
اعتیاد به اینترنت 
چیسـت؟

امروزه استفاده از اینترنت و رایانه در 
زندگی ما ریشه دوانده و بیشتر از سایر ابزار 

تکنولوژی، راه و روش زندگی ما را تغییر داده 
است اما از  آثار اعتیاد به اینترنت بر عملکرد 

روان شناختی، سالمت روان و بهزیستی 
عمومی اطالعات کمی داریم... صفحه3

همه گیری کروناویروس و معضل 
پرو کردن لباس در لباس فروشی ها 

آیا پرو کردن لباس 
در لباس فروشی ها 

ایمن است؟ 

بهترین و بدترین برنامه غذایی 
برای روزهای کرونایی در تابستان

رژیم غذایی تقویت کننده 
سیسـتم ایمـنی

چطور می توانیم با یک برنامه غذایی سالم و اصولی، 
سیستم ایمنی بدن را بیش از پیش تقویت کنیم و خطر 

ابتال به کووید-19 را پایین بیاوریم... صفحه7

اکنون  ماه ها از درگیری سیاره زمین با کروناویروس 
می گذرد و پزشکان هنوز هم به مردم توصیه می کنند 

فقط در موارد ضروری از خانه خارج شوند... صفحه13

گفت وگو با دکتر فاطمه مرادی 
مسوول روابط عمومی انجمن 

علمی طب سنتی ایران

طب سنتی تا کجـا 
می تواند طبابت کند؟ 

طب ایرانی یک رشته نوپای دانشگاهی در 
کشورمان است که از عمر آن تقریبا 13 سال 
می گذرد. به نظر سازمان جهانی بهداشت، 

طب های سنتی مانند طب ایرانی برای آنکه وارد 
حیطه دانش پزشکی امروز شوند، باید دقیقا 

مورد بررسی قرار گیرند...صفحه4

مقابله با ترس هاي 
ناشي از کروناویروس 

بچـه ها را 
نگـران نكنیـم! 

 اسرار پشتوانه علمی 
سالمندی سالم

9 راز علمـی 
سالمنـدی سالم 

عالوه بر تاثیراتی که ویروس کرونا بر سالمت جسمانی 
دارد و موجب بیماری کم و بیش وخیم می شود، 
سالمت روان نیز تحت تاثیر خواهد بود... صفحه9

تسلیم استرس 
روزهای کرونایی 

نشـویم!

فراگیر شدن بیماري کووید-19 مشکالت زیادي 
را به همراه آورده که یکي از مهم ترین آنها ترس، 

بیم و هراسي است که بعد از این بیماري به نوعي با 
زندگي تک تک ما عجین شده است... صفحه5

نیمه دوم زندگی هر فرد می تواند یکی از باارزش ترین 
روزهای عمرش را به ارمغان آورد و حتی نسبت به 
دوران جوانی رضایت بیشتری داشت چون در این 
دوران به خرد و صبر دست پیدا می کنیم... صفحه6

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت در گفت و گو با »سالمت« 

تزریق داروی 
رمدسیویر برای 
بیماران سرپایی 

ممنوع است
داروی رمدسیویر یکی از داروهایی است که 

توانسته میزان مرگ ومیر اولیه را در بیماران مبتال کم 
کند. این دارو آنگونه که از شواهد اولیه برمی آید در 

مقایسه با داروهای دیگر برتری دارد... صفحه2
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پرسشی از دکتر افشین استوار رئیس مرکز
مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

ممنوعیت فهرست 
کاالهای آسیب رسان 
ضمانت اجرایی دارد؟
 صفحه 8

رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در گفت وگو با »سالمت«

مقایسه  اثربخشی 
داروهای درمان کرونا  اشتباه است

داروی فاویپیراویر یکی از داروهایی است که این روزها در کمک به درمان کرونا از آن استفاده می شود. این دارو به 
تازگی در فهرست دارویی کشور وارد شده اما دارویی است که در درمان آنفلوانزا کاربرد دارد و بر اساس مطالعاتی که 

در دنیا انجام شده، روی بیماری کووید-19 نیز آثار مثبتی داشته است... صفحه2



شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

سازمان جهانی بهداشت: 
همهگیریکروناسختترینوضعیتاضطراریکهتابهحالداشتهایم

سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرد شیوع کروناویروس سخت ترین وضعیت 
اضطراری است که تا به حال داشته ایم.

به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت پیش از آغاز شیوع کروناویروس 5 بار اعالم 
اطفال و  بار(، زیکا، فلج  ابوال )2  بیماری  بهداشتی کرده که شامل  وضعیت اضطراری 
آنفلوانزای خوکی بوده است. در این میان همه گیری کروناویروس، ششمین و در عین حال 

سخت ترین وضعیت اضطراری است که تا به حال این سازمان با آن روبرو بوده است.

به گفته »تدروس آدهانوم قبریسوس«، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، از ماه ژانویه 
بیش از ۱۶ میلیون مورد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان گزارش شده و بیش از ۶5۰ 

هزار نفر جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند.
وی افزود: »زمانی که در سی ام ماه ژانویه وضعیت اضطراری جهانی اعالم شد، در خارج 
از مرزهای چین کمتر از ۱۰۰ مورد ابتال به این بیماری گزارش شده بود و موردی از 

مرگ ومیر در دیگر نقاط جهان نداشتیم.«
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: »کشورهای 
جهان گام های بسیار موثری برای مقابله با کروناویروس جدید برداشته اند اما هنوز تا 

متوقف کردن این همه گیری راهی طوالنی در پیش است.«

خبــر

داروی فاویپیراویر یکی از داروهایی 
است که این روزها در کمک به درمان 
کرونا از آن استفاده می شود. این 
دارو به تازگی در فهرست دارویی 
کشور وارد شده اما دارویی است که در درمان آنفلوانزا 
کاربرد دارد و بر اساس مطالعاتی که در دنیا انجام شده، 
روی بیماری کووید-۱۹ نیز آثار مثبتی داشته است.

 البته این دارو برای استفاده در بیماران آنفلوانزا مجوز 
ورود به فهرست دارویی را گرفته اما همچنان در 
فهرست داروهای مورد استفاده برای درمان کرونا در 
مراکز درمانی کشور قرار دارد. ضمنا تولید این دارو 
در یکی از شرکت دارویی داخلی از چند ماه قبل آغاز 
شده و داروی تولید داخل ظرف روزهای آینده وارد 
بازار خواهد شد. همچنین این دارو با یک دهم قیمت 

داروی خارجی به تولید رسیده است.
حال برای اطالع بیشتر در خصوص این دارو سراغ 
محمدرضا هاشمیان، رئیس بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان مسیح دانشوری تهران ر فته ایم. وی درباره 
داروی فاویپیراویر به  »سالمت« گفت: »داروهایی 
که امروز در کمک به درمان کرونا مورد استفاده قرار 
می گیرند داروهایی هستند که در بیماری های دیگر مورد 
استفاده قرار گرفته اند. برای مثال داروی هیدروکسی 
کلروکین دارویی بود که برای درمان بیماری ماالریا از 
آن استفاده می شد یا داروی فاویپیراویر که برای درمان 

بیماری آنفلوانزا از آن استفاده می شود.«
هاشمیان افزود: »بیماری کووید-۱۹ یک بیماری نوپدید 
است و هنوز درمان مشخصی برای آن وجود ندارد، 
ازاین رو برای درمان بیماری از داروهای کمکی دیگر 
دارویی  داروها  این  دیگر  نمونه  می شود.  استفاده 
رمدسیویر است که اولین بار با احتیاط فراوان روی 
بیماران ایرانی و در بیمارستان مسیح دانشوری مورد 
استفاده قرار گرفت و مشاهده شد تاثیرات خوبی داشت 

و پس از آن مورد استقبال قرار گرفت.«
وی اظهار داشت: »داروی فاویپیراویر یک داروی ژاپنی 
است که برای اولین بار در این کشور و با نام »فاوی 

وان« تولید شد. البته با توجه به اینکه داروی بهتری 
برای درمان آنفلوانزا وجود داشت این دارو استفاده 
جانبی پیدا کرد و در دنیا زیاد مورد استفاده برای بیماری 
آنفلوانزا قرار نگرفت اما زمانی که بیماری کووید-۱۹ 
شیوع پیدا کرد این دارو در ژاپن و چین مورد استفاده 
قرار گرفت و نتایج حاصل از آن مطلوب بود بنابراین 
بالفاصله این دارو در کشور ما هم وارد گایدالین درمان 
شد و ما در بیمارستان مسیح دانشوری تاثیرات آن را 
دیدیم. از این  رو امروز این دارو وارد مراحل درمان 
در کشورهای مختلف شده و مقاالت علمی متعددی 

درباره اثربخشی آن نگارش شده است.«
فوق تخصص مراقبت های ویژه افزود: »یک نکته را در 
درمان بیماری نباید فراموش کنیم و آن تفاوت زمان 
استفاده از داروهاست. برای مثال داروی رمدسیویر 
دارویی است که در مراحل بحرانی بیماری از آن 
استفاده می شود اما داروی فاویپیراویر دارویی است 

که باید در مراحل اولیه بیماری از آن استفاده کرد 
زیرا عملکرد خوبی در کاهش تعداد ویروس ها دارد 
و اجازه نمی دهد که بیمار به مرحله بحرانی و شدید 

بیماری برسد.«
وی با بیان این نکته که نتایج عملکرد داروی فاویپیراویر 
هنوز اعالم نشده ولی نتایج داروی رمدسیویر در دسترس 
است، تاکید کرد: »یکی از اشتباهاتی که همکاران 
علمی ما انجام می دهند این است که داروها را در 
روند درمان با یکدیگر مقایسه می کنند که این کار 
درست نیست. البته این واقعیت دارد که اثرگذاری 
داروی رمدسیویر به دلیل اینکه دارو یک محصول 
تزریقی است و سریع تر جذب می شود و اثر خود 
را نشان می دهد، بیشتر است اما داروی فاویپیراویر 
به دلیل اینکه یک داروی خوراکی است زمان زیادی 
طول می کشد تا اثر کند. نباید فراموش کنیم که هر 
دارویی مربوط به یک مرحله از درمان است و نمی توان 

داروی رمدسیویر را برای بیماری که با عالیم اولیه 
مراجعه کرده، تجویز کرد.«

هاشمیان به توزیع داروی فاویپیراویر تولید داخل اشاره 
کرد: »دارو هنوز به دست ما نرسیده است ولی آنطور 
که مسووالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
اعالم کرده اند در روزهای آینده شاهد ورود دارو به 

چرخه توزیع خواهیم بود.«
مسیح  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  رئیس بخش 
به مقایسه میزان شیوع  پایان  دانشوری تهران در 
بیماری و تلفات ناشی از آن در ایران و کشورهای 
همسایه پرداخت و گفت: »برای مثال تعداد بیمارانی 
که در کشور ترکیه در هر روز فوت می کنند بین 
۱7 تا 2۰ نفر است، در حالی که در کشور ما این 
رقم به باالی 2۰۰ نفر رسیده بنابراین تفاوت بسیار 
زیادی که بین ما و ترکیه در رابطه با مهار و درمان 
کووید-۱۹ وجود دارد این است که این کشور و 
برخی دیگر از کشورها که تلفات کمتری دارند، در 
بحث پییشگیری بهتر از ما عمل کرده اند و ما در 
این خصوص ضعف داریم. نمونه این پیشگیری ها 
الزام استفاده از وسایل محافظت شخصی مانند ماسک 
است زیرا در این کشورها استفاده نکردن از این 
وسایل جریمه دارد، در حالی که در کشور ما هنوز 

استفاده از این تجهیزات همه گیر نشده است.«

داروی رمدسیویر یکی از داروهایی است که توانسته 
میزان مرگ ومیر اولیه را در بیماران مبتال کم کند. این 
دارو آنگونه که از شواهد اولیه برمی آید در مقایسه با 
داروهای دیگر برتری دارد و حتی توسط سازمان غذا 
و داروی آمریکا)FDA( به عنوان دارویی که در شرایط 
اضطراری می توان از آن استفاده کرد، تاییدیه دریافت 
کرده است. همچنین این دارو در اروپا با این ادبیات به 
عنوان داروی شرایط اضطراری در وضعیتی که داروی 
دیگری وجود ندارد توانسته مجوز مصرف پیدا کند.
البته داروی رمدسیویر در کشور ما نیز از همان روزهای 
نخست مورد استفاده قرار گرفت اما متاسفانه یک عده 
سودجو با تبلیغات کاذب توانستند داروی تقلبی را با 
قیمت های بسیار باال در بازار سیاه به مردم بفروشند.

از این  رو برای آگاهی از آخرین وضعیت دارو سراغ 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت رفتیم تا در این زمینه اطالعاتی کسب کنیم. 
جهانپور گفت: »این دارو در کشور ما هم با کمترین 
فاصله زمانی وارد بیمارستان ها و روند درمان بیماران 
شد و کشور ما جزو اولین کشورهایی است که توانسته 
این دارو را در داخل تولید کند. البته دارو ابتدا به پیشنهاد 
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا وارد فهرست 
دارویی کشور شد و سپس تولید داخلی دارو توسط 
چند شرکت شروع شد و اولین محموله های تولید 
داخل این دارو در آینده نزدیک وارد چرخه توزیع 
خواهد شد.« وی افزود: »امروز مقادیری از این دارو 
از مسیر واردات تامین شده و در اختیار سازمان غذا 
و دارو قرار گرفته تا بین دانشگاه های علوم پزشکی و 
با صالحدید روسای دانشگاه ها برای بیماران بستری 
استفاده شود. همچنین با ورود محموله های جدید تولید 
داخل به چرخه توزیع، فراوانی دارو بیشتر خواهد شد،.«
جهانپور اضافه کرد: »یک نکته وجود دارد و آن این 
است که بر اساس شواهد تحقیقاتی موجود هنوز هیچ 
دارویی در حد یک داروی با اثربخشی قطعی برای 
درمان بیماری کووید- ۱۹ وجود ندارد و از داروهای 

موجود به نوعی درمان کمکی و نگهدارنده وضعیت 
بیماران استفاده می شود.«

وی ادامه داد: »در کشور ما از روز نخست همه داروهایی  
که به صورت مستقیم به عنوان داروهای ضدویروسی و 
داروهای کمکی و نگهدارنده برای درمان در دنیا استفاده 
می شد، تهیه شد و حتی در موارد لزوم این داروها 
وارد فهرست دارویی کشور شدند و بالفاصله برای 
بیماران مورد استفاده قرار گرفتند و در مواردی هم که 
دارویی در فهرست دارویی کشور نبود در چارچوب 
مطالعات تحقیقاتی و بالینی از دارو استفاده شد و در 
کمترین زمان ممکن تولیدی داخلی آنها نیز آغاز شد. 
از این  رو داروی رمدسیویر آخرین دارویی بود که تا  
امروز بیشترین اثربخشی را داشت و ما توانستییم به 

تولید داخلی آن دست پیدا کنیم.«
جهانپور در پاسخ به این سوال که آیا پزشکان می توانند 
این دارو را برای همه بیماران تجویز کنند؟ گفت: 
»هر دارویی که خارج از فهرست دارویی کشور باشد 
تجویز و واردات و ساخت آن در داخل ممنوع است 

و اقدام به این کار خالف قانون است زیرا تجویز 
دارو مطابق بند پ ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه 
کشور خالف مقررات است و اگر پزشکی این اقدام 
انجام داده باشد، مطابق قانون و  خالف قانون را 
وفق ماده ۱۱ قانون سازمان نظام پزشکی کشور از 
طریق این سازمان و هیات های رسیدگی به تخلفات 
پزشکی قابل پیگرد قانونی است.« وی افزود: »البته 
امروز داروهایی مانند رمدسیویر و برخی داروها وارد 
فهرست دارویی کشور شده اند اما در ماه های اخیر 
ما شاهد این بودیم که برخی داروها که در فهرست 
رسمی نبودند توسط برخی پزشکان تجویز شدند که 
این اقدام قابل پیگیری است. ضمن اینکه ما اطمینان 
داریم که در روزهای آتی نیز برخی داروهای خارج 
از فهرست تجویز و توصیه خواهد شد و متاسفانه 
شاهد هستیم که این روند مکررا تکرار می شود و افراد 
هم بعد از اینکه می بینند این داروها در چرخه توزیع 
نیست و با توجه به اینکه تصور می کنند معجزه ای 
با مصرف آنها اتفاق خواهد افتاد، اقدام به تهیه آنها 

از بازار سیاه می کنند که شاهد خسارت های جانی و 
مالی بعد از این اتفاق بودیم.«

جهانپور در ادامه تاکید کرد: »داروی رمدسیویر یک 
داروی تزریقی و به صورت ویال مایع است و استفاده 
آن فقط در بیمارستان ها امکان پذیر است و دسترسی 
عمومی و تزریق سرپایی آن در منزل منطق علمی 
ندارد. عالوه بر این فراموش نکنیم که دارو در اتحادیه 
اروپا و آمریکا هم که مجوز استفاده اضطراری دریافت 
کرده برای بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که در 
وضعیت وخیم و بحرانی بیماری قرار دارند بنابراین 
دارو در بیمارانی که دچار آبشار التهابی ناشی از حمله 

ویروس هستند تاثیر نخواهد داشت.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »در یک 
جمله باید بگویم که استفاده این دارو بدون تجویز 
پزشک و حتی در صورت سرپایی و در منزل ممنوع 
است و توزیع دارو در داروخانه ها در دستور کار 
وزارت بهداشت نخواهد بود.« وی در خصوص قیمت 
دارو نیز گفت: »این دارو یکی از داروهای با قیمت 
بسیار باالست اما از آنجا که دارو در کشور ما یکی 
از ارزا ترین محصوالت است بنابراین داروی رمدسیویر 
تولید داخل با قیمت هر ویال ۱ میلیون و 27۰ هزار 
تومان عرضه خواهد شد و برای هر دوره مصرف که 
باید ۶ ویال آن تزریق شود هزینه دارو کمتر از 8 
میلیون تومان خواهد بود که این قیمت یک هشتم 

قیمت دارو در بازارهای جهانی است.«

 علی 
ابراهیمی

رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در گفت وگو با »سالمت« 

مقایسهاثربخشیداروهایدرمانکرونااشتباهاست

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت و گو با »سالمت« 
تزریقدارویرمدسیویربرایبیمارانسرپاییممنوعاست

هاشمیان:بیماری
کووید-19یکبیماری
نوپدیداستوهنوز
درمانمشخصیبرای
آنوجودندارد.ازاینروداروهایی
کهامروزدرکمکبهدرمانبیماران

مورداستفادهقرارمیگیرندداروهایی
هستندکهدربیماریهایدیگرمورد
استفادهقراگرفتهاندودرمانقطعی

بیماریکرونانیستند

جهانپور:دریکجمله
بگویمکهاستفادهازاین
داروبدونتجویزپزشک
وحتیدرصورتسرپایی
ودرمنزلممنوعاستوتوزیعدارو
درداروخانههادردستورکاروزارت

بهداشتنخواهدبود

استفاده از ماسک اهداف مختلف دارد و 
باید بدانیم هدف ما از استفاده از ماسک 
چیست تا به این موضوع پی ببریم که 
در چه مکان ها و در چه زمان هایی باید 

از این وسیله استفاده کنیم.
زمانی ممکن است استفاده از ماسک 
با هدف پیشگیری از استنشاق ذرات 
معلق هوا در شرایط وجود ریزگرد و 
آلودگی هوا در فصول مختلف سال 
این شرایط  در  باشد.  به ویژه زمستان 
توصیه می شود فرد زمانی که در بیرون از منزل است از 
ماسک استفاده کند و در فضاهای داخل و در محیط هایی 
که مسقف هستند و پنجره ها بسته است و ذرات شانس 
نفوذ ندارند، توصیه ای برای استفاده از ماسک وجود ندارد 
اما در شرایط شیوع بیماری مانند وضعیت فعلی که فرد 
بیماری است و عالمت بیماری را هم دارد باید در تمام 
حاالت از ماسک استفاده کند. همچنین در موقعیتی که فرد 
پزشک یا پرستار و جزو کادر درمانی است و با بیماران 
سروکار دارد هم توصیه فراوانی به استفاده از ماسک شده 
است. زمانی هم که فرد عادی و بدون عالمت است و 
احتمال ابتال به بیماری را دارد و در جامعه در حال تردد 
است نیز توصیه به استفاده از ماسک شده است بنابراین 
در این مطلب بحث اصلی ما در خصوص استفاده از 
ماسک در افراد بدون عالمت و نشانه بیماری است زیرا 
صحبت های ضدونقیضی شنیده می شود که بسیاری از این 
صحبت ها همراستا با توصیه های سازمان جهانی بهداشت 
و مراکز کنترل بیماری های کشورهای پیشرفته که در این 

زمینه تحقیقات زیادی انجام داده اند، نیست.
متاسفانه با این صحنه زیاد مواجه می شویم که افرادی 
در فضای باز و در کوچه و خیابان از ماسک استفاده 
می کنند اما به محض اینکه وارد محیط خانه یا محل کار 
خود می شوند ماسک را کنار می گذارند. البته ممکن است 
گرمای هوا یا نزدن ماسک توسط دیگران بهانه هایی برای 
کنار گذاشتن ماسک باشد ولی توصیه ها می گوید که افراد 
بدون عالمت و به ظاهر سالم با هدف اینکه دیگران را 
آلوده نکنند در فضاهای بسته ای که امکان فاصله گذاری 
فیزیکی در آنها وجود ندارد باید از ماسک استفاده کنند 
بنابراین دو شرط در استفاده از ماسک مطرح است؛ نخست 
بسته بودن فضا و دوم عدم امکان فاصله گذاری فیزیکی.

اگر فرد در فضای بسته ای قرار دارد که می تواند فاصله 
فیزیکی یک تا دو متری را رعایت کند تاکیدی بر استفاده از 
ماسک وجود ندارد. البته اگر شرایط مهیا باشد و ماسک در 
دسترس همه افراد قرار گیرد ایرادی برای استفاده از ماسک 
در همه محیط ها وجود ندارد بلکه مفید نیز خواهد بود.

نکته دیگری که باید همه به آن توجه کنیم این است که 
نحوه استفاده از ماسک بسیار مهم است. امروز می بینیم 
برای  از صورت خود  را در قسمت  هایی  افراد ماسک 
نمونه زیر چانه قرار می دهند که اصال درست نیست زیرا 
ماسک برای محافظت از بینی و دهان است و این پرستیژ 
نیست که فرد ماسک را روی چانه خود قرار دهد. مورد 
را زمان صحبت  افراد ماسک خود  دیگر آن است که 
کردن برمی دارند، در حالی که اصلی ترین زمان انتشار 
ذرات ویروس هنگام صحبت کردن است بنابراین فرد 
زمانی که در حال صحبت کردن است باید ماسک روی 

بینی و دهان خود قرار دهد.
توصیه سازمان جهانی بهداشت به مردم عادی در شرایطی 
که نمی توانند فاصله گذاری فیزیکی را در فضای بسته رعایت 
کنند این است که از ماسک استفاده کنند. البته سالمندان و 
افرادی که بیماری زمینه ای و مزمن دارند حتی در شرایط 

فاصله گذاری فیزیکی نیز باید از ماسک استفاده کنند.
بنابراین هدف از توصیه به استفاده از ماسک برای افرادی 
که عالمتی ندارند و احتماال ناقل باشند این است که در 
صورت آلودگی دیگران را آلوده نکنند. ضمن اینکه توصیه 
به استفاده از ماسک فقط در فضاهای بسته وجود دارد و 
در فضاهای باز تنها فایده ای که استفاده از ماسک می تواند 
داشته باشد ترویج فرهنگ محافظت از خود در برابر 
بیماری کووید-۱۹ است، نه اینکه با این کار محافظتی از 

خود و دیگران می کنیم.

کجاوچگونه
ازماسکاستفادهکنیم؟

 دکتر مسعود 
یونسیان
متخصص 

اپیدمیولوژی و عضو 
هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

یادداشت
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امروزه استفاده از اینترنت 
و رایانه در زندگی ما ریشه 
دوانده و بیشتر از سایر ابزار 
روش  و  راه  تکنولوژی، 
آثار  از   اما  است  داده  تغییر  را  ما  زندگی 
اعتیاد به اینترنت بر عملکرد روان شناختی، 
سالمت روان و بهزیستی عمومی اطالعات 

کمی داریم. 

اجتماعی پیامدهای 
بارزترین مشکل اثبات شده در مورد اعتیاد 
به اینترنت، مداخله در زمان است که باعث 
ایجاد تداخل در زندگی اجتماعی از جمله 
کارهای  و  حرفه ای  تحصیلی،  عملکرد 

روزمره می شود. 
به گفته دکتر کیت دبلیو بورد: »فرد وقتی 
مانند  او  روانی  که وضعیت  معتاد می شود 
حاالت روانی و عاطفی و همچنین تعامل 
تحصیلی، شغلی و اجتماعی در اثر استفاده 

بیش از حد از ]اینترنت[ مختل شود.«
در برخی موارد، این رفتار با عنوان استفاده 
بیش از حد و دردسرساز از رایانه، استفاده 
استفاده  اینترنت،  از  سواستفاده  و  اجباری 
مضر و وابستگی به آن نیز شناخته می شود. 

جسمی عالئم 
اعتیاد به اینترنت چه از نظر جسمی و چه 
از نظر عاطفی روی فرد  آثار مخربی برجای 
می گذارد. ضعف سیستم ایمنی به دلیل کمبود 
خواب وعدم تحرک و دوری از ورزش، فشار 
چشم و پشت و گردن، بدن درد، نشانگان 
مچ دست(،  مجرای  کارپال)نشانگان  تونل 
مشکالت بینایی و افزایش یا کاهش وزن فقط 
برخی از مشکالت جسمی است که ممکن 
است در نتیجه اعتیاد به اینترنت سبب آزار 
آمدن  به وجود  باعث  بشود. همچنین  فرد 
تأثیرات عاطفی مانند افسردگی، ناهنجاری، 
اضطراب، انزوای اجتماعی، پرخاشگری و 

نوسانات روانی می شود. 
با ترک اینترنت ممکن است عالئمی مانند 
اضطراب، افسردگی، عصبانیت و اضطراب 
به  روانی  عالئم  شاید  و  بیاید  وجود  به 
ضربان  افزایش  مانند  جسمی  مشکالت 
تنگی  و  شانه ها  در  تنش  و  تیک  قلب، 

تبدیل شوند.  نفس 

شخصی اختالالت 
این گروه از اختالالت به مشکالت فردی 
از جمله درونگرایی، مشکالت اجتماعی و 
مهارت های ارتباطی چهره به چهره مربوط 
می شوند. روابط اینترنتی برای این گروه از 
دچار  دیگران  با  واقعی  ازتماس  که  افراد 
جایگزین  هستند،  گریزان  و  شده  نگرانی 

بود.  مناسبی خواهد 

اجتماعی حمایت 
افرادی که بدون ارتباط و پشتیبانی اجتماعی 

کافی هستند، در معرض خطر بیشتری 
برای اعتیاد به اینترنت قرار دارند. آنها 
روابط  به  خود  تنهایی  کاهش  برای 
متوسل می شوند.  پشتیبانی مجازی  و 

کاربران  از  گروه  این  حقیقت،  در 
بازی های  گفت وگو،  اتاق های  به  بیشتر 
تعاملی،پیام رسانی یا رسانه های اجتماعی 

می کنند.  پیدا  اعتیاد 

روان شناسی عوامل 
برخی از افراد با مشکالت روانی زمینه ای 
از  ناشی  اضطراب  و  افسردگی  مانند 
احساسات ناخوشایند و مشکالت روانی 
خود به سمت رفتارهای اجباری کشیده 
می شوندواین اعتیاد را جایگزین اعتیاد به 
مواد می کنند. شایع ترین بیماری مشترک 

در ارتباط با اینترنت، افسردگی واختالل بیش 
معتادان  است.  توجه  ازکمبود  ناشی  فعالی 
استفاده  ویژگی های  از  برخی  به  اینترنت 
آسان  دسترسی  بودن،  ناشناس  مانند  ازآن 
معتاد می شوند.  اینترنت  تعاملی  ماهیت  و 
به  شروع  سن  والدین،  تحصیالت  سطح 
شبکه های  فراوانی  و  اینترنت  از  استفاده 
اجتماعی و سایت های بازی بین نوجوانان 
با استفاده بیش از حد اینترنت، همراه است 
برخی از مطالعات تجربی نشان می دهد که 
درگیری بین والدین و فرزندان، به طور قابل 
توجهی با اعتیاد اینترنتی ارتباط دارد. عوامل 
محافظتی مانند ارتباط با کیفیت والدین و 
ابتال  مثبت جوانان، خطر  و رشد  فرزندان 
به بیش فعالی عدم توجه را کاهش می دهد 
که یکی از عوامل اعتیاد به اینترنت است. 

از  از حد  استفاده بیش  از  ناشی  مشکالت 
اینترنت به توجه جدی جامعه سالمت روان 
و روان پزشکی نیاز دارد. متخصصان درمان 
اعتیاد به اینترنت برای ارائه درمان مناسب 
باید ابتدا نوع اعتیاد را تشخیص بدهند که 
اختالل وسواس فکری است  نوع  آیا یک 
یا اختالل کنترل اجباری. اعتیاد به اینترنت 
همچنین در 3 گروه طبقه بندی می شود: اجبار 
و  افراطی  استفاده  اینترنت،  از  استفاده  در 

وابستگی به آن. 

اینترنت به  اعتیاد  انواع 
مشکل  استفاده  به  عموما  اینترنت  اعتیادبه 
می شود،  گفته  اینترنت  از  اجباری  و  ساز 
ادامه این  نوعی آسیب شناسی رفتاری که 
توجهی  قابل  اختالل  ایجاد  باعث  حرکت 

در زمینه های مختلف زندگی و عملکرد 
فرد می شود. 

یک  اینترنت  به  اعتیاد 
گسترده  اصطالح 

است که طیف وسیعی از رفتارها و مشکالت 
کنترل اجباری مانند اینترنت، رایانه شخصی 
می شود.  شامل  را  همراه  تلفن  فناوری  و 
در حالی که هنوز هیچ معیار رسمی برای 
ندارد،  وجود  اینترنت  به  اعتیاد  تشخیص 
اعتیادهای  انواع  از  خاص  نوع   5 محققان 
رایانه ای و اینترنتی را شناسایی کرده اند. 

به  اعتیاد  جنسی:  کانال های  به  اعتیاد   .1
اینترنتی  اعتیاد  ازانواع  یکی  سایبرسکس 
است که اتاق های گفت وگوی آنالین جنسی 
خصوصا برای بزرگساالن و کانال های جنسی 
را دربرمی گیرد. درگیری فکری با هر یک 
از این خدمات می تواند در توانایی شخص 
در برقراری روابط جنسی درست، ازدواج و 
صمیمت در دنیای واقعی مشکل ایجاد 
کند. گزینه های درمانی برای افراد 
معموال  سایبرسکس  به  معتاد 
بستری  مداخله،  صورت  به 
شدن طوالنی مدت یا درمان 

است.  سرپایی 
اینترنتی:  اجبار   .2
اینترنتی  اجبار 
فعالیت های  به 
گفته  آنالین  تعاملی 
می تواند  که  می شود 
باشد،  مضر  بسیار 
خرید  قمار،  مانند 
سهام،  فروش  و 
حراج های آنالین و اعتیاد 
به خرید اینترنتی. این عادات 
مالی  ثبات  بر  مخربی  تأثیر  می تواند 
فرد داشته باشد و شغل شخص را به خطر 
بیندازد. خرج کردن یا از دست دادن مبالغ 
زیاد می تواند به زندگی شخص و روابط او 
استرس زیادی وارد کند. دسترسی سریع و 
آنالین،  فروشگاه های  کازینوها و  به  آسان 

افراد مستعد را به تور می اندازد. 
3. اعتیاد به روابط مجازی: افراد معتاد به 
فضای مجازی عمیقا درگیر روابط مجازی 
را  دوستان  و  خانواده  اغلب  و  می شوند 
آنالین  روابط  معموال  می کنند.  فراموش 

روم(یا  گفت وگو)چت  اتاق  طریق  از 
اجتماعی  شبکه های  مختلف  سایت های 
شکل می گیرد اما می تواند در تمام سایت هایی 
دیده  است،  برقرار  آنالین  گفت وگوی  که 
شود. این افراد غالبا هویت و ظاهر واقعی 
خود را پنهان می کنند که اصطالحا به آن گربه 
ماهی)هویت جعلی( گفته می شود. پس از 
تحلیل زندگی اجتماعی و شخصیتی آنالین، 
اجتماعی و  با مهارت های محدود  شخص 
انتظارات غیرواقعی روبرو می شود. بسیاری 
از اوقات، این اتفاق باعث می شود که فرد 
در برقراری ارتباط در دنیای واقعی دچار 
و  بیشتر  ترتیب،  همین  به  و  بشود  مشکل 
بیشتر به روابط مجازی وابسته شود. معموال 
تغییر  از  واطمینان  اعتیاد  این  درمان  برای 
رفتارهای ماندگار، مشاوره یا درمان دارویی 

الزم است. 
4. جستجوی اطالعات: اینترنت اطالعات 
و دانش زیادی را در اختیار کاربران قرار 
می دهد. آسان بودن دسترسی به اطالعات به 
نوعی اعتیاد غیرقابل کنترل تبدیل شده است. 
در برخی موارد جستجوی اطالعات باعث 
به وجود آمدن گرایشات وسواس اجباری 
می شود. به طور معمول جستجوی اجباری 
را  شغلی  بهره وری  می تواند  نیز  اطالعات 
ازدست دادن شغل  یا موجب  داده  کاهش 
بشود. با توجه به شدت اعتیاد، گزینه های 
مختلف  روش های  بین  می توانند  درمانی 
درمانی مانند تغییر رفتار اجباری تا گسترش 

باشند.  متغیر  مقابله ای  روش های 
که  رایانه،  به  اعتیاد  بازی:  به  اعتیاد   .5
نامیده  نیز  رایانه ای  بازی  به  اعتیاد  گاهی 
می شود شامل فعالیت های آنالین و آفالین 
می شود.  انجام  رایانه  طریق  از  که  است 
یافت  رواج  رایانه  از  استفاده  زمانیکه  از 
بازی هایی مانند تتریس و ماین سوییپر روی 
رایانه برنامه ریزی شد. محققان خیلی سریع 
متوجه شدند که بازی های رایانه ای به یک 
کارمندان  است.  شده  تبدیل  جدی  مشکل 
زمان زیادی را پشت میز کارشان به بازی های 
رایانه ای اختصاص می دهند که باعث کاهش 
بازدهی قابل مالحظه ای می شود. عالوه بر 

این بازی های کالسیک، امروزه هزاران نوع 
بازی موجود است. اعتیاد به بازی رایانه ای 
از قدیمی ترین انواع اعتیاد به نرم افزار است 

که همچنان مضر است. 

چگونگی شناخت عالئم و 
اینترنت به  اعتیاد  نشانه های 

در سال 1998 میالدی، دکتر کیم برلی یانگ 
»تست اعتیاد به اینترنت« را ارائه داد. این 
پرسشنامه دارای 20 سوال است که شامل 

قبیل: از  عبارت هایی 
که  زمانی  از  بیشتر  می شوید  متوجه  اغلب 
اینترنت  از  کرده اید،  مقرر  خودتان  برای 

می کنید؟ استفاده 
خاطر  به  اطرافیان  روز  در  بار  چند  غالبا 
استفاده زیاد از اینترنت به شما تذکر می دهند؟
پیش بینی می کنید که هر چندوقت یکبار به 

اینترنت تمایل دارید.  از  استفاده 
به  گزینه   5 این  از  یکی  با  می توانید  شما 
سوال های فوق پاسخ دهید: اصال، به ندرت، 
گاه و بیگاه، غالبا و همیشه. هر پاسخ عددی 
داده شده است.  به آن اختصاص  دارد که 
به هم  پاسخ  مقادیر  تمام  آزمون،  پایان  در 
آمده  دست  به  ازونمره  و  می شوند  اضافه 
برای تعیین وجود یا شدت اعتیاد به اینترنت 

می شود.  استفاده 
نیز  اینترنت  به  اعتیاد  تست های  سایر 
در  مثال  کرده اند  کسب  زیادی  محبوبیت 
سال 2005 میالدی، دکتر کیت دبلیو مقاله ای 
را منتشر کرد که در آن 8 ویژگی را برای 
توصیف اختالل در استفاده از اینترنت عنوان 
این  از  بیشتر  یا  مورد   5 اگر  است.  کرده 
صفات را در خود پیدا می کنید، به اینترنت 

دارید: اعتیاد 
1. آیا مدام مشغول استفاده از اینترنت هستید؟
اینترنت  از  استفاده  زمان  افزایش  با  آیا   .2

می کنید؟ رضایتمندی  احساس 
3. آیا تالش شما برای کنترل، قطع یا متوقف 
کردن استفاده از اینترنت ناکام مانده است؟
اینترنت  انتظارتان سرگرم  از حد  بیشتر   .4

هستید؟
از  استفاده  دارید  سعی  که  زمانی  آیا   .5
اینترنت را کنار بگذارید احساس بی قراری، 
تحریک پذیری  و  بی حوصلگی  افسردگی، 

می کنید؟
6. به خاطر استفاده از اینترنت، آیا در معرض 
خطر از دست دادن روابط مهم، شغل، تحصیل 

یا فرصت های شغلی هستید؟ و 
7. برای پنهان کردن میزان درگیری با اینترنت 
در قبال اعضای خانواده، پزشک یا سایرین 

به دروغ متوسل می شوید؟
از  شدن  یارها  مشکالت  از  فرار  برای   .8
استفاده  اینترنت  از  بی قراری،  احساس 
گناه،  ناتوانی،  احساس  )مانند  می کنید 

افسردگی(.  اضطراب، 

اعتیاد به اینترنت و بیماری روان
 2016 سال  در  تحقیقاتی  مطالعه  یک 
با  که  افرادی  می دهد  نشان  میالدی 
جوان،  دکتر  اعتیاد  تست  از  استفاده 
معتاد به اینترنت تشخیص داده شدند، در 
مواجهه با فعالیت های روزمره خود نسبت 
این  بیشتری داشتند.  به سایرین مشکالت 
خانوادگی،  زندگی  دربرگیرنده  مشکالت 
وظایف کاری، مدرسه و توانایی آنها برای 
معاشرت در دنیای واقعی بودو همین طور 
افراد مبتال به این نوع اعتیاد به میزان قابل 
توجهی افسردگی و عالئم اضطرابی را از 

می دادند.  بروز  خود 
که  است  موضوع  این  برسر  اصلی  بحث 
آنالین  اینترنت  یا  همراه  تلفن  رایانه،  آیا 
بهداشت  مشکالت  چنین  پیامد  یا  علت 
عدم  فعالی  بیش  نه؟عالئم  یا  است  روان 
دربرنامه ریزی،  مشکالت  مانند  توجه 
مدیریت ضعیف زمان و رسیدن به سطح 
به  معتادان  بین  نیز  باالیتحریک پذیری 
افراد  این،  بر  اینترنت شایع است. عالوه 
مبتال، به احتمال زیاد به طور همزمان دچار 
و  مراقبت  به  نیاز  که  اختالل هستند  چند 

دارند.  ویژه  معالجه 

3 مرحله در درمان سی بی تی-ال ای 
1. اصالح رفتاری برای کنترل استفاده از 
اینترنت: هم رفتار رایانه ای و هم رفتار غیر 
استفاده  زمان  و  کنید  بررسی  را  رایانه ای 
را  به فضای مجازی  وابسته  افراد  اینترنت 
به صورت آنالین و آفالین مدیریت کنید. 
2. تجدید ساختار شناختی برای به چالش 
شناختی:  تحریفات  اصالح  و  کشیدن 
اینترنت  منطقی که استفاده بیش از حد از 
چالش  به  و  شناسایی  می کند،  توجیه  را 

کنید.  و اصالح  بکشید 
3. درمان کاهش آسیب مشکالت وابستگی: 
اعتیاد  به  مربوط  بیمارگونه  عوامل  تمام 
اینترنتی، موانع بهبودی پایدار و جلوگیری 

کنید.  برطرف  را  بیماری  از عود 
ال ای ممکن است با بی خوابی همراه باشد، 
بنابراین درمان اختالل مرتبط ممکن است 

کند.  اصلی کمک  درمان  به 
ضد  داروهای  با  معتادان  که  هنگامی 
افسردگی خاصی تحت درمان قرار گرفتند، 
اینترنت کاهش  65درصد زمان استفاده از 
مجدد  استفاده  به  تمایل  همچنین  و  یافت 

آمد.  پایین  اینترنت  از 
در  که  افسردگی  ضد  داوری  از  نمونه ای 
کننده های  مهار  است،  بوده  موفق  درمان 
اس  ازجمله  سروتونین  مجدد  بازجذب 

است. بوده  سیتالوپرام 

/https://www.addictioncenter.com :منابع
/https://en.wikipedia.org

  استفاده از اینترنت و رایانه در زندگی ما ریشه دوانده و بیشتر از سایر ابزار تکنولوژی، راه و روش زندگی ما را تغییر داده است

اعتیاد به اینترنت چیست؟
 مترجم: 

هدا صادقیان 
افراد با حقیقی

مشکالت روانی 
زمینه ای مانند 
افسردگی و 
اضطراب ناشی 
از احساسات 
ناخوشایند و 
مشکالت روانی 
خود به سمت 
رفتارهای 
اجباری کشیده 
می شوندواین 
اعتیاد را 
جایگزین 
اعتیاد به 
مواد می کنند. 
شایع ترین 
بیماری مشترک 
در ارتباط 
با اینترنت، 
افسردگی 
واختالل بیش 
فعالی ناشی 
ازکمبود توجه 
است

درمان اعتیاد به اینترنت
 

برای اعتیاد به اینترنت هیچ درمان خاصی وجود ندارد. با توجه به شدت اعتیاد و رفتارهای شخصی فرد مبتال، انواع مختلفی از 
درمان ها اثرگذار خواهد بود. اگر شخصی را می شناسید که به خاطر استفاده بیش از حد از اینترنت دچار مشکل شده، اولین قدم 

مداخله یا ابراز نگرانی از رفتارهای او است. 
به طور کلی معالجه در طول دوره درمان اعتیاد با هرگونه اختالل همگانی مانند اضطراب، افسردگی و یا اختالل وسواس فکری 
درگیر می شود. در بعضی موارد،  ممکن است برای مدیریت عالئم این نوع ازبیماری های روانی یا کنترل افکار مزاحم استفاده از 

اینترنت، در صورت موثرنبودن سایر روش های معالجه، دارو نیز به کارگرفته شود.



گفت وگو با دکتر فاطمه مرادی مسوول روابط عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

طب سنتی تا کجا می تواند طبابت کند؟

حوزه هایی  چه  در  سنتی  طب   :
اطفال،  زنان،  حوزه  مثال  می شود؟  وارد 

قلب، داخلی یا...؟
طب سنتی در بیشتر حوزه ها می تواند وارد شود و 
کنار طب رایج به صورت تلفیقی، درمان را انجام 
دهد. به همین دلیل، پزشکان در رشته دانشگاهی 
ایرانی پذیرفته می شوند، تا عالیم خطر  طب 
بیماری ها را بشناسند و بتوانند بهترین تصمیم را 
برای بیمار بگیرند و همچنین از خدمات مکاتب 
مختلف طبی مثل طب سنتی ایران و طب رایج 

استفاده کنند.
: مثال فرض کنید بیماری با تشخیص 

ام اس به شما مراجعه کند.
یک متخصص طب ایرانی، ابتدا هر بیماری را 
با دیدگاه طب مدرن ویزیت می کند. اگر نیاز 
به مشاوره با متخصص یک رشته خاص داشته 
باشد، بیمار را ارجاع می دهد و اگر بیمار مشکل 
حادی نداشته باشد، از ظرفیت طب ایرانی کنار 
درمان های طب مدرن برای او استفاده می کند. 
پس هیچ گاه درمان های طب امروزی، برای 
درمان  بلکه  نمی شود،  قطع  ام اس  بیمار  یک 
سنتی هم کنار آن تجویز می شود. در نهایت، 
اگر عالئم بیمار بر اثر درمان های ما بهتر شد، 
متخصص نورولوژیست )عصب شناس( درباره 
روند آتی درمان و کاهش داروهای طب رایج 

تصمیم می گیرد.

: درباره بیماران مبتال به سرطان چطور؟
درباره این بیماران هم به روال معمول است. ما 
درمان های مدرن را قطع نمی کنیم، درواقع درمان 
طب ایرانی کنار طب مدرن قرار می گیرد و اگر 
موثر واقع شود، متخصصان سرطان شناسی درباره 

روش درمان تصمیم خواهند گرفت.
مشخص تر  طور  به  بدهید  اجازه   :
سوال کنم. مثال برای درمان دل درد در منابع 
مختلف می بینیم که طب سنتی آب سیب را 
تجویز می کند درصورتی که دل درد می تواند 
علت های بسیاری داشته باشد که تجویز آب 

سیب حتی آن را بدتر کند.
ما برای هر دل دردی آب سیب تجویز نمی کنیم. 
مثال شاید بیمار دل پیچه ویروسی داشته باشد. در 
این صورت آب سیب را تجویز می کنیم اما اگر 
من پزشک تشخیص بدهم که دلیل این دل درد 
انسداد روده است، آن وقت درمان از دست من 
خارج است و باید به جراح مراجعه شود. درواقع 
ابتدا حتما و باید اندوسکوپی انجام شود و اگر 
متخصص داخلی تشخیص داد که انسداد روده 
یا سرطان نیست، آنگاه درمان سنتی را شروع 
می کنیم تا در صورت بروز بیماری های حادی مانند 

سرطان، بیمار امکان درمان اصلی را از دست ندهد. 
به همین خاطر ما حتما تاکید می کنیم غیرپزشکان 

نباید وارد این حوزه بشوند.
: منابع درسی طب ایرانی کدام است؟

منابع درسی طب ایرانی همان منابع قدیمی هستند 
که برخی ممکن است چاپ سنگی نباشند و تایپ 
شده باشند اما در هر صورت همگی منابع قدیمی 

هستند یا به زبان عربی یا زبان فارسی قدیمی.
در  طبی  قدیمی  منابع  جلد  هزار   10 حدود 
کتابخانه های سراسر کشور داریم که قرار است 
مراحل مختلفی را به تدریج برای به روزرسانی طی 
کنند. مثال بعضی از منابع خطی، تایپ شده اند، بعضی 
از آنها روان نویسی و به زبان امروزی برگردانده شده 
اند. بعضی نیز در مرحله آخر با مستندات و مقاالت 
آمیخته شده اند، طوری که در حال حاضر، اولین 
جلد درسنامه طب سنتی ایران چاپ شده است 
و ویرایش های بعدی هم در حال تدوین است.

: یعنی منابع شما به روز نشده اند؟
نه اما گاهی منابع قدیمی را به زبان فارسی امروزی 
می نویسند. مثال من خودم که بیشتر در حیطه 
بارداری کار می کنم، با استفاده از کتاب های قدیمی 
و همین طور مقاالت و کتاب های طب رایج، یعنی 

با دیدگاه تلفیقی، کتابی درباره مشکالت دوران 
بارداری می نویسم که می تواند در درمان این 

بیماران استفاده شود.
: آیا درمان هایی که براساس منابع 
آمار  براساس  است،  انجام  در حال  قدیمی 

راستی آزمایی شده اند؟
 کاری که ما در دانشکده های طب ایرانی انجام 
می دهیم همین است. یعنی براساس درمان های 
موجود در کتاب های طب ایرانی و جستجو در 
مقاالت تحقیقات نوین، مطالعاتی را طراحی می کنیم 
تا به عنوان پایان نامه دانشجویان، کارآزمایی بالینی 
شود. معموال یک تا دو مقاله از هر کدام از این 

پایان نامه ها استخراج می شود.
: کار آماری درباره درمان های طب 

ایرانی وجود دارد؟
بله، داده های کارآزمایی های بالینی، با تست ها و 
روش های مدرن آماری بررسی می شوند. اما اگر 
منظور شما این است که روی یک کتاب قدیمی 
مربوط به یک حکیم، کار آماری جامعی انجام 

شده یا نه، جواب شما منفی است.
برخی از حکما در همان موقع تجربیات خود را 
درباره درمان برخی بیماری ها ثبت کرده اند اما به 

روش های جدید کار آماری انجام نگرفته.
: تخصص طب ایرانی را پی اچ دی 

می گویند. پی اچ دی دقیقا یعنی چه؟
پی اچ دی به معنای فلسفه آن علم و کارهای تئوری 
مربوط به آن است. مثال پی اچ دی تغذیه، هم نگاه 
به مسائل تئوریک علم تغذیه دارد و هم مسائل 
بالینی. طب سنتی هم به همان ترتیب، هم برمسائل 

تئوریک تمرکز دارد و هم درمان بالینی.
طب ایرانی با رشته های تخصصی دیگر که فقط 
کار درمانی انجام می دهند، تفاوت دارد. ما هم کار 
درمانی می کنیم و هم متون قدیمی را بررسی می کنیم.

: به این ترتیب، می توانیم طب ایرانی 
را طب مکمل بدانیم؟

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، طب 
سنتی هر کشور در همان کشور، طب سنتی شناخته 
می شود و در کشورهای دیگر، طب مکمل محسوب 
می شود. یعنی در کشور ما، طب سنتی چین، طب 
مکمل است و طب خودمان، طب سنتی ایران است. 
اگر منظورتان از مکمل، طب تلفیقی است؛ بله، 
طب ایرانی می تواند در تلفیق با طب رایج به درمان 

بیماری ها کمک کند.
: زبان علمی ایران در زمان های قدیم، 

عربی بوده. کتاب های طب ایرانی به کدام زبان 
هستند؟ ترجمه شده اند؟

به جز برخی کتاب های معروف مثل قانون ابن سینا، 
قریب به اتفاق منابع طب ایرانی به زبان عربی قدیم 
هستند و به همان زبان هم ما آنها را می خوانیم.

قانون ابن سینا را آقایی که تسلطی به زبان عربی 
داشت، در سال های قبل ترجمه کرده بود اما وقتی 
من دانشجوی طب ایرانی آن را می خوانم متوجه 
می شوم برخی از موارد اشتباه ترجمه شده، بنابراین 

ما نمی توانیم دقیقا به آن ترجمه ها استناد کنیم.
: مرز تطابق طب ایرانی با طب امروزی 
کجاست و چطور می شود این دو را با هم 

منطبق کرد؟
در بیماری های بسیاری امکان این تطابق وجود 
ندارد. مثال، بیماری قوبا در متون طب ایرانی را 
نمی توانیم معادل کامل یک بیماری پوستی امروزی 
بدانیم، ممکن است معادل اگزما بدانیم و گاهی 
پسوریازیس. درواقع بسیاری از واژه های طب 
ایرانی بین 2 یا 3 بیماری کنونی همپوشانی دارند.

توسط  که  ایرانی  طب  داروهای   :
پزشکان تجویز می شود، تا چه حد راستی آزمایی 

و آزمایش شده؟
اگر دارویی برای پایان نامه درست شده باشد، در 
همان مورد پایان نامه تولید شده. برخی از این 
داروها ممکن است برای پایان نامه خاصی درست 
نشده و فقط براساس تجربه استادان درست شده 

باشند و تجویز شوند.
: منظورم این است که استانداردی 

برای داروهای طب ایرانی وجود دارد یا نه؟
نام  به  اداره ای  کشور،  داروی  و  غذا  سازمان 
فرآورده های سنتی، طبیعی و مکمل دارد. داروهای 
سنتی از این سازمان مجوز می گیرند و می توانند 
در داروخانه های سطح کشور نیز به فروش برسند. 
داروهای درمانگاه های طب ایرانی، یا در دسته 
داروهای مجوزدار از سازمان غذا و دارو هستند، یا 
زیر نظر دانشکده های طب ایرانی تولید می شوند و 
فقط در کلینیک های تخصصی به فروش می رسند. 
: پزشکان طب ایرانی هر بیماری را 
ویزیت می کنند؟ مثال هم پوست، هم اطفال یا..؟

طب سنتی ایرانی، یک طب کل نگر است و همان 
طور که گفتم متخصصان طب سنتی، بیماران را 

به صورت تلفیقی ویزیت می کنند.
برخی از همکاران ما، با توجه به عالقه خود و 
بنابر موضوع پایان نامه در دوران پژوهشی دکترای 

خود، بر موضوع خاصی متمرکز می شوند.

طب ایرانی یک رشته 
در  دانشگاهی  نوپای 
کشورمان است که از 
عمر آن تقریبا 13 سال 
می گذرد. به نظر سازمان جهانی بهداشت، 
طب های سنتی مانند طب ایرانی برای 
آنکه وارد حیطه دانش پزشکی امروز 
شوند، باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرند.
برای دانستن پاسخ برخی پرسش ها درباره 
طب ایرانی، با دکتر فاطمه مرادی، رئیس 
روابط عمومی انجمن علمی طب ایرانی 
گفت وگویی ترتیب داده ایم که متن آن 

را می خوانید.

 مرجان 
یشایایی

سازمان جهانی بهداشت در تعریف طب سنتی می گوید: 
»طب سنتی سابقه ای طوالنی دارد. این طب خالصه ای 
است کلی از دانش، مهارت ها و اقدامات پزشکی برمبنای 
نظریه ها، باورها و تجاربی که برای هر فرهنگی خاص 
خود است و چه قابل توضیح باشد و چه نباشد، برای 
حفظ سالمت و همچنین پیشگیری، تشخیص و بهبود 
و درمان بیماری بدن از آسیب های جسمی و روانی 

به کارمی رود.«
در گزارش جهانی این سازمان درباره طب سنتی و 
مکمل در سال 2019 میالدی آمده است: »گزارش 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2019 درباره طب 
سنتی و مکمل تدوین شده است تا خالء موجود در 
اطمینان بخشی و اعتبار و داده های رسمی کشورهای 
عضو در زمینه طب سنتی و مکمل را بررسی کند.« 

به این ترتیب، به نظر می رسد، از نظر این سازمان طب 
سنتی بدون آنکه حکم در کنار گذاشتن آن داده شود، 
با توجه به نقشی که در عرصه پزشکی برای خود قائل 

است، باید همچنان بررسی شود.
سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان می کند استفاده 
نادرست از داروها و روش های سنتی می تواند آثار 
منفی یا خطرناکی داشