین خودداری کنید. یعنی عادت به مصرف تمام میوه ها، لبنیات 
و غالت تصفیه شده. با این ایده از کل برنامه غذایی، قند را حذف می کنند. تغییر رژیم به این شدت، کار دشواری 
است. تغییراتی که می توانید در کوتاه مدت انجام دهید، به این معنی است که به عادت های قدیمی خود بازگردید. 

جایگزینی شیرین کننده های مصنوعی 
برخی مطالعات نشان می دهد شیرین کننده های مصنوعی ممکن است ولع خوردن خوراکی های شیرین را بیشتر در ما 
ایجاد کند و کنترل وزن، سخت تر شود. برخی متخصصان می گویند، مشکل این است که شیرین کننده های مصنوعی 
کمکی نمی کند تا ذائقه شیرین ما از بین برود. به بدنتان توجه کنید؛ آیا این شیرین کننده ها باعث می شوند حتی میل 

بیشتری به مواد شیرین پیدا کنید؟ اگر چنین است، آن را با ماده دیگری جایگزین کنید. 

مصرف پروتئین
خوردن پروتئین راهی آسان برای مهار میل به مواد قندی است. غذاهای سرشار از پروتئین آهسته تر هضم می شوند 
و در طوالنی مدت، احساس سیری به فرد می دهند. پروتئین ها مانند کربوهیدرات ها و قندهای تصفیه شده، قندخون 
فرد را باال نمی برند. پروتئین هایی مانند گوشت مرغ، ماست کم چرب، تخم مرغ، آجیل یا لوبیا را انتخاب کنید. 

کشف قند پنهان
قند می تواند در غذاهایی که هیچ انتظاری ندارید، پنهان باشد. گرچه به نظر این مواد شیرین نیستند، مثل 
سس گوجه، سس کباب و سس ماکارونی اما می تواند مقدار زیادی قند داشته باشد بنابراین می توانید 
سس ساالد کم چرب، نان، لوبیای پخته و برخی قهوه های طعم دار را تهیه کنید. عادت به خواندن 

برچسب ها داشته باشید و مواد خوراکی خیلی شیرین را از سبد خریدتان حذف کنید. 

1

3

1 5

5

7

9

1 1

1 3

1 0

8

1 2

1 4

6

4

1 6

2

W
eb

M
D

ع: 
منب

11زندگی بهتر شماره هفتصدوپنجاه وهشت   بیست ویک تیـر نودونه



میزگرد »پوست« درباره بیماری لوپوس با حضور 
دکترمجتبی امیری متخصص پوست، دکتر شیرین نیرومنش 
متخصص زنان و زایمان، دکتر علیرضا رجایی فوق تخصص 

روماتولوژی و دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه 

لوپوس؛ تظاهر 
خیانت ایمنی بدن

درمانبهموقعلوپوسمانعایجادجوشگاهپوستیمیشود

درمانوکنترللوپوسنیازمندبهبودکیفیتزندگیبیماراست

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

  دکتر علیرضا رجایی

نگاه متخصص پوست

نگاه فوق تخصص روماتولوژی 

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، به طور خالصه چطور می توان 
بیماری لوپوس را تعریف کرد؟

لوپوس بیماری خودایمنی است که در گروه بیماری های 
روماتیسمی تقسیم بندی می شود. در صورت ابتال به 
علیه  را  آنتی بادی هایی  بدن  بیماری های خودایمنی، 
قسمت هایی می سازد و باعث تخریب و صدمه در 

بافت هدف می شود. 
لوپوس دو نوع است؛ سیستمیک لوپوس ارتیماتوس 
)SLE( و دیسكوئید لوپوس اریتماتوس)DLE(. نوع 
سیستمیک با درگیری اندام های مختلف مثل پوست، 
مو، ناخن، موها، مفاصل، کلیه ها و... همراه است. نوع 
پوستی لوپوس، معموال درگیری سیستمیک ندارد و 

فقط پوست دچار عارضه می شود. 
: لوپوس پوستی چگونه تظاهر پیدا می کند؟

در انواعی از بیماری لوپوس، بیمار کنار درگیری سیستمیک 
از مشكالت پوستی قابل توجهی نیز رنج می برد اما به طور 
اختصاصی، لوپوس پوستی به شكل پالک یا برجستگی 
پوستی قرمز رنگ ظاهر می شود. این برآمدگی، درد 
و خارش ندارد و پیشرونده است. به مرور قسمت 

مرکزی دچار آتروفی یا تحلیل می شود و در اطراف به 
حالت زخم سطحی پیش می رود. اگر در ناحیه مودار 
اتفاق بیفتد، موها را تخریب می کند و اگر روی پوست 
باشد، تخریب با ایجاد اسكار یا جوشگاه همراه است. 
: پوست چه قسمت هایی از بدن بیشتر در 

معرض آسیب است؟
لوپوس پوستی می تواند هر قسمتی از پوست بدن را 
درگیر کند اما معموال بیماری روی صورت و نواحی 
پشت دست ها ظاهر می شود. شیوع در پوست دیگر 

نواحی بدن، خیلی کمتر است.
: چگونه می توان لوپوس پوستی را تشخیص 

داد؟
متخصص پوست می تواند با توجه به عالئم، نتایج 
بررسی ها و آزمایش های تكمیلی به تشخیص قطعی 
بیماری برسد. در موارد معدودتری نیز ممكن است به 
انجام بیوپسی یا نمونه برداری نیاز باشد. به دلیل شباهت 
طیف وسیعی از بیماری های پوستی با تظاهرات لوپوس 
پوستی، روند تشخیص کامال تخصصی است و نیاز به 

بررسی دقیق دارد.

: چه عواملی در تشدید لوپوس پوستی 
نقش دارند؟

نور خورشید در تشدید لوپوس پوستی نقش دارد و یكی 
از عوامل خطر برای مبتالیان به این بیماری محسوب 
می شود. به همین دلیل هم مراقبت و پرهیز از مواجهه 
با نور خورشید اصل مهم برای سالمت بیماران مبتال 

به لوپوس خواهد بود. 
: خانم های مبتال به لوپوس می توانند از مواد 

آرایشی استفاده کنند؟
خانم های مبتال به لوپوس پوستی محدودیتی در مورد 
استفاده از مواد آرایشی ندارند؛ مگر اینكه مانند همه 
افراد دچار حساسیت نسبت به این محصوالت باشند.

: در روند درمان توجه به چه نکاتی حائزاهمیت 
است؟

تشخیص زودهنگام، درمان به موقع و پرهیز از نور خورشید 
اصول درمان لوپوس پوستی است. درمان در مراحل اولیه، 
استفاده از استروئیدها به شكل موضعی است. البته تزریق 
این داروها داخل ضایعه نیز بسیار کمک  کننده خواهد 
بود. درمان های ضدماالریا از جمله روش هایی هستند 

که با پاسخ به درمان مطلوب همراه است. 
بیماری در مراحل اولیه کامال قابل کنترل است اما گاهی 
عالئم بیماری عود می کند. هر چه درمان زودتر آغاز 
شود، از احتمال ایجاد جوشگاه روی پوست و دیگر 
خطرات احتمالی پیشگیری می شود. لوپوس پوستی در 
طوالنی مدت می تواند زمینه ساز سرطان پوست شود، 
بنابراین تشخیص به موقع، درمان و کنترل بیماری بسیار 
حائز اهمیت است. البته بیمار باید از لحاظ درگیری های 
سیستمیک نیز بررسی شود زیرا ممكن است  کنار لوپوس 
پوستی، فرد عالئم لوپوس سیستمیک نیز داشته باشد. 
: از آنجا که لوپوس بیماری مزمنی است، آیا 
برای سالمت پوست باید همیشه درمان ها را ادامه داد؟
روند عود و درمان لوپوس پوستی معموال شبیه لوپوس 
سیستمیک نیست. زمانی که روند درمان به  موقع انجام 
بگیرد و بیماری کنترل شود، احتمال عود بسیار کم است. 
اگر فرد اقدامات درمانی مناسب برای کنترل ضایعات 
پوستی فعال را پیش گیرد و از مواجهه با نور خورشید 
پرهیز کند، ممكن است سال ها بدون نیاز به درمان، با 

هیچ ضایعه  فعالی مواجه نباشد.

سیستمیک  اریتماتوس  لوپوس  یا  منتشر  لوپوس 
)Systemic Lupus Erythematosus( بیماری خودایمنی 
است که اندام های مختلف از جمله مفاصل، پوست، 
کلیه ها، قلب و... را درگیر می کند. ابتال به لوپوس باعث 
حالت سرخی روی صورت می شود و از آنجا که شبیه 
گازگرفتگی گرگ است، به لوپوس شهرت دارد که این 
کلمه در التین به معنای »گرگ« است. علت دقیق لوپوس 
نیز مانند دیگر بیماری های خودایمنی، مشكل نیست اما 
عوامل محیطی، هورمونی و ژنتیک در ایجاد آن نقش 
دارند. اختالل در عملكرد سیستم ایمنی زمینه ساز تهاجم 
به بافت های سالم بدن و واکنش های التهابی می شود. 

استرس؛ عامل جدی تشدید بیماری
استرس مهم ترین عامل تشدید عالئم لوپوس است اما 
حضور در معرض نور خورشید، بارداری و زایمان نیز 
تاثیرگذار هستند. مصرف برخی داروها ممكن است با 
وخامت عالئم همراه باشد که »لوپوس دارویی« گفته 
می شود و معموال در صورت قطع مصرف دارو، عالئم 
بیماری نیز برطرف خواهد  شد. لوپوس با دوره های عود 
و بهبود یا کمون بیماری همراه است. در دوره عود، 
عالئم تشدید می شود و از طریق آزمایش خون می توان 
آنتی کورهای غیرطبیعی را تشخیص داد. در دوره کمون، 
عالئم به تدریج تسكین می یابد و به بهبود نسبی یا کامل 
می رسد که ممكن است چند هفته، چند ماه یا حتی 
چند سال باشد. لوپوس بیماری مزمنی است و بیمار 
باید همواره اصول درمان و کنترل عالئم را رعایت کند. 

لوپوس با طیف وسیعی از عالئم بالینی 
همراه است

تظاهرات لوپوس در افراد، به انواع گوناگون بروز  می کند 
زیرا بیماری سطح مختلفی از اندام ها و بافت ها را درگیر 
می کند. درد، خشكی و تورم مفاصل، دردهای عضالنی، 
ایجاد لكه های قرمز روی گونه ها و بینی، حساسیت 

شدید نسبت به نورخورشید و تظاهرات پوستی به 
عنوان شایع ترین نشانه های لوپوس شناخته می شوند. 
ممكن است بیمار از جراحات خفیف بدون درد در 
دهان و بینی، درد سینه و اختالالت تنفسی، تورم پاها 
و افسردگی نیز رنج ببرد. در موارد نادر نیز آریتمی 
)اختالل ریتم قلبی( و نارسایی قلبی مشاهده می شود. 
ریزش موها، اختالالت بینایی، تغییر رنگ انگشتان 
در صورت احساس سرما یا استرس، کهیر، سردرد، 
تشنج، تشكیل لخته در عروق خونی)ترومبوز(، مشكالت 
کلیوی، کم خونی، آسیب پذیری نسبت به عفونت ها، 
خستگی مفرط، کاهش وزن بی علت، افزایش وزن 
ناشی از احتباس آب، تب و تورم غدد لنفاوی از دیگر 
حاالتی است که گاهی مبتالیان به لوپوس به تدریج یا 

ناگهانی تجربه می کنند.

خانم های جوان بیشتر در معرض ابتال به 
لوپوس هستند

خانم های جوان در سنین 15 تا 40 سالگی بیشتر از 
آقایان در معرض ابتال به لوپوس هستند. به نظر می رسد 
هورمون های زنانه نقش مهمی در بروز این بیماری دارند. 
همچنین افرادی که یكی از اعضای خانواده آنها به این 
بیماری مبتالست تا حدی در معرض خطر بیشتر قرار 
دارند. مصرف برخی داروها در طوالنی مدت می تواند 
عامل زمینه ساز لوپوس باشد. حتی پژوهشگران بر این 
باورند  مواجهه با بعضی مواد مانند آفت کش ها، جیوه 
و سیلیس خطر پیشرفت بیماری را افزایش می دهد. 
براساس بعضی مطالعات، استعمال دخانیات یا حتی سابقه 
مصرف در گذشته نیز با احتمال فزاینده ابتال همراه است.

توصیه های پیشگیری و کنترل بیماری
محافظت در برابر نور خورشید: پرتوهای فرابنفش 
خورشید در بروز ناگهانی یا تشدید عالئم نقش دارند. 
درواقع مواجهه با نور خورشید باعث نابودی بسیاری 

از سلول های پوست شده و به دلیل آزاد سازی محتوای 
سلولی، سیستم ایمنی واکنش شدید نشان می دهد. 
بیماران مبتال به لوپوس هنگام خروج از منزل باید 
لباس های مناسب، کاله و عینک آفتابی داشته  باشند، 
از ضد آفتاب استفاده کنند و در ساعات اوج تابش نور 

در محیط باز قرار نگیرند.
مشورت با پزشک پیش از مصرف دارو: مبتالیان به 
لوپوس باید پیش از مصرف هر دارویی حتی انواعی 
که بدون نسخه به فروش می رسد، با پزشک مشورت 
کنند. بعضی داروها مانند آنتی بیوتیک ها حساسیت پوست 
نسبت به پرتوهای خورشید را افزایش می دهند. همچنین 
بیماران نباید به طور خودسرانه داروهای گیاهی استفاده 
کنند زیرا ممكن است سبب تحریک سیستم ایمنی شود. 
در گذشته تصور بر این بود که قرص های ضدبارداری 
احتمال عود بیماری را در خانم های مبتال افزایش می دهد 
اما مطالعات اخیر این مساله را رد کرده  است. البته نباید 
خودسرانه این داروها مصرف شود. داروهای هورمونی 
دوران یائسگی نیز تاحدی در تشدید بیماری نقش دارند 
و در این زمینه نیز نظر پزشک متخصص ضروری است.
آرامش و خواب کافی: روش های مدیریت استرس 
برای کاهش درد و بهبود وضعیت روانی بیماران مبتال 
به لوپوس موثر است. بیماران می توانند با توجه به تمایل 
خود از روش های مختلف، به وضعیت آرام روانی دست  
یابند. حداقل 8 تا 10 ساعت خواب شبانه به کاهش 

دردهای لوپوس کمک می کند. 
دوری از دخانیات: افرادی که به دلیل زمینه خانوادگی در 
معرض ابتال به لوپوس هستند یا در دوره  خاموشی عالئم به 
سر می برند ، باید به طور جدی از مصرف دخانیات اجتناب 
کنند. دخانیات خطر پیشرفت ناراحتی های قلبی- عروقی 
مانند حمله قلبی یا سكته مغزی را افزایش می دهد که 

مبتالیان به لوپوس نیز زمینه این مشكالت را دارند. 
ورزش منظم: انجام تمرینات منظم ورزشی عالوه 
از  پیشگیری  به  می تواند  روانی  وضعیت  بهبود  بر 

دوران عود بیماری کمک کند. تمرینات کششی در 
کاهش حالت خشكی و سفتی مفاصل موثر است و 
تمرینات قدرتی و عضالنی مانند راه رفتن سریع، شنا 
و دوچرخه سواری در کسب انرژی و بهبود سالمت 

سیستم قلبی- عروقی نقش دارد.
به بیماران توصیه می شود فشارخون شان را به طور منظم 
کنترل کنند تا در صورت پرفشاری خون از عوارض 
آن به خصوص اختالالت کلیوی پیشگیری شود. تب 
نیز باید جدی تلقی شود زیرا بیمار مبتال به لوپوس در 

معرض خطر باالتر ابتال به عفونت هاست. 
خوشبختانه در حال حاضر امكان تشخیص بیماری 
نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده و اقدامات درمانی 
موثرتری انجام می گیرد. به جز دوران  عود که با درد و 
ناراحتی برای بیمار همراه است، در دوران  خاموشی، 
بیشتر مبتالیان به لوپوس قادر به انجام فعالیت های روزمره 

زندگی مانند افراد سالم هستند. 

لوپوس کودکان را نیز مبتال می کند
لوپوس بیماری ای است که می تواند همه افراد را در سنین 
مختلف مبتال کند. عالئم آن در کودکان شبیه  بزرگساالن 
است اما کودکان با آسیب های بیشتری روبرو هستند زیرا 

بیماری ممكن است دیر تشخیص داده شود. 
تب همراه با درد مفاصل، دردهای عضالنی، خستگی 
یا افسردگی از جمله عالئم لوپوس کودکان است. 
قرمز شدن گونه ها و بینی نیز مانند بزرگساالن به عنوان 
یكی از عالئم بارز مطرح است. اختالالت کلیوی در 
این کودکان قابل انتظار است که تورم ساق و قوزک 
ادرار  در  پروتئین  غیرعادی  افزایش  همچنین  پا، 
نشان دهنده مشكل است. گاهی کودک از تغییر رنگ 
انگشتان دست و پا در واکنش به هوای سرد نیز رنج 
می برد. زخم های دهان و بینی، ریزش مو، بزرگی 
غدد لنفاوی، بزرگی کبد و طحال و کاهش وزن نیز 

در بعضی موارد دیده می شود.

لوپوس، بیماری خودایمن مزمنی است که زمینه ساز التهاب بافت های مختلف بدن 
از جمله مفاصل، قلب، پوست، کلیه و... می شود. بیماری با دوره های عود و کمون 
همراه است و فرد باید همواره به اصول مراقبت و کنترل عالئم به خصوص پرهیز از 
نور خورشید و استرس توجه کند. جالب اینکه لوپوس در خانم های جوان، شایع تر 
از سنین دیگر است. پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« هم مربوط به خانم 25 ساله ای است که 
برایمان نوشته است: »متاهل و پرستار هستم. سال گذشته دچار عالئم خستگی مفرط، درد مفاصل 
پاها و کاهش وزن شدم. با انجام چکاپ کامل، تشخیص لوپوس داده شد. به تازگی دچار عالئم 
پوستی لوپوس روی صورت نیز شده ام. بسیار نگرانم. آیا تغییرات پوستی را همیشه باید تحمل کنم؟ 

می توانم بچه دار شوم و به فعالیت های معمول بپردازم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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  دکتر شیرین نیرومنش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

    دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص تغذیه

خانم های مبتال به لوپوس می توانند باردار شوند اما بارداری  در 
آنها پرخطر محسوب می شود. قطعا این خانم ها باید عالوه بر 
مراقبت های کلی تحت نظر متخصص روماتولوژی، از مشورت 

با متخصص زنان متبحر نیز برخوردار شوند.
بروز مشكالت کلیوی، مسمومیت بارداری، اختالالت رشد 
جنین، زایمان زودرس و حتی تاثیراتی در جنین مانند عوارض 
قلبی- عروقی و اختالل در وزن گیری جنین نیز در مورد 
خانم های مبتال به لوپوس نسبتا شایع است. از همین رو، انتخاب 
روش های مطمئن برای پیشگیری از بارداری ناخواسته و مشورت 
با پزشک معالج پیش از اقدام به بارداری ضروری است تا 
وضعیت بیماری، چكاپ عمومی، نوع دارو و... بررسی شود. 
بیشتر خانم ها طی بارداری نیز الزم است مصرف دارو را ادامه 
دهند اما ممكن است متخصص زنان توصیه به تغییر نوع یا 
دوز دارو در این دوران نیز داشته باشد. هرگز نباید به دلیل 

بارداری، خودسرانه دارو قطع شود.
طی دوران بارداری نیز مراجعه منظم به متخصص زنان توصیه 
می شود رشد جنین، احتمال افزایش فشارخون، عود بیماری های 
کلیوی و مسمومیت بارداری تحت کنترل باشد و در صورت 
نیاز ممكن است پزشک برخی داروها را برای پیشگیری از 
چنین مشكالتی الزم بداند. اکوی قلب جنین، سونوگرافی 

آنومالی اسكن و داپلر نیز معموال الزم است. 
البته مساله مهم اینكه کنترل بارداری و زایمان در خانم های 
مبتال به لوپوس حتما باید توسط متخصص زنان متبحر و 
باتجربه صورت گیرد، برای سونوگرافی و آزمایش  نیز به مراکز 
معتبر و تخصصی مراجعه شود و کنترل بیماری توسط متخصص 
روماتولوژی نیز فراموش نشود. با رعایت اصول مراقبت و 
درمان در دوران بارداری، بسیاری از خانم ها می توانند بارداری 

موفقی داشته  باشند و نوزاد را با شیر خود تغذیه کنند.

هیچ ماده غذایی ای عامل ابتال به لوپوس و درمان قطعی بیماری 
نیست اما تغذیه مناسب بخش مهمی از درمان بیماری است. 
بسیاری از مبتالیان به لوپوس به نحوی از اضافه وزن یا کاهش 
وزن شكایت دارند که باید با رژیم غذایی متعادل و تحت نظر 
متخصص تغذیه به وزن طبیعی برسند. اگر بیمار از زخم های 
دهان رنج می برد، بهتر است غذاها به شكل سوپ و آش آماده 
شود. ممكن است پزشک استفاده از داروهای بی حس کننده 
دهان را نیز برای فرد تجویز کند که قبل از غذا استفاده کند. 
نقش تغذیه در کاهش التهابات بدن: لوپوس بیماری التهابی است 
پس مصرف غذاهایی که با التهاب مقابله می کنند ممكن است در 
بهبود بیماری موثر باشد. بعضی خوراکی هایی که عامل التهاب 
هستند، موجب تشدید عالئم می شوند. میوه ها و سبزیجات به 
دلیل مقدار فراوان آنتی اکسیدان ، خواص ضدالتهابی دارند. مواد 
غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا3 مانند ماهی، گردو، روغن 
کانوال و زیتون نیز چنین تاثیری دارند. البته چربی های اشباع 
سبب بروز التهاب می شوند و باید مصرف آنها کاهش یابد. 
غذاهای سرخ شده، گوشت قرمز، چربی حیوانی، گوشت های 
فراوری شده و لبنیات چرب از جمله این خوراکی ها هستند. 
غالت تصفیه شده نیز به دلیل افزایش سریع قندخون باعث 
تحریک پاسخ التهابی شدید می شوند که بهتر است در رژیم 

غذایی کاهش یابند.
حفظ سالمت استخوان ها و عضالت: در بیماری لوپوس، 
نگرانی هایی نسبت به وضعیت سالمت استخوان ها وجود دارد 
زیرا داروها می توانند زمینه ساز ایجاد پوکی استخوان شوند. 
مصرف خوراکی های سرشار از کلسیم و ویتامینD برای 
حفظ سالمت استخوان مهم است. این بیماران باید از لبنیات 
کم چرب یا بدون چربی استفاده کنند و اگر قادر به نوشیدن 
شیر نیستند، محصوالت جایگزین مانند شیر بدون الکتوز، شیر 
سویا و آب میوه های غنی شده با کلسیم و ویتامینD مصرف 
کنند. سبزیجات سبز تیره نیز حاوی کلسیم هستند. البته در 
صورتی که تغذیه پاسخگوی نیاز بدن به کلسیم نباشد، می تواند 

با مشورت پزشک مكمل کلسیم مصرف کند.
مقابله با عوارض جانبی داروها: رژیم غذایی غنی از کلسیم 
و ویتامینD در مقابله با عوارض داروهای کورتیكواستروئیدی 
روی استخوان ها تاثیر دارد. همچنین کاهش مصرف نمک 
می تواند در کاهش احتباس آب بدن و کاهش پرفشاری خون 
ناشی از این داروها موثر باشد. برای بیماری که داروی متوترکسات 
دریافت می کند، گنجاندن منابع غذایی سرشار از اسیدفولیک 
مانند سبزیجات با برگ سبز تیره، میوه ها و غالت غنی شده یا 
در صورت لزوم مكمل  این ویتامین ها مهم است. اگر مصرف 
داروها باعث حالت تهوع شود باید از وعده های غذایی سبک، 
کم حجم و با هضم راحت استفاده کرد. در این وضعیت نان 
و غالت مفید است اما غذاهای چرب، تند و اسیدی نباید 
مصرف شود. در صورتی که مصرف کورتیكواستروئیدها یا 
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن 
موجب اختالالت گوارشی شد، توصیه می شود دارو با وعده 

غذایی میل شود. 
کاهش مصرف نمک و شکر: ناراحتی قلبی، پرفشاری خون، 
رسوب چربی در دیواره عروق و اختالالت کلیوی از جمله 
تهدیدهای سالمت مبتالیان به لوپوس است. از همین رو، به 
حداقل رساندن مصرف نمک و شكر در رژیم غذایی این 
بیماران اصل مهمی است. اجتناب از چربی نیز به این بیماران 
توصیه می شود زیرا عالوه بر حفظ سالمت سیستم قلبی- عروقی، 
از ایجاد رسوب پروتئین در کلیه و نارسایی تدریجی این اندام 

نیز پیشگیری می کند.

خانممبتالبهلوپوسنیز
میتواندمادرشود

تغذیهدرست
بخشمهمدرمانلوپوساست
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ضدآفتاب های  محبوبیت 
فیزیکی یا مینرال طی چند 
سال اخیر روبه افزایش بوده 
شروع  به  توجه  با  و  است 
فصل تابستان، باز هم با حجم 

وسیع تری از تبلیغ های این محصوالت مواجه می شویم. 
این موضوع که آیا ضدآفتاب معدنی واقعا ایمن تر و سالم تر از ضدآفتاب های 
شیمیایی است یا نه، در حال حاضر دقیقا مشخص نیست، اما سازمان غذا 
و داروی آمریکا )FDA(قوانین نظارتی سختگیرانه تری را برای بررسی 
ضدآفتاب ها در نظر گرفته است تا بتواند ترکیبات زیان آور احتمالی در 

این محصوالت را سریع تر شناسایی کند.

روند عملکردی ضدآفتاب های شیمیایی و مینرال 
ضدآفتاب ها براساس روند عملکرد شان به دو نوع اصلی شیمیایی و فیزیکی 
تقسیم می شوند. هر دو نوع هم آسیب های کوتاه مدت و بلندمدت پوستی را 
کاهش می دهند و همچنین خطر ابتال به آفتاب سوختگی و سرطان پوست 
را هم کمتر می کنند. پس تنها تفاوت آنها دقیقا در روند عملکردی شان 
 UV است. ضدآفتاب شیمیایی تقریبا شبیه اسفنج عمل کرده و پرتوهای
را به خود جذب می کند، درحالی که ضدآفتاب فیزیکی یا مینرال بیشتر 

شبیه به سپر عمل می کند و پرتوهای خورشیدی را دفع می  کند.
بیشترین ترکیباتی که در ضدآفتاب های شیمیایی کاربرد دارند، عبارتند از 
اکسی بنزن، آووبنزن، اکتیزاالت، اکتوکریلن، هموساالت و اکتینوکسات. 
این محصوالت به دلیل فرمول بندی خاص شان، کاربرد نهایی راحت تری 
دارند و ذرات سفیدرنگ بسیار کمتری روی پوست باقی می گذارند. 
ضدآفتاب های فیزیکی )مینرال( هم حاوی اکسید زینک یا دی اکسید 
تیتانیوم هستند و اغلب احساس چسبندگی روی پوست ایجاد می کنند.

آیا بدن ما ضدآفتاب شیمیایی را جذب می کند؟ 
یکی از دالیل رو آوری افراد در چند سال اخیر به استفاده از ضدآفتاب 
فیزیکی یا مینرال، نگرانی آنها درباره روند جذب شدگی ضدآفتاب های 
شیمیایی توسط بدن شان است. با اینکه احتمال دارد بدن ما مقدار کمی از 
ضدآفتاب مینرال را هم جذب کند، اما چنین اتفاقی )خصوصا در حالت 
وسیع( به دلیل روند عملکردی این محصول بسیار بعید است. اگر دقت 
کنید، متوجه می شوید که ترکیبات ضدآفتاب مینرال روی پوست می نشیند 

و پس از تماس با قطرات عرق یا آب از روی پوست شسته می شود.
نگرانی درباره جذب شدگی ضدآفتاب شیمیایی موجه است، چراکه 
ترکیبات بعضی از این محصوالت می توانند پس از جذب توسط بدن 
وارد جریان خون شوند. البته تا به امروز هیچ کدام از داده های علمی 
تاییدیه  و تحقیقاتی نشان نداده اند که ضدآفتاب های شیمیایی دارای 
سازمان غذا و دارو آمریکا از این نظر زیان آور یا مشکل ساز باشند، 
بنابراین، درحالی که می توان تایید کرد که ترکیبات ضدآفتاب شیمیایی 
واقعا توسط بدن جذب می شوند، اما هنوز محققان درحال جمع آوری 
و بررسی اطالعات درباره این اثرگذاری در محصوالت دارای تاییدیه 

سازمان غذا و  داروی آمریکا  هستند و همچنان به نتیجه قطعی و 
مشخصی نرسیده اند.

ترکیبات زیان آور احتمالی در ضدآفتاب های شیمیایی 
به طور کلی،  16 ترکیب فعال در محصوالت ضدآفتاب یافت می شود 
مرادیمات،  هموساالت،  دیوکسی بنزن،  سینوکسات،  از  عبارتند  که 
سولیزوبنزن،  او،  پادیمات  اکتوکریلن،  اکتیساالت،  اکتین اکسات، 
اسید، تروالمین سالیسیالت،  پارا ـ آمینوبنزوئیک  آووبنزن،  اکسی بنزن، 

اکسید زینک و دی اکسید تیتانیوم.
سازمان غذا و داروی آمریکا در فوریه سال 2019، این مساله را مطرح 
کرد که فقط دو مورد از این ترکیبات ذکرشده در گروه ترکیبات دارای 
نشان GRASE قرار می گیرند که عبارتند از اکسید زینک و دی اکسید 
تیتانیوم و هر دو در ضدآفتاب مینرال کاربرد دارند. نشان GRASE هم 
  generally recognized as safe and effective مخفف عبارت
است که ایمنی و اثربخشی مطلوب ترکیب را تایید می کند. مسووالن 
سازمان غذا و  داروی آمریکا گفته اند که برای بررسی ایمنی و اثربخشی 
دوازده ترکیب دیگر به داده های تحقیقاتی و علمی بیشتری نیاز دارند، 

اما قطعا نشان GRASE را به دو ترکیب خاص اعطا نخواهند کرد.
این دو ترکیب، پارا ـ آمینوبنزوئیک اسید )PABA( و تروالمین سالیسیالت 
هستند که طبق اظهارنامه رسمی سازمان غذا و  داروی آمریکا، »خطرات مرتبط 
با استفاده از این ترکیبات فعال در محصوالت ضدآفتاب از مزیت هایشان 
بیشتر است«. به همین دلیل هم درحال حاضر هیچ کدام از سازندگان 
ضدآفتاب های دارای تاییدیه سازمان غذا و  دارو آمریکا اجازه ندارند که 

از این دو ترکیب نام برده در تولید محصوالت شان استفاده کنند.
توجه به این نکته بسیار مهم است که درخواست سازمان غذا و  دارو 
آمریکا برای دسترسی به داده های تحقیقاتی بیشتر درباره 12 ترکیب دیگر 
به معنای غیرایمن بودن آنها نیست. درواقع بنا بر یافته های اخیر نمی توان 
به مردم توصیه کرد که از ضدآفتاب شیمیایی استفاده نکنند، چراکه ما 
هنوز درباره اثرگذاری ترکیبات آنها پس از جذب شدن شان توسط بدن 

اطالعات دقیقی نداریم.

ضدآفتاب شیمیایی یا مینرال؛ کدام بهتر است؟ 
با توجه به اینکه از نظر علمی هنوز به قطعیت نرسیده ایم، نمی توان نوع 
خاصی از ضدآفتاب ها را توصیه کرد. اگر کسی به محافظت از پوست 
با توجه  اهمیت می دهد، می تواند طبق تشخیص خودش و  خودش 
به شرایطش، از ضدآفتاب شیمیایی یا مینرال استفاده کند. من به عنوان 
متخصص پوست باید در درجه اول تاکید کنم که از تماس بیش از حد با 
نور خورشید دور بمانید و این اصل را خصوصا در ساعات اوج آفتاب جدی 
بگیرید. از نظر من، هم می توان از ضدآفتاب شیمیایی استفاده کرد و هم از 
ضدآفتاب مینرال. ضمن اینکه مزیت های تاییدشده ضدآفتاب های شیمیایی 
مانند کاهش خطر ابتال به سرطان پوست، کاهش خطر آفتاب سوختگی و 
کاهش پیری پوست، کامال نسبت به خطرات احتمالی این محصوالت که 

تازه در مرحله بررسی قرار دارند، اهمیت بیشتری دارد.

شیمیایی یا فیزیکی؟

کدام ضدآفتاب ایمن تر است؟ 
 دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و دانشیار 

جهاد دانشگاهی

تقریبا همه ما امروزه می دانیم 
که باید از محصوالت ضدآفتاب 
استفاده کنیم، اما بسیاری از ما هنوز 
هم درباره مسائلی مانند SPF و نحوه 
استفاده درست از محصوالت ضدآفتاب درک درستی نداریم. تصورات 
نادرستی که همچنان درباره محصوالت ضدآفتاب رایج هستند، نه تنها 
می توانند استفاده از این محصوالت را بی فایده کنند، بلکه در مواردی حتی 
می توانند به سالمتی پوست افراد هم آسیب برسانند. این درحالی است 
که محصوالت ضدآفتاب، اولین خط دفاعی بدن را در برابر آسیب های 
خورشیدی تشکیل می دهند و عدم محافظت درست از پوست در برابر 

اشعه های ماورای بنفش می تواند حتی به سرطان پوست منتهی شود.

باور اول: اگر صبح از ضدآفتاب استفاده کنیم، برای تمام روز 
کفایت می کند 

محصوالت ضدآفتاب به طور کلی فقط بین 90 تا 120 دقیقه ماندگاری 
کامل دارند، خصوصا اگر حاوی ترکیبات شیمیایی خاصی باشند که پس 
از تماس با اشعه های ماورای بنفش تجزیه و تخریب می شوند، بنابراین 
بسیار مهم است که محصوالت ضدآفتاب را در طول شبانه روز تجدید 
کنید، مخصوصا اگر زیاد بیرون از خانه می مانید، زیاد عرق می کنید یا 

ورزش های آبی مانند شنا از عالقه مندی های شما هستند.

50 SPF 100 یعنی محافظت دوبرابری نسبت به SPF :باور دوم
عالمت SPF به ما می گوید که چه مدت می توان بدون آفتاب سوختگی 
در معرض تماس با نور خورشید قرار گرفت. مثال اگر در حالت عادی، 
روند آفتاب سوختگی در ساحل پس از 20 دقیقه تماس با نور خورشید 
شروع می شود، استفاده درست از محصول SPF 15 این 20 دقیقه را 
15 برابر افزایش می دهد؛ یعنی حدود 300 دقیقه یا 5 ساعت بدون 
آفتاب سوختگی از پوست شما محافظت می کند، البته اگر کامال درست از 
محصول استفاده کرده باشید. پس باالتر رفتن SPF فقط مدت محافظت از 

پوست را افزایش می دهد و تاثیری در شدت و عمق این محافظت ندارد.

باور سوم: SPF باالتر یعنی محافظت از پوست در برابر تمام 
پرتوهای  فرابنفش

واقعیت این است که SPF فقط برای محافظت از پوست در برابر 
آفتاب سوختگی ناشی از پرتوهای UVB کارکرد دارد؛ یعنی همان پرتوهای 
دارای طول موج کوتاه که درون اپیدرم نفوذ می کنند و باعث آسیب دیدگی 
و جهش در سطح سلول های پوستی می شوند اما پرتوهای UVA دارای 
طول بلندی هستند و می توانند به الیه های عمیق تری از پوست رسوخ کنند 
و پدیده »پیری پوست ناشی از آسیب های خورشیدی« را به وجود بیاورند. 
همین پدیده است که به عنوان علت اصلی در شکل گیری چین وچروک های 
پوستی عمیق و افتادگی پوست شناخته می شود. برای جبران این نقطه 
ضعف باید قبل استفاده از محصوالت ضدآفتاب، از لوسیون ها یا کرم های 
سرشار از آنتی اکسیدان استفاده کنید، زیرا عمده محصوالت ضدآفتاب 
 UVA دارای ترکیبات الزم برای محافظت از پوست در برابر پرتوهای
نیستند. جدی گرفتن این نکته خصوصا برای کسانی که قصد دارند ساعات 
زیادی را زیر نور خورشید سپری کنند، اهمیت ویژه ای دارد. البته استفاده 
از محصوالت ضدآفتاب طیف وسیع )broad-spectrum(  هم توصیه 
 UVA می شود، چراکه این محصوالت از پوست، هم در برابر پرتوهای

و هم در برابر پرتوهای UVB محافظت می کنند. 

باور چهارم: اگر پوست کسی تیره باشد، دیگر به SPF نیازی 
ندارد 

این ایده از بدعاقبت ترین تصورات نادرست درباره محصوالت ضدآفتاب 
است. علم به ما می گوید که استفاده از ضدآفتاب برای همه پوست ها 
ضرورت دارد چراکه سرطان پوست و پیری پوستی زودرس اصال از 
عاملی مثل رنگ پوست تاثیر نمی پذیرد. متخصصان بارها تاکید کرده اند 
که حتی اگر پوست کسی کامال تیره باشد، باز هم ممکن است که از 

نظر ژنتیکی مستعد ابتال به سرطان پوست باشد.

باور پنجم: ترکیبات ضدآفتاب خطرناک هستند و باعث 
ابتال به سرطان می شوند 

یکی از مطالعات اخیر نشان داده گاهی اوقات جذب سیستمیک 
ترکیبات شیمیایی محصوالت ضدآفتاب اتفاق می افتد، اما هیچ 
داده و یافته علمی ای نشان نداده است که این جذب جزئی و 
موردی، باعث ابتال به سرطان شود یا اساسا خطرناک باشد. 
البته همه ما می دانیم که هر چیزی که روی پوست قرار بگیرد، 
می تواند توسط بدن جذب شود، بنابراین بسیار مهم است که با 
ترکیبات محصوالت انتخابی آشنا باشیم و همیشه از محصوالت 

معتبر و دارای کیفیت باال استفاده کنیم. 

باور ششم: من از ضدآفتاب استفاده نمی کنم چون چرب 
است و باعث شکل گیری جوش ها می شود 

همه محصوالت ضدآفتاب با همدیگر یکسان نیستند. درحالی 
که بعضی از انواع ضدآفتاب ها خیلی چرب و روغنی هستند یا 
ترکیبات نگهدارنده  شان می تواند باعث واکنش های حساسیت زا 

شود، اما محصوالت ضدآفتاب فوق العاده عالی و باکیفیتی هم 
تولید می شوند که هرگز چنین ویژگی هایی ندارند، بنابراین اگر 
به این مساله حساس هستید، باید موقع خرید سراغ محصوالت 
متناسب با شرایط خودتان بروید. چنین تصور اشتباهی درباره 
انواع محصوالت ضدآفتاب نباید باعث دوری همیشگی شما 

از این محصوالت مراقبتی مهم شود.

باور هفتم: بیشترین میزان آسیب دیدگی پوستی در 
دوران کودکی اتفاق می افتد 

درحالی که شکل گیری تاول های ناشی از آفتاب سوختگی در 
دوران کودکی می تواند خطر ابتال به مالنوما را دو برابر افزایش 
دهد، تحقیقات متعددی نشان داده اند که فقط 25 درصد از 
آسیب های خورشیدی قبل از 18 سالگی اتفاق می افتند، بنابراین 
75 درصد از این مشکالت در دوران بزرگسالی شکل می گیرند 
و اتفاقا در دوران بزرگسالی باید محافظت از پوست در برابر 

آسیب های خورشیدی را کامال جدی گرفت.
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بـاور نـادرسـت 

درباره محصوالت 
ضدآفتاب

چـرا 
هرگـز نبـایـد از 

ضدآفتاب تاریخ گذشته 
استفاده کرد؟

محصوالت  می خواهید  که  وقتی 
ضدآفتاب را خریداری کنید، حتما 
به تاریخ انقضای آنها توجه داشته 
باشید. اگر محصول انتخابی شما 

دارای برچسب تاریخ انقضا نبود، 
باید بدانید که براساس دستورالعمل های 

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( این 
محصوالت حداکثر تا 3 سال پس از تاریخ 

خرید قابل استفاده هستند. با این حال، چنین نکته ای 
هم نمی تواند عملکرد محافظتی محصول انتخاب شده را 
در طوالنی مدت تضمین کند. واقعیت این است که گرما، 
ترکیبات فعال محصوالت ضدآفتاب را تجزیه می کند؛ یعنی 
همان ترکیباتی که وظیفه محافظت از پوست در برابر اشعه های 
ماورای بنفش را بر عهده دارند. این روند تجزیه و تخریب 
در دمای اتاق هم اتفاق می افتد، اما طبیعتا با سرعت کمتری 
نسبت به تماس مستقیم با گرما پیش می رود. به همین دلیل 
است که ضدآفتاب ها باید در دمای اتاق و بدون تماس 

مستقیم و آشکار با نور خورشید نگهداری شوند.

چرا ضدآفتاب ها منقضی می شوند؟ 
ضدآفتاب ها به طور کلی به دو نوع شیمیایی و فیزیکی تقسیم 
می شوند. هر دو نوع هم از پوست در برابر اشعه های ماورای 
بنفش محافظت می کنند، ولی ترکیبات استفاده شده در آنها با 
یکدیگر متفاوت است. تاریخ انقضای این محصوالت هم دقیقا 
به دلیل همین ترکیبات استفاده شده با همدیگر تفاوت دارد. 
ضدآفتاب شیمیایی:  ترکیبات فعال در ضدآفتاب های 
شیمیایی را گونه هایی از حلقه های بنزن تشکیل می دهند که 
ساختار پایدارشان به مولکول ها اجازه می دهد تا نور ماورای 
بنفش را جذب کنند. به مرور زمان یا به دلیل نگهداری از 
محصول در شرایط نامناسب، روند جداشدگی پیوندهای 
بین این حلقه ها شروع می شود و این ترکیب اساسی دیگر 
نمی تواند اثربخشی استانداردی برای مقابله با اشعه های ماورای 
بنفش داشته باشد. عالوه بر این ترکیبات فعال، ضدآفتاب های 
شیمیایی حاوی ترکیبات غیرفعالی هم هستند که کارکردهای 
مهمی دارند: پایدارسازی ترکیبات فعال، کمک به روند جذب 
ترکیبات و همچنین مرطوب سازی پوست. همه ترکیبات 
فعال و فیلترهای UV با دقت زیاد و برنامه ریزی دقیق و 
با کمک دستگاه های حرفه ای با همدیگر ترکیب می شوند. 
مواد دیگری هم در این میان به محصول اضافه می شوند 
تا کارکرد آن را به حد مطلوب برسانند. اما عوامل مهمی 

مانند زمان، حرارت و نور می توانند 
تعادل نهایی را مختل کنند و اثربخشی 
محصول ضدآفتاب را کاهش دهند.
پس اگر یک ضدآفتاب شیمیایی 
یا  قوام  که  دیدید  و  کردید  باز  را 
نشدن  تمام  به رغم  محصول  رنگ 
تاریخ مصرفش دچار تغییر شده است، 
ترکیبات غیرفعال این محصول به احتمال زیاد 
تخریب شده اند و شما چاره ای جز دور انداختن آن ندارید. 
ضدآفتاب فیزیکی: ترکیبات فعال در ضدآفتاب های فیزیکی 
یا مینرال، این وظیفه را برعهده دارند که اشعه های ماورای 
بنفش را دفع کنند، بنابراین این اشعه ها را مانند ضدآفتاب های 
شیمیایی جذب نمی کنند. ضدآفتاب های فیزیکی معموال 
در قالب لوسیون ها ساخته می شوند تا ترکیبات فعال مانند 
زینک اکسید یا تیتانیوم دی اکسید درون ترکیبات غیرفعال 
به حالت تعلیق درآیند. همین تکنیک است که به ما اجازه 
می دهد تا ضدآفتاب فیزیکی را روی پوست قرار دهیم و 
سریعا از اثربخشی آن بهره مند شویم. با این حال، ذرات نانو 
و ریز موجود در زینک اکسید و تیتانیوم دی اکسید نسبت به 
ترکیبات اطراف شان تراکم بیشتری دارند و به مرور زمان و 
پس از منقضی شدن درون همدیگر فرو می روند و نهایتا 
به طرز ناهموار و نابرابری در لوسیون توزیع می شوند. یکی از 
راه ها برای تشخیص فاسدشدگی ضدآفتاب مینرال یا فیزیکی، 
مشاهده همین گلوله های سفید، متمایز و متراکم در لوسیون 
است. البته این ترکیبات فعال بسیار ریز هستند و احتمال دارد 
که پس از فاسدشدگی همچنان حالت گلوله ای پیدا نکنند، اما 
این دلیلی مبنی بر مجاز بودن استفاده از آنها نیست. ترکیبات 
فعال استفاده شده در ضدآفتاب های فیزیکی دقیقا مانند ترکیبات 
ضدآفتاب شیمیایی دچار تجزیه و تخریب نمی شوند، اما باز 
هم نباید از ضدآفتاب فیزیکی تاریخ گذشته استفاده کنید. 

در صورت استفاده از ضدآفتاب 
تاریخ گذشته چه اتفاقی می افتد؟ 

هرچه SPF یا درجه حفاظتی کرم ضدآفتاب پایین تر باشد، 
استفاده از ضدآفتاب تاریخ گذشته شما را در معرض خطر 
بیشتری قرار می دهد. درواقع به محض اینکه محصول خراب 
یا منقضی شود، دیگر عملکرد درستی نخواهد داشت، بنابراین 
SPF آن نیز شدیدا کاهش می یابد. ممکن است که یک 
ضدآفتاب SPF 15  دارای همان ترکیبات فعال استفاده شده 
در یک محصول SPF 50 باشد، اما غلظت ترکیبات فعال در 
محصول SPF 15 قطعا بسیار کمتر خواهد بود، بنابراین اگر 
محصول اول منقضی شود، تقریبا تمام ظرفیت های خودش 
را برای محافظت از پوست در مقابل اشعه های ماورای 
بنفش از دست خواهد داد. اگر به هر دلیلی می خواهید 
از ضدآفتاب منقضی شده استفاده کنید، تقریبا غیرممکن 
است که بتوانید میزان کاهش یافتگی SPF محصول را 
تشخیص دهید. این مساله بیشتر از هر چیزی به نحوه 
نگهداری از محصول بستگی دارد، بنابراین کسانی که 
از ضدآفتاب تاریخ گذشته استفاده می کنند، درواقع 
پوست شان را آشکارا در معرض آسیب های ناشی از 
نور خورشید قرار می دهند. همچنین توصیه می شود 
که نهایتا بیشتر از 2 سال از یک محصول ضدآفتاب 
استفاده نکنید و حتی ترجیحا هر یک سال یک 
محصول جدید بخرید تا از عملکرد مطلوب 

محصول مطمئن باشید.

Sun Screen

SPF 50

یکی از دالیل رو آوری افراد در چند سال اخیر به 
استفاده از ضدآفتاب فیزیکی یا مینرال، نگرانی آنها 

درباره روند جذب شدگی ضدآفتاب های شیمیایی 
توسط بدن شان است. با اینکه احتمال دارد بدن ما 

مقدار کمی از ضدآفتاب مینرال را هم جذب کند، اما 
چنین اتفاقی به خصوص در حالت وسیع به دلیل روند 

عملکردی این محصول بسیار بعید است
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چگونه در زمان کرونا در جریان حال سالمندان باشیم؟

سالمندان و استفاده از تکنولوژی

چگونه می توانیم در دوران شیوع کرونا به سالمندان کمک کنیم؟

احساس  مسن  افراد 
تکنولوژی  از  می کنند 
مانده اند،  عقب  جدید 
وسیله ای  ما  بنابراین 
مخصوص آنها ساخته ایم؛ فقط 20درصد 
از افراد باالی 75 سال در انگلیس در 
مقایسه با 95درصد از افراد 16 تا 24 
ساله تلفن هوشمند دارند. تکنولوژی های 
دیجیتال به سرعت تغییر می کنند و به 
سرعت هم منسوخ می شوند و معموال 
برای یادگیری شیوه استفاده از آنها، باید 
کمی وقت صرف کرد. تکنولوژی جدید 
بیشتر سالمندان  توضیح می دهد چرا 
برای ارتباط برقرار کردن، بیشتر آنچه 
که برایشان راحت تر است را ترجیح 
می دهند. مثال به جای ارسال سریع یک 
متن یا به روزرسانی رسانه های اجتماعی، 
از تماس تلفنی با تلفن ثابت یا تلفن همراه، 
استفاده می کنند اما نباید این گونه باشد. 
من و همکارم ماسیمو میکوکی به تازگی 
دستگاه مدرن تری را طراحی کرده ایم که 
امیدواریم به افراد مسن کمک کند تا بیشتر 
با به روزرسانی های سریع ارتباط برقرار 
کنند چون احساس خوبی به آنها می دهد. 
امیدواریم با طراحی ابزارهای هوشمند و 
آنچه که ما به آن »طراحی ابزار مجازی« 
می گوییم، بتوانیم تکنولوژی جدید را 

بیشتر قابل دسترسی کنیم.
به  دسترسی  مسن،  افراد  که  هنگامی 
پیام رسانی فوری ندارند، تماس تلفنی 
یا دیدار دوستان و خانواده می تواند تنها 
راهی باشد که بتوانند عزیزان خود را 
مالقات کنند و انجام چنین کاری حتی 
بیش از یک بار در روز ممکن است 
در  نباشد.  آنها  دلخواه  یا  انجام شدنی 
موارد مشابه، افراد مسن ممکن است 
اقوام  با  گرفتن  تماس  کنند  احساس 

و بستگانشان، صبح و شب که صرفا 
اطالع دهند که حال آنها خوب است، 
ممکن است کمی ناراحت کننده باشد در 
حالی که ما می توانیم دستگاه های نظارتی 
تخصصی را تهیه کنیم که حرکات افراد 

را داخل خانه ضبط می کند اما سالمندان 
معموال استفاده از این ابزار را تجاوز به 

حریم شخصی خود می دانند.
را ساختیم  ابزاری  ما  این حساب،  با 
که به افراد مسن این امکان را می دهد 
به روزرسانی  مانند  را  موقعیتشان  که 
رسانه های اجتماعی، به خانواده هایشان 
جای  )به  دستگاه  این  و  دهند  انتقال 
تبلیغات برای اهداف تحقیقاتی طراحی 
شده( مانند یک رادیو به نظر می رسد 
اما به کاربران این امکان را می دهد تا 
اطالعات مربوط به فعالیت خود را که 
ضبط  قلب  ضربان  همراه  سنسور  با 

شده، به روشی سرگرم کننده و دیداری 
منتقل کنند و فقط با یک گروه خاص 
از طرفدارانشان به اشتراک بگذارند. این 
اطالعات نشان می دهد فعالیت کنونی 
آنها تا چه اندازه پرانرژی است، مثال آیا 
آنها کار پرجنب وجوشی مانند باغبانی را 
انجام می دهند، یا یک کار آرامش بخش 
و بی تحرک مانند کتابخوانی. با طراحی 
دستگاهی برای ارائه تکنولوژی که مردم با 
آن سریع آشنا می شوند، از اصول طراحی 
ابزار مجازی استفاده می کنیم. بیشتر افراد، 
تعامل با دستگاه هایی که شبیه محصوالتی 
است که قبال از آن استفاده می کردند 

را راحت تر می دانند. طراحی دستگاه 
»رادیویی« براساس آشنایی قبلی آنها با 
رادیوهای سنتی، امکان استفاده از آن 
را برای کاربران آسان تر می کند، حتی 
اگر عملکرد بسیار متفاوتی داشته باشد.

ارائه کنترل به کاربران
به  دارد که  دستگاه های زیادی وجود 
کمک آن، افراد می توانند اعضای سالمند 
خانوادشان را تحت نظر داشته باشند اما 
معموال این ابزارها کامال مجهول هستند، 
جایی که افراد مسن مستقیم از طریق 
دوربین و سنسورهای اطراف خانه شان 

ما  این حساب،  با  می شوند.  مشاهده 
ابزاری ساختیم که این امکان را به افراد 
مسن می دهد تا موقعیت خودشان را 
مانند به روزرسانی رسانه های اجتماعی، 
به خانواده هایشان منتقل کنند یا مثال وجود 
تلفن های همراه که سالمندان نیاز دارند 
تا کارشان را متوقف کنند و فوری به آن 
پاسخ دهند. درعوض، دستگاه ابداعی ما به 
افراد اجازه می دهد سطح ارتباطات خود را 
انتخاب کنند و نیز به نوعی اجرا می شود 
که اطالعات مفصلی مانند تصاویر افراد 
خانه را منتقل نمی کند. وسیله اطالع رسانی 
است که به دیگران بگویید حالتان خوب 
است. همچنین ما می خواستیم این دستگاه 
را برای یادگیری، ارتباط و به یاد آوردن 
بسیار آسان ابداع کنیم بنابراین به جای 
صفحه نمایش که اطالعاتی مثل متن یا 
تصاویر را   نشان می دهد، نمایشگری باشد 
که از ابزار به اصطالح هوشمند استفاده 
می کند، تا آنچه کاربر انجام می دهد را 
نشان دهد. در اینجا، ابزار هوشمند ابزاری 
است که می تواند رنگ، شکل یا میزان 
نور را تغییر دهد. تحقیقات نشان داد ابزار 
ساطع کننده نور بهترین راه برای ارسال 
پیام بدون متن برای افراد زیر و باالی 

60 سال است.
»رادیو« فقط نمونه اولیه تحقیق است 
اما این امکان را به ما می دهد تا بفهمیم 
که ترکیب ابزار نوآورانه با ابزار قدیمی 
آشنا می تواند، روشی موفقیت آمیز برای 
استفاده  به  ترغیب کاربران سالخورده 
این  به  باشد.  جدید  فناوری های  از 
طریق، ابزار هوشمند و سایر ابزار مشابه 
مجازی می توانند فاصله سالمندان را با 
تکنولوژی کوتاه کنند و نوآوری را بین 

مصرف کنندگان قدیمی تر ارتقا دهند.
The conversation :منبع

با توجه به شیوع روزافزون ویروس 
کرونا در سراسر دنیا، احتماال دوره 
اجباری ماندن در خانه  در برخی از 
کشورها برای چند ماه همچنان ادامه 
یابد. این کار به ویژه برای افراد سالمند 
ضروری است تا احتمال آلودگی آنها 
برسد.  حداقل  به  ویروس  این  به 
گرچه چنین انزوایی به هر شکل که 
اجرا شود، به سالمندان کمک می کند 
تا از خود در مقابل این ویروس مهلک 
محافظت کنند، اما باید به آسیب های 
جسمی و روانی حاصل از این انزوا 
بر سالمندان نیز توجه ویژه داشت. 
چگونه  وضعیتی  چنین  در  اکنون 
این گروه سنی کمک  به  می توانیم 
کنیم؟ در اینجا چند راهکار وجود دارد 
که از سوی سازمان های بین المللی و 
موسسات خیریه پیشنهاد شده است.

مطمئن شوید که سالمندان اطراف 
شما یا خویشاوند شما، همه چیزهایی 
را که الزم دارند در اختیار دارند. 
برای اطمینان چند راهکار ساده برای 
آن وجود دارد. قبل از خروج از خانه 
برای انجام خرید با آنها تلفنی تماس 
بگیرید و برخی اقالم مورد نیازشان 
را تهیه کنید. حتی می توانید یادداشتی 
در  که  خانه  مشترک  تابلوی  روی 
مجتمع محل سکونت تان نصب شده 
است، بگذارید یا پشت در خانه های 
افراد سالمندی که در همسایگی شما 
هستند، یک کاغذ بچسبانید و با ذکر 
برای  خود  آمادگی  از  تلفن،  شماره 

انجام خریدهای آنها از جمله خرید 
داروهایشان اعالم کنید. این کار کمک 
بزرگی به آنهاست و به این ترتیب آنها 
کمتر مجبور می شوند از خانه  بیرون 
بروند و خود را در معرض خطر آلودگی 
قرار دهند. برای انجام این کمک نیز 
باید به توصیه های بهداشتی توجه کنید 
تا ناخواسته باعث آلوده شدن سالمندان 
وارد  مثال  نشوید.  کرونا  ویروس  به 
خانه  آنها نشوید، بلکه بسته خرید را 
پشت در خانه هایشان بگذارید تا به 
این ترتیب احتمال انتقال ویروس به 

آنها را به حداقل برسانید.

سالمندان را تشویق کنید تا از روش های 
ارتباط تلفنی بیشتر استفاده کنند. این 
روزها تعامالت چهره به چهره کمتر و 
در مقابل ارتباطات دیجیتالی بیشتر شده 
است. سالمندان را تشویق کنید تا از این 
قافله عقب نمانند. این ارتباطات هم از 
طریق تلفن و هم ارتباطات آنالین است. 
مثال از طریق واتس اپ، وایبر، فیس تایم. 
نرم افزار های جدید ارتباطی را بر روی 
گوشی های سالمندان نصب کنید و روش 
کار با این ابزار را به آنها آموزش دهید تا 
از طریق ارتباط ویدئویی دلتنگی هایشان 

را به حداقل برسانند.

انجام  و  حرکت  به  را  سالمندان 
فعالیت های فیزیکی تشویق کنید. یکی 
از خطرهایی که افراد سالمند را پس از 
انزوای طوالنی در خانه  تهدید می کند، 
کاهش فعالیت  فیزیکی و درنهایت به خطر 
افتادن سالمت جسمی آنهاست. تشویق 
سالمندان به انجام فعالیت های فیزیکی 
روزانه حتی داخل خانه، بسیار ضروری 
و الزم است. یک فعالیت فیزیکی باید 
سرگرم کننده باشد تا سالمندان تشویق 
شوند و هر روز آن را انجام دهند. مثال برای 
این کار می توانید از فلیم های ویدئویی 
ورزش های سبک و موزیکال استفاده 

کنید یا حداقل سالمندان را تشویق کنید 
تا دوباره به کار بافتنی شان ادامه دهند. 
همچنین می توانید تشویقشان کنید تا 
ارتباطشان را با طبیعت حفظ کنند. این 
کار می تواند کار پرورش گل باشد یا 
باز کردن پنجره و تماشای پرندگان زیبا.

 به روش جدید به ارتباطات بین فردی 
ادامه دهید.  اگر در همسایگی سالمندی 
در نزدیکی خود دارید که از طریق پنجره 
یا بالکن می توانید با او صحبت کنید، زمانی 
از روز را به این کار اختصاص دهید. روی 
بالکن بنشینید و از فاصله دور با او هم 
صحبت شوید تا ساعت طوالنی تنهایی 
زودتر تمام شود. همچنین می توانید از 
طریق همکاری با مدیر آپارتمان خود، 
سالمندان همسایه را آگاه کنید تا چنانچه 
نیاز به کمک دارند، مثال یک روبان به 
دستگیره در آپارتمان خود گره بزنند تا 
اهالی آپارتمان از این موضوع باخبر شوند.

فعالیت های  در  امکان  صورت  در 
داوطلبانه کمک به سالمندان شرکت 
کرونا،  شیوع  تداوم  وجود  با  کنید. 
موسسات خیریه زیادی وجود دارند که 
همچنان به همکاری نیروهای جوان و 
شرایط  از  اگر  دارند.  نیاز  داوطلب 
جسمانی خوبی برخوردارید و به اندازه 
کافی وقت آزاد دارید، به این گروه های 
خیریه بپیوندید و با این روش به طور 
سازماندهی شده به سالمندان کمک کنید. 
این کمک ها شامل خرید برای سالمندان، 
تحویل بسته های خرید به آنها، ضدعفونی 
کردن محل سکونت آنها، کنترل وضعیت 
سالمت و حتی پخت و پز برای آنهاست. 
در صورت نداشتن فرصت یا شرایط 
جسمی مناسب، می توانید کمک های 
مالی خود را به موسسات خیریه فعال 

در امور سالمندان اهدا کنید.
سالمندان را نترسانید. در انتشار اخبار و 
مطالب به ویژه در شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان های دیجیتالی دقت کنید و 
سالمندان را هرگز نترسانید. یادتان باشد 
ممکن است میان خوانندگان مطالب شما، 
افرادی تنها و منزوی وجود داشته باشند 
که اکنون در وضعیت شیوع هرچه بیشتر 
ویروس کرونا روزهای سخت و توأم با 
هراسی را می گذرانند. مهربان باشید و به 
جای هراس، به آنها مشاوره بدهید. از 
پخش کردن شایعات خودداری کنید و 
به کمک ابزارهای ارتباطی، به سالمندان 

و افراد آسیب پذیر پیشنهاد کمک بدهید.
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 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

دستگاه ابداعی ما به افراد اجازه 
می دهد سطح ارتباطات خود را انتخاب 

کنند و نیز به نوعی اجرا می شود 
که اطالعات مفصلی مانند تصاویر 

افراد خانه را منتقل نمی کند. وسیله 
اطالع رسانی است که به دیگران 

بگویید حالتان خوب است

 می توانید یادداشتی روی تابلوی 
مشترک خانه که در مجتمع محل 

سکونت تان نصب شده است، بگذارید 
یا پشت در خانه های افراد سالمندی 

که در همسایگی شما هستند، یک 
کاغذ بچسبانید و با ذکر شماره تلفن، از 

آمادگی خود برای انجام خریدهای آنها 
از جمله خرید داروهایشان اعالم کنید. 

این کار کمک بزرگی به آنهاست و به 
این ترتیب آنها کمتر مجبور می شوند از 

خانه  بیرون بروند و خود را در معرض 
خطر آلودگی قرار دهند

شماره هفتصدوپنجاه وهشت    بیست ویک تیـر نودونه



عکس و مکث

خواهی نشوی همرنگ، 
رسوای جماعت شو

زنگ زده بود خانه مان تا در این ایام 
نیست،  میسر  دیدار  که  زده  کرونا 
تا  گفت  بیشتر  اما  بپرسد  حالی 
روزها  این  که  حرف هایی  بشنود. 
از کمتر کسی می شنوی. می گفت: 
همه  می گویند  مدام  »اطرافیانم 
این  با  و  می گیرم  سخت  را  چیز 
نکته بینی ها زندگی را به کامم تلخ 
کار  از کودک  است  کافی  می کنم. 
دستفروش  مسن  آقای  و  خانم  یا 
از  یا  جزئی  خریدی  خیابان  کنار 
بیماری، بیکاری یا گرفتاری کسی 
اظهار تاسف کنم، نصیحت ها شروع 
می شود که این زمانه، زمانه ای نیست 

که دلت به حال همه بسوزد. 
می بینی  بروی،  پیش  طور  همین 
غصه و اعصاب خردی ها مریضت 
کرده و مطمئن باش هیچ کدام از 
دلت  آشنا  و  غریبه  از  که  آنهایی 
برایشان به رحم آمد و غصه شان را 
نمی گویند حالت چطور  خوردی، 
است.« می گفت: »شاید هم حق با 
شبی  می دانم  خودم  و  باشد  آنها 
بالین  بر  سر  بی دغدغه  که  نیست 
این  از  بیشتر  می دانی،  اما  بگذارم 

غمگینم.  سنگدلی ها 
هم  به  توصیه هایی  چه  قدیمی ها 
می کردند و ما به هم چه می گوییم. 
وای به روزی که این جمالت ناب! 
روزی ضرب المثل شود برای نسل 
خواهند  زشتی  دنیای  چه  ما.  بعد 
داشت.« می گفت: »دنیا همین حاال 
هم مزخرف و تلخ و زهرماری است 
و روزگار آنقدر سخت، ناسازگار و 
پیچیده است که عمرا سخت یا آسان  
گرفتن من، کوچک ترین خللی در 
نامهربانی اش ایجاد کند. چکار کنم 
که نمی توانم نادیده بگیرم؟ بلد نیستم 
از سررسیدن یک روز تازه ذوق مرگ 
در  تا خرخره  وقتی خیلی ها  شوم 
لجن سختی ها فرو رفته اند. چطور 
توضیح بدهم که دیدن بی تفاوتی ها 
بیشتر حالم را بد می کند و اگر حال 
من برایشان مهم است، حداقل به 

سنگین دلی تشویقم نکنند؟«
اما  نبود  جواب  منتظر  و  گفت 
فقط  بدهم،  جوابی  بود  قرار  اگر 
الزم  گاهی  بود؛  کافی  جمله  یک 
است برای همرنگ نشدن، رسوای 

جماعت بود.

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 

به تازگی در دنیای مجازی  تصاویر برخی پدران با فرزند دخترشان را می بینم 
و متاثر می شوم. در واقع حسی که از تصویر دریافت می کنم و ژست ها ناراحتم 
می کند. ما صمیمیت را با اغوای ناخودآگاه فرزندمان اشتباه گرفته ایم و بعضا 
ژست پدر و دختر در عکس ها شبیه عکس های عاشقانه زوج است. به احتمال 
زیاد این پدرها نمی دانند ابراز عشق به فرزند حد و روابط حدود دارد و این 
نوع رابطه به هیچ وجه برای رشد روانی_جنسی فرزندانشان مناسب نیست. 
فرزند دختر باید یاد بگیرد با پدر حمام نرود. پدر و دختر در حد متعادل و 
عرفی باید از نظر فیزیکی به یکدیگر نزدیک باشند. بحث جنسی کردن مسائل 
نیست، بحث این است که فرزند دختر باید بداند برخی روابط خصوصی، 
انواع خاص بوسه و آغوش، مخصوص روابط خاصی است. همان قدر که به 
آغوش کشیدن فرزند و محبت به او به رشد روانی اش کمک می کند، خارج 

شدن از حد صدمات جدی به او می زند.

رقابت مادر و دختر
4 تا ۷ سالگی، سن بسیار مهمی برای درک رابطه پدر و مادر، پذیرش 
محدودیت ها و ناکامی ها و دوره رشد روانی_جنسی است. البته این سن 
نسبی است و به شرایط کودک، خانواده و فرهنگ بستگی دارد. در این سنین، 
دختران با مادر و پسران با پدر رقابت های علنی و غیرعلنی دارند و من در 

این مطلب به دلیل حساسیت موضوع  به رابطه پدرها و دخترها پرداخته ام.
مادر و دختر ممکن است با هم رقابت داشته باشند اما اگر رابطه پدر و مادر 
صمیمانه و سالم باشد، این رقابت بهتر حل می شود، گرچه چالش هایی دارد. 
اگر پدر و مادر رابطه سالمی نداشته باشند، خواه ناخواه با توجه به شرایط 
تاثیرات مختلفی بر دختر گذاشته می شود و حتما فرزندشان در روابط آینده 
دچار مشکالت جدی خواهد شد. در این میان توصیه های کاربردی وجود 

دارد تا این چالش ها به حداقل ممکن برسد که عبارتند از: 
 حتی اگر با همسرتان اختالف داريد، دخترتان را به همسرتان ترجيح 
ندهيد. هر زن و شوهری طبیعتا اختالف سلیقه دارند و ممکن است بحث کنند 
ولی خیلی مهم است که اجازه ندهند فرزندانشان در این میان نقش واسطه، 
منجی و حمایتگر را داشته باشند. بنابراین، به هیچ وجه گالیه ها و مشکالت تان 
با یکدیگر را با فرزندتان در میان نگذارید. تصور اشتباهی است که او طرف 
شما خواهد بود. یادتان باشد دختران اگر تصور کنند پدرشان آنها را به مادرشان 
ترجیح می دهد، به احتمال بسیار روابط عاشقانه سالمی را در آینده تجربه 
نخواهند کرد. پدران باید بدانند حتی اگر با همسر خود روابط سردی دارند 
و اقناع نمی شوند، دخترشان گزینه خوبی برای مثلث سازی نیست زیرا با این 
رفتار شما، هرگز نخواهد توانست بعدها رابطه خوبی با مردان داشته باشد. 

 الگوی مادری را تخريب نکنيد. اگر همسرتان را قبول ندارید و او را 
زن قدرتمندی نمی دانید، حداقل او را در برابر دخترتان تحقیر نکنید. دختری 
که تصور کند مادرش زن کافی یا قوی ای نیست، در همانندسازی و ساخت 
هویت جنسی خود دچار مشکل می شود. حتی اگر شما به طور تلویحی و 
غیرمستقیم هم همسرتان را کمتر از خود ببینید، تاثیرات خوبی روی فرزندتان 
نخواهد داشت و زوج درونش )برداشت از رابطه پدر و مادر( آسیب دیده 
خواهد شد. این زوج درون در نهایت در انتخاب همسر و روابط با همسر 
بسیار مهم است زیرا تعاملی که آموخته به این شکل است و ناخودآگاه نقش 
یکی از شما را ایفا خواهد کرد و همسرش را به سمت نقش مقابل خواهد برد.
 حد و مرز رابطه با دخترتان را حفظ كنيد. محبت و حمایت یک پدر 
نقش مهمی در شکل گیری و واالیش شخصیت دخترش دارد. پدری که از 
فرزندش حمایت می کند و به او عشق می ورزد، بستری برای رشد شخصیتی 
فرزندش فراهم می کند ولی این کار یک مرز مشخص و پدرانه دارد. نباید 
فرزندتان مشاور ازدواج شما شود. نباید فرزندتان نقش های همسرتان را برعهده 
گیرد. همفکری و سخن گفتن با او با اینکه دخترتان احساس کند مادرش 

نمی تواند شنونده ای مثل او باشد، فرق دارد.

ویژگی های رابطه ای آینده ساز
رابطه پدر و دختر همان قدر که می تواند آینده دختر را بسازد و او را به زنی 
قوی و آماده برای روابط مناسب کاری و عاشقانه تبدیل کند، می تواند او را 
در مثلث مخرب گیر بیندازد و برای رهایی از آن رنج بسیاری متحمل شود. 
مثلث زن، فرزند)دختر( و پدر اگر در سن مناسب رشدی حل نشود و رابطه 
متعارض باشد، به مشاوره با متخصص نیاز است و کار درمانگر به مراتب 

برای حل مشکل و برگرداندن آرامش و سالمت روان دشوارتر خواهد بود.

پدران برای فرزندانشان فقط »پدر« هستند

اگر یک فرد به دلیلی مانند تصادف یا جراحی در 
بیمارستان بستری و مخدرهایی مانند مورفین دریافت 
کند، باعث اعتیادش خواهد شد؟ در واقع سوال اصلی 
و در ورای این پرسش این است که چه مسائلی 

تسهیل کننده و چه مسائلی بر ضد اعتیاد هستند؟
بگذارید داستان یک آزمایش روی موش ها را برای 
شما تعریف کنم. در دهه ۷0 میالدی در یک آزمایش 
به موش های منزوی و گرفتار در قفسی تنگ دو گزینه 
داده شد؛ مصرف آب سالم و مصرف آب آلوده به 
مخدر. بسیاری از این موش ها آنقدر آب آلوده به 
مخدر مصرف کردند که در اثر بیش مصرف مردند. 
در آزمایشی دیگر قفس موش ها بزرگ تر شد و به 
آنها خوراکی های متفاوت و جذاب و امکان بازی در 
تونل و برقراری ارتباط با همنوعان داده شد. در کمال 
تعجب آمار مرگ موش ها به صفر رسید و میزان کلی 
مصرف آب آلوده به مخدر نیز بسیار کاهش یافت. 
حال سوال این است که آیا در مورد انسان ها نیز موضوع 
قفس سنخیت دارد؟ به نظر می رسد که اینطور باشد. 
تحقیقات در میدان های جنگ مثال جنگ ویتنام و در 
مکان هایی که انسان در انزوا قرار دارد مانند زندان ها 
نشان می دهد نرخ و میزان مصرف مواد به شدت 
افزایش پیدا می کند و بسیاری از افراد با آزادی از 
زندان یا بازگشت از جنگ می توانند مصرف مواد 
را کنار بگذارند هرچند عده ای هم هیچ گاه نخواهند 

توانست از آن رهایی پیدا کنند.
نتیجه ای که می توان از این موضوع در مورد موش ها 
و آدم ها یاد گرفت، این است که مصرف مواد تنها 
موضوع جذابیت شیمیایی یک ماده نیست و عوامل 

متعدد دیگری در این مقوله نقش دارد.
حال سوال این است که از نظر بالینی و کاربردی این 
موضوع چه درس هایی به ما می دهد؟ حتما شنیده اید که 
بعضی افراد اعتقاد دارند معتادان را باید به دریا ریخت 
و بی شک شنیده و دیده اید که افراد معتاد واضح در 
معرض تبعیض، طرد، توهین و تحقیر قرار می گیرند. 
به نظر می رسد بسیاری از رفتارهای خانواده معتادان و 

افراد جامعه جز تنگ کردن این قفس روانی ندارد. به 
عبارتی، این رفتارها قفس 4 متری و آهنی فرد معتاد 
را به قفسی فوالدین و 2 متری تبدیل می کند و در 
بسیاری موارد پاسخ نابالغانه فرد معتاد به این تنگنا 
افزایش مصرف و حرکت به سمت مرگ و نیستی 
است. منظور از این سخن این نیست که خانواده این 
عزیزان با هر درخواست آنها موافقت کنند و به عبارتی 
هزینه دود آنها را بپردازند بلکه منظور از حمایت 
این است که راهی برای بازگشت به فرد داده شود. 
بیمار مصرف کننده متوجه شود فارغ از اشتباهاتش 
در زندگی ارزنده است و در کوتاه سخن حس انسان 

بودن داشته باشد. 
در واقع به کمک خانواده و دوستان و جامعه باید 
شرایطی فراهم شود تا او هر روز صبح به امیدی از 
خواب بیدار شود و به زندگی خود بپردازد چراکه 
ناامیدی خود زمینه ساز و تداوم بخش مصرف مواد است.

 برخالف تصور بعضی که فرد معتاد را خالی از 
احساسات انسانی می دانند، به نظر می رسد بسیاری 
از این عزیزان از احساسات و درد و رنج هایی بیش 
از حد انسانی رنج می برند و همین زخم ها زمینه ساز 
سوءمصرف مواد بوده اند. در بسیاری موارد داستان 
اعتیاد، داستان انسانی  است که تحمل وضع موجود 
را نداشته و متاسفانه در اغلب موارد نقش جامعه 
و اطرافیان به جای حمایت سخت تر کردن وضع 
موجود برای ایشان است و به گمان خود با این 
کار به آنها کمک می کنند. به یقین اعتیاد مانند سایر 
معضالت انسانی مشکلی با یک علت واحد نیست و 
بی تردید عوامل متعددی در ایجاد و بازتولید آن نقش 
دارند؛ عللی مثل مسائل ژنتیکی. تجربیات بدو زندگی 
)مخصوصا نحوه فرزندپروری خانواده فقدان ها و 
درد و رنج ها( سطح فرهنگی- علمی، اقتصادی و 
اجتماعی خانواده و بسیاری علت های دیگر در این 
زمینه دخیل هستند. بعضی از این علت ها حداقل با 
علم و امکانات موجود چندان قابل تغییر یا بهبود نیستند 
ولی به نظر می رسد با آموزش و تغییر سیاست های 

اجتماعی بتوان با کمک در کاهش و کنترل پدیده 
پیچیده اعتیاد گام برداشت.

از دیدگاه یک روان پزشک و مشاور بسیار متاسفم که 
در برخورد با پدیده ای به این پیچیدگی و دشواری 
کمتر به درمانگران اعتیاد مراجعه می شود و اغلب بر 
پایه شنیده ها و تبلیغات بعضا آسیب زا با سوءمصرف 
برخورد می  شود. مشکالتی مثل دریافت نکردن داروی 
جایگزین تحت نظر روان پزشک. مصرف خودسرانه و 
بیش از حد یا کمتر از حد یا بسیار کوتاه یا برعکس 
بسیار طوالنی داروها و وابستگی به این داروها مانند 
متادون و بوپره نورفین از معضالت درمان اعتیاد است.

از سوی دیگر، با این رویکردهای غلط احتمال ترک 
پایین می آید و به ناامیدی از درمان دامن می زند. 
تجارت پرسود بازار اعتیاد و ترک اعتیاد از سوی 
دیگر مشکل را دوچندان می کند. حمایت نکردن 
سازمان های حمایتی و شرکت های بیمه گر معضل 
دیگری است. از دیگر سو، در بسیاری از کمپ های 
ترک اعتیاد حداقل در گذشته نزدیک آزار، تخریب 
و توهین به معتادان شایع بوده است. کمپ هایی که 
در بهترین حالت معموال تنها مدتی محدود فرد را 
به طور فیزیکی از دسترسی به مواد محروم می کند 
و هیچ یک از مشکالت زمینه ساز و تداوم بخش 
اعتیاد را حل نمی کنند. هدف از این نوشته ابراز 
عجز و ناتوانی از درمان اعتیاد نیست، بلکه هدف 
آسیب شناسی پدیده درمان اعتیاد است. به نظر می رسد 
با در نظر گرفتن همه این موارد که به اختصار به آنها 
پرداختم دریافت خدمات مشاوره روان شناختی و 
در صورت لزوم درمان دارویی روان پزشکی یا در 
نهایت بستری روان پزشکی در حال حاضر بهترین 
گزینه های پیش رو است. امید آنکه با یاری یکدیگر 
موفق به کاهش درد و رنج یکدیگر شویم. سخن 

آخر را سعدی به زیبایی می سراید که:
به حال دل خستگان در نگر

که روزی تو دل خسته باشی مگر
درون فروماندگان شاد کن/ ز روز فروماندگی یاد کن

حس انسان بودن

کالم نو

تك فرزندي
در سال های اخیر، پیشرفت روش های جلوگیری از بارداری، افزایش ورود 
زنان به بازار کار، مشکالت اقتصادی و... باعث شده میزان باروری خصوصا 
در کشورهای صنعتی کاهش یافته و تعداد تک فرزندان در سراسر دنیا افزایش 
پیدا کند. آیا داشتن تنها یک فرزند مشکل زاست؟ یکی از نگرانی های رایج 
والدینی که یک فرزند دارند، این است که آیا تک فرزندی می تواند بـرای 
فرزنـدشان آسیب زا باشد؟ بسیاری از والدین نیز می خواهند بدانند تک فرزندی 

چه ویژگی ها و چه معایبی دارد. 
تحقیقات قدیمی که در مورد تک فرزندان نوشته می شد، بیشتر روی خصوصیات 
منفی این مساله تأکید می کرد ولی تحقیقات جدیدی که در دهه های اخیر 
انجام شده است، این باور عمومی را که تک فرزندی موجب خصوصیات 
منفی می شود، رد کرده و نشان می دهد که وضعیت تک فرزندان از کودکانی 
که خواهر یا برادر دارند، بدتر نیست. همچنین، بررسی ها نشان داده که آنها 
حتی در بسیاری از جنبه ها از کودکان دیگر بهتر و موفق تر هستند و در بسیاری 
از جنبه ها نیز شباهت زیادی به فرزندان اول دارند. به این معنی که در اغلب 
موارد ویژگی های فرزندی که به عنوان اولین فرزند خانواده متولد می شود با 
این مساله ارتباطی ندارد که تک فرزند باقی بماند 
یا در آینده دارای خواهر و برادر دیگری شود. 
دکتر الهام شیرازی، فوق تخصص روان پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی  از  نوجوان  کودک و 
شهید بهشتی در کتاب »تک فرزندي« برخی 
از ویژگی ها و معایب تک فرزندی را بیان 
می کند و نحوه  کاهش مشکالت را مورد 
بحث قرار می دهد. این کتاب نوشته دکتر 
الهام شیرازي توسط نشر قطره در 80 صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

زندگی سالم
 کتایون خانجانی

روان شناس و روان درمانگر 

15فکر مثبت

 دکتر محمدجواد پرورش
روان پزشک و روا ن درمانگر

شماره هفتصدوپنجاه وهشت   بیست ویک تیـر نودونه

مهارت زندگی مثبت

یکی از ارکان اصلی رضایت از زندگی، شادکامی 
است. شادکامی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی 
دارد و می تواند موجب به زیستی و شکوفایی شود. 
در تحقیقات روان شناسی مثبت، شادکامی اغلب با 
به زیستی ذهنی شناخته می شود. شادکامی یک حالت 
است، نه یک صفت. یک حالت طوالنی مدت، پایدار 

و نه زودگذر. 
شادکامی »احساس رضایت« است و نباید آن را با 
شادی، سرخوشی و لذت اشتباه گرفت. با وجود 
پیوندهای نزدیک بین لذت و شادکامی باید بین آنها 
تمایز قائل شویم. شادکامی، وضعیتی است که با احساس 
رضایت از زندگی و وضعیت فعلی، نمایان می شود؛ 
در حالی که لذت، یک تجربه  در لحظه و مبتنی بر 
احساسات است مانند خوردن غذای خوب، تفریح و 
بازی. شادکامی پایدارتر از لذت است. لذت می تواند 
به شادکامی کمک کرده و شادکامی می تواند احساس 

لذت را تقویت یا تعمیق کند.

ویژگی افراد شادکام
 در ابعاد مختلف زندگی )ازدواج، دوستی، درآمد، 

سالمت( موفق ترند.
 کمتر بیمار می شوند و هنگام بیماری  عالئم کمتری 

را تجربه می کنند.
 دوستان بیشتر و سیستم حمایتی بهتری دارند.

 بخشنده تر و همدل ترند. 

 زندگی را آسان تر می گذرانند زیرا خوش بین ترند.
 تأثیر مثبتی بر دیگران دارند و آنها را ترغیب به 

خوشبختی می کنند.  
دارند،  آنچه  از  دیگران،  به  به جای حسادت   

خوشحال اند.
 مولد و خالق اند. 

 عمر طوالنی تری دارند.

منابع شادکامی
اگر چه عواملی مانند درآمد و وضعیت شغلی، سالمت 
جسمانی، خانواده  و  روابط اجتماعی موجب شادکامی 
می شوند اما برای شادکامی نیاز به داشتن هر آنچه 
که می خواهیم، نیست. شادکامی واقعی را با رضایت 
از آنچه در حال حاضر داریم، هر چقدر هم کم، 
می توان به دست آورد. مهم نیست که چقدر پول 
به دست بیاوریم یا کجا زندگی کنیم، اگر بتوانیم 
از کاری که انجام می دهیم احساس رضایت کنیم، 

شادکام و سعادتمندیم.  
نوشته هایش  روند  در  است  ممکن  نویسنده  یک 
شادکامی را حس کند و یک مادر هنگام تعامل با 
فرزندش. در شادکامی، شدت احساسات مهم نیست 
بلکه فراوانی احساسات مثبت اهمیت دارد. هر یک از 
ما چیزهای زیادی برای خوشحالی داریم. ضمن اینکه، 
آنچه ممکن است شما را خوشحال کند، ممکن است 
مرا خوشحال نکند. پس هیچ دستورالعمل و فرمول 

مخفی برای شادکامی وجود ندارد اما این به معنای 
فقدان راه هایی برای دستیابی به آن نیست. 

راه های ایجاد شادکامی
حدود 10 تا 50 درصد شادکامی ژنتیکی است و بقیه آن 
اکتسابی. در نتیجه، بخش زیادی از شادکامی آموختنی 
است. پس الزم است افراد برای کسب شادکامی، درگیر 
رفتارهایی شوند که احساسات مثبت شان در زمینه های 

مختلف زندگی تقویت شود. بنابراین:
 زمان بیشتری را صرف معاشرت کنید. 

 روابط خود را با دوستان و خانواده تان تقویت کنید. 
 شخصیت اجتماعی خود را توسعه دهید. 

را در خود  با خود  مهربانی   شفقت ورزی و 
افزایش دهید.

 انتظارات و آرزوهای معقول و مناسب داشته باشید. 
 تفکر مثبت و خوش بینی را در خود ایجاد کنید. 

 روی قدردانی و شکرگزاری متمرکز شوید. 
 درگیر کارهای معنادار شوید. 

 سازماندهی و برنامه ریزی داشته باشید. 
 احساسات منفی را در خود کاهش دهید. 

 دوست بهتری باشید. 
نکته آخر اینکه یادمان باشد، اجازه ندهیم شادکامی ما 
را تعریف کند بلکه خودمان شادکامی و خوشبختی 

خود را تعریف کنیم.
 positivepsychology.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
شادکامي تان را تعریف کنید!

پدرِ یک دختر است و کیست که نداند 
در چشم دخترها، پدر تکیه گاه است و 
دلشان می خواهد همیشه او را قوی ببینند 
تا خیالشان تخت باشد مثل کوه پشتشان 
ایستاده است اما پدری که امروز پای 
حکایت رنجش به این ستون باز شده، 
رمقی ندارد. سلول های سرطانی تمام 
بدنش را گرفته و او را از پا انداخته است. 
آنقدر که دیگر نمی تواند زندگی اش را 
اداره کند و با وجود کمک اطرافیان، 
حاال حدود 10 میلیون تومان بدهکار 
شده اند و هزینه عمل بیمارستان را هم 

ودیعه گرفته اند و باید بپردازند.  
امروز روزی نیست که بخواهی برای 
سر  بر  پدری  سایه  ماندن  به  کمک 
خانواده اش، دو دو تا، چهار تا کنی. فرصت 
را از دست نده، برای کمک به او می توانی 
وجه نقدت را به کارت بانک پارسیان با 
شماره6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  به نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
شماره همراه 09198012677تماس 

بگیری.
این بیمار با کد 23261 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

شرکت فناوری فوجیتسو اعالم کرده است که تعداد دفاترش در ژاپن را به نصف کاهش می دهد تا خود را با شرایط همه گیری ویروس کرونا به عنوان یک »هنجار و 
روند جدید« وفق دهد. این شرکت می گوید برنامه »شیف کار و زندگی« انعطاف پذیری بی سابقه ای را در اختیار 80 هزار کارمندش در ژاپن می گذارد. به این ترتیب، 

کارکنان این شرکت می توانند ساعات متغیر و  قابل انعطافی را مشغول به کار باشند و کار کردن از خانه برای وظایفی که امکانش باشد به یک استاندارد تبدیل می شود.



نتایج یک بررسی جدید بر اساس داده های 
چند کشور نشان می دهد بیشتر کودکان مبتال 
به کرونا در مقایسه با بزرگساالن پیامد بالینی 

بهتری داشته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران در 
دانشگاه تگزاس در سان  آنتونیو یک فراتحلیل 
)متاآنالیز( از داده های مربوط به کودکان و جوانان 
مبتال به بیماری کووید-19 ناشی از ویروس 
جدید کرونا انجام دادند. این گروه پژوهشگران 
مجموعه ای از 1۳1 بررسی منتشرشده در فاصله 
۴ ماهه ۲۴ ژانویه تا 1۴ مه را که شامل ۷۷۸۰ 

بیمار از همه سنین می شد، تحلیل کردند.
نتایج این پژوهش که در مجله »لنست« منتشر 
شده، نشان می دهد 19 درصد کودکان مبتال 
به کووید-19 بی عالمت بودند، 5/6 درصد 

عفونت های همراه مانند آنفلوانزا داشتند و فقط 
۳/۳ درصد آنها در بخش مراقبت های ویژه 
بستری شده بودند.  میان این کودکان فقط ۷ 

مورد مرگ گزارش شده است.
آلوارو موریرا، استادیار بیماری های کودکان و 
نوزادان در دانشگاه تگزاس و سرپرست این 

بررسی گفت: »در این بررسی ما شایع ترین 
و  آزمایشگاهی  کمی  یافته های  عالئم، 
ویژگی های تصویربرداری پزشکی کودکان 

مبتال به کووید-19 را توصیف می کنیم.«
بر اساس این بررسی، در کودکان نیز مانند 
سرفه  و  تب  عالئم  شایع ترین  بزرگساالن 
است که به ترتیب در 59 و 56 درصد موارد 

مشاهده شد.
میان ۲۳۳ کودک بیماری که سابقه پزشکی شان 
آنها را به ویروس آسیب پذیرتر می کرد، 15۲ 
کودک دچار اختالل دستگاه ایمنی یا بیماری 

تنفسی یا قلبی زمینه ای بودند.
فقط شمار اندکی از کودکان عالئمی را بروز داده 
بودند که می شد آنها را دچار »نشانگان التهابی 
چندسیستمی« که شبیه بیماری کاوازاکی است، 

شمرد. بیماری  این کودکان شبیه اشکال شدیدتر 
کووید-19 مشاهده شده در بزرگساالن بود.

کودکان با التهاب عمومی کاهش قابل توجه در 
لنفوسیت ها- یک نوع از سلول های ایمنی در 
خون- داشتند. در کودکان با آزمایش مثبت 
کرون که دچار شکل شدید بیماری نبودند، 
درصد لنفوسیت های خون ۴۲ درصد بود، در 
حالی که در کودکان با نشانگان چندسیستمی 

این میزان 11 درصد بود.
البته این پژوهشگران همچنین هشدار می دهند 
این بررسی اوج گیری در شمار کودکان دچار 
نشانگان التهابی چندسیستمی در نیویورک، 
بریتانیا و ایتالیا را که باعث شده اکنون متخصصان 
شمار بیشتری از کودکان مبتال به این نشانگان 

را ببینند، در برنمی گیرد.

دوربين سالمت

آزمایش انسانی یک 
واکسن دیگر کرونا در 
بریتانیا آغاز می شود

امپریال  در  دانشمندان 
انسانی  آزمایش  لندن  کالج 
برای  تجربی  واکسن  یک 
هفته  این  را  کرونا  ویروس 

آغاز خواهند کرد.
این  در  آسوشیتدپرس،  به 
آزمایش قرار است دو دوز 
این واکسن تجربی روی ۳۰۰  

فرد سالم آزمایش شود.
پژوهش  که  شاتوک  رابین 
در  را  واکسن  این  درباره 
رهبری  کالج  ایمپریال 
این  »مزیت  گفت:  می کند، 
واکسن این است که مقدار 
کمی از آن برای ایمن  سازی 
الزم است. دوز این واکسن 
واکسنی  دوز  یک صدم 
آمریکایی  شرکت  که  است 
ملی  موسسه های  و  مدرنا 
می کنند.  آزمایش  بهداشت 
به این ترتیب میلیون ها دوز 
واکسن را می توان به سرعت 

تولید کرد.«

از  کالج  ایمپریال  واکسن 
رمز  مصنوعی  زنجیره های 
بر  ساخته شده  ژنتیکی 
ویروس  ژن های  اساس 

استفاده می کند.
واکسن  این  که  هنگامی 
درون عضله تزریق می شود، 
سلول های خود بدن شروع 
به تولید نسخه هایی از یک 
ویروس  گل میخی  پروتئین 
دستگاه  که  می کنند  کرونا 
و  می کند  فعال  را  ایمنی 
تولیدشده  آنتی بادی های 
برابر  در  مصونیت  باعث 
کرونا  بعدی  عفونت های 

می شوند.
این  حیوانی  آزمایش های 
و  بودن  بی خطر  واکسن 
ایجاد  در  را  آن  بودن  موثر 
پاسخ ایمنی نشان داده است.
این  می گویند  کارشناسان 
باید  نظری  به طور  واکسن 
باعث مصونیت بلندمدت در 
برابر ویروس کرونا شود اما 
آزمایش ها باید این موضوع 

را ثابت کنند.
دولت بریتانیا ۴1 میلیون پوند 
برای پژوهش در این واکسن 

اختصاص داده است.
آکسفورد  دانشگاه  قبال 
خودش  تولیدی  واکسن 
پیشرفته  مرحله  وارد  را 
کرده  بالینی  کارآزمایی 
را  داوطلب  هزار   1۰ که 

دربرمی گیرد. 
ژوئیه  ماه  در  نیز  آمریکا 
حتی  بالینی  کارآزمایی 
 ۳۰ شامل  که  بزرگ تری 
می شود  داوطلب  نفر  هزار 
شروع می کند که چند واکسن 
نامزدشده متفاوت از جمله 
آکسفورد  دانشگاه  واکسن 
و  مدرنا  شرکت  واکسن  و 
موسسه های ملی بهداشت را 

آزمایش خواهد کرد.

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.

دانشمندان می گویند میزان پایین اکسیژن خون 
در بیماران مبتال به ویروس کرونا ممکن است 
به علت آسیب سلول های قرمز خون باشد که 

حامل اکسیژن هستند.
آمریکایی  پژوهشگران  رویترز،  گزارش  به 
می گویند آسیب ایجادشده به وسیله ویروس 
قرمز خون که  کرونا در غشای سلول های 
عامل  است  ممکن  هستند،  اکسیژن  حامل 
میزان بسیار پایین اکسیژن خون در بسیاری از 
بیماران کووید-19 باشد. آنجلو دوآلساندرو از 

دانشگاه کلرادوی آمریکا می گوید: »ویروس 
کرونا به طور خاص به یکی از فراوان ترین 

پروتئین ها در غشای سلول های قرمز خون به 
نام band ۳ حمله می کند.« این پروتئین برای 
پایداری ساختارهای غشایی سلول های قرمز 
خون ضروری است و بر سوخت وساز این 
سلول ها و پایداری واکنش های هموگلوبین- 
رنگدانه ای درون این سلول ها که اکسیژن را 

منتقل و بعد آزاد می کند- موثر است.
این ویروس با مختل کردن ارتباط میان پروتئین 
band ۳ و هموگلوبین توانایی حمل اکسیژن 

به وسیله سلول های قرمز را مختل می کند.

به گفته دوآلساندرو، با توجه به این یافته ها و 
از آنجایی که سلول های قرمز خون برای 1۲۰ 
روز در خون در گردش هستند، می توان توضیح 
داد چرا ممکن است بهبود بیماران کووید-19 
ماه ها طول بکشد. بهبود کامل هنگامی به دست 
می آید که سلول های قرمز جدید بدون آسیب 
تولید و وارد گردش خون شوند. یافته های 
این پژوهشگران پیش از بازبینی کارشناسان 
مستقل برای انتشار در نشریات علمی در سایت 

mesRxiv قرار داده شده است.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد بارداری 
ممکن است خطر شکل شدید کووید-19 را 
افزایش دهد، هر چند ظاهرا احتمال مرگ به 
علت این بیمار در خانم های باردار بیشتر نیست.
به گزارش وب ام دی، این بررسی جدید که مراکز 
 )CDC( کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا
منتشر کرده اند، نشان می دهد خانم های بارداری 
که مبتال به کرونا می شوند، نسبت به افراد 
غیرباردار مبتال به کرونا با احتمال بیشتری ممکن 
است در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند 
و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند اما 
درنهایت خانم های باردار نسبت به خانم های 
غیرباردار در معرض خطر مرگ بیشتر نیستند.

مراکز کنترل و پیشگیری راهنمای قبلی اش گفته 
بود که کووید-19 تاثیر متفاوتی بر خانم های 
باردار ندارد اما با یافته های جدید این سازمان 
در راهنمایش درباره خانم های باردار تجدیدنظر 
کرده و اکنون می گوید: »خانم های باردار در 
معرض خطر بیشتر دچار شدن به بیماری شدید 
ناشی از کووید-19 نسبت به خانم های غیربادار 
هستند.« این بررسی جدید که بزرگ ترین بررسی 
درباره کووید-19 در بارداری تا به حال است، 

اطالعات بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ خانم باردار 
و ۸۳ هزار و ۲۰۰ خانم غیرباردار در آمریکا 
را که در سنین 15 تا ۴۴ سال بودند و آزمایش 
کرونایشان در فاصله  ماه های ژانویه تا ژوئن 
مثبت شده بود، دربرمی گیرد. این بررسی نشان 
داد تقریبا یک سوم خانم های باردار مبتال به 
کووید-19 بستری می شوند، در حالی که این رقم 
در خانم های غیرباردار فقط 6درصد است. البته 
این بررسی نمی توانست میان خانم های بارداری 
که به علت زایمان یا سایر اعمال مربوط به بارداری 
بستر شده بودند و خانم هایی که به طور خاص به 
علت کووید-19 بستری شده بودند، فرق بگذارد. 
همچنین پژوهشگران می گویند پزشکان معموال 
آستانه پایین تری برای بستری کردن بیماران باردار 
دارند. به عبارت دیگر بستری شدن خانم های 
باردار لزوما ممکن است به علت بیماری شدید 
کووید-19 نباشد اما این بررسی همچنین نشان 
داد خانم های باردار مبتال به کووید-19 نسبت 
به خانم های غیرباردار با احتمال بیشتری ممکن 
است در بخش مراقبت های ویژه بستری شوند 
یا نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند.  به 
طور مشخص 1/5 درصد از خانم های باردار 

در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند، 
در حالی که در خانم های غیرباردار این رقم 
۰/9 درصد بود. همچنین۰/5 درصد از خانم های 
باردار نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کره 
بودند، در حالی که این رقم در خانم های غیرباردار 
۰/۳ درصد بود. به گفته این پژوهشگران، هم 
پذیرش در بخش مراقبت های ویژه و هم نیاز 
به دستگاه تنفس مصنوعی نشانه های مشخص 
شدت بیماری هستند. البته خطر مرگ ناشی از 
کووید-19 در خانم های باردار و غیرباردار مشابه 
و در حد ۰/۲ درصد بود. بنابراین نتایج این 
بررسی هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی 
دارد. خبر خوب این است که ظاهرا خانم های 

باردار با احتمال بیشتری به علت کووید-19 
نمی میرند و خبر بد این است که با احتمال 
بیشتری ممکن است نیاز به پذیرش در بخش 
مراقبت های ویژه یا دستگاه تنفس مصنوعی 
پیدا کنند. این بررسی البته محدودیت هایی هم 
دارد، از جمله اینکه در هر دو گروه خانم های 
باردار و غیر باردار، پزشکان در بسیاری موارد 
نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه، 
متصل شدن به دستگاه تنفس مصنوعی یا مردن  
بیماران را گزارش نکرده اند بنابراین این پیامدها 
در یک یا هر دو گروه شایع تر از حدی است 

که این بررسی تخمین زده است.
پژوهشگران می گویند بر اساس این داده ها 
می توان گفت که خانم های باردار به طور بالقوه 
در معرض خطر بیماری شدیدتر کووید-19 
هستند. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا در حال حاضر توصیه می کند خانم های 
باردار حتی االمکان تماس هایشان را با دیگران 
محدود کنند و  احتیاطات الزم را رعایت کنند. 
خانم های باردار همچنین باید در ویزیت های 
دوران بارداری شان حضور یابند و دست کم برای 

۳۰ روز داروهای الزمشان را دریافت کنند.

بیماری کووید-19 ناشی از ویروس کرونا 
با لخته های خونی بالقوه مرگبار مرتبط شده 
علت  می گویند  پژوهشگران  اکنون  است، 

ایجاد این لخته ها را یافته اند.
به گزارش وب ام دی، دکتر آلفرد لی، استادیار 
پزشکی در مرکز سرطان ییل در آمریکا و 
اینکه  »با  گفت:  پژوهش  این  سرپرست 
بیماری های گوناگونی می توانند لخته خونی 
ایجاد کنند، آسیب سلول های اندوتلیالی یا 
پوشش درونی رگ ها در بیماران کووید-19 

نقش مهمی در ایجاد لخته دارد.«
به گفته لی، این بررسی برای نخستین بار 

پوشش  سلول های  آسیب  روند  داد  نشان 
اندوتلیالی در  درونی رگ ها یا سلول های 
کووید-19  بیماران  از  گسترده ای  طیف 
به خصوص بیماران بدحال و در وضعیت 

بحرانی وجود دارد.
شاخص های  برخی  دریافتند  پژوهشگران 
فعال شدن سلول های اندوتلیالی در بیماران 
کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های 
ویژه تقریبا دو برابر بیش از بیماران بستری 

نشده در این بخش وجود دارد.
یکی از این شاخص ها به نام »ترومبومدولین« 
با میزان زنده ماندن میان همه بیماران ارتباط 

اندازه  می گویند  پژوهشگران  این  داشت. 
گرفتن ترمبومدولین می تواند به پزشکان در 
درمان بهتر این بیماران کمک کند. پزشکان بر 

این اساس می توانند بیمارانی را که با احتمال 
بیشتری ممکن است دچار پیشرفت بیماری 
شوند، دقیق تر تحت نظر بگیرند و مداخله 

درمانی زودهنگام تری انجام دهند.
یافتن  به  می توانند  همچنین  یافته ها  این 
راهبردهای درمانی که می تواند با محافظت 
از سلول های اندوتلیالی مانع تشکیل لخته 

خون در این بیماران شود، کمک کند.
یک داروی احتمالی که برای چنین مقصودی 
می تواند به کار برود، دی پیریدامول است 
هم  مغزی  سکته  از  پیشگیری  برای  که 

تجویز می شود.

یک شرکت نوآفرین ژاپنی ماسکی ساخته 
که می تواند کار ترجمه حرف های فرد را هم 

انجام دهد.
 Donut به گزارش سی نت شرکت نوآفرین
 c-mask ابزاری پالستیکی به نام Robotics
را ساخته است که روی ماسک معمولی قرار 
می گیرد و از طریق  بلوتوث به یک تلفن 
این وسیله دارای  هوشمند متصل می شود. 
تکنولوژی نقشه برداری از عضالت صورت 
آن را به وسیله متصل شده با بلوتوث بفرستد تا است که می تواند گفتار فرد را تفسیر کند و بعد 

همزمان تقویت، نسخه برداری یا ترجمه شود.
پردازش این عملیات به وسیله برنامه همراه 
ماسک انجام می شود که روی تلفن هوشمند یا 
تبلت نصب می  شود و همچنین می تواند ترجمه 
۸ زبان متفاوت از جمله انگلیسی، فرانسوی، 

اسپانیایی و ژ اپنی را انجام دهد.
تایسوکه اونو، مدیر عامل این شرکت می گوید 
مهندسانش هنگامی که به فکر چنین ماسکی 
افتادند دنبال ساخت فراورده هایی بودند که در 

دوران همه گیری سودمند باشند.

این شرکت پیش از شیوع کرونا قراردادی برای 
ساخت روبات هایی برای فرودگاه هاندا در 
توکیو داشت، اما پس از آنکه سفرهای هوایی به 
علت اقدامات قرنطینه متوقف شدند، این قرارداد 
معلق ماند. این شرکت برخی از تکنولوژی های 
مورد استفاده برای ساخت این روبات ها را در 
زمانی یک ماهه برای ساختن این ماسک های 

مترجم استفاده کردند.
این ماسک پاییز یا زمستان امسال به قیمت ۳9۸۰ 

ین ژاپن به فروش خواهد رسید.

کودکان نسبت به ویروس کرونا مقاوم ترند

ویروس کرونا به سلول های قرمز خون آسیب می زند

کووید-19 در خانم های باردار ممکن است شدیدتر باشد

دانشمندان منشاء لخته شدن خون  را در کرونا دریافتند

ماسک مترجم ژاپنی به بازار می آید

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در یک دکه در دهلی نو، پایتخت هند 
AP   

دانش آموزان در شهری از تایلند با  کاله هایی برای فاصله گذاری جسمی در مدرسه     
EPA  

پانداهای عروسکی برای فاصله گذاری در رستورانی در آنکارا      
    شین هوا

شاگردی در مدرسه ای در بانکوک درون حفاظ پالستیکی     
EPA   

آتش نشانان برای ساکنان یک برج مسکونی در ملبورن استرالیا که قرنطینه 
شده اند، غذا توزیع می کنند.

AAP   

»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: 1۴1۴5-55۷

 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:     ۰91۲9۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

تونل بهداشتی برای جلوگیری از انتقال کرونا در هتلی در پایتخت مکزیک    
   شین هوا

نقشه سالمت

۱۰ درصد کادر 
درمان نیشابور به 

کرونا مبتال شدند/
ایسنا

کرونا در کرمان 
شعله ور شده است/ایسنا
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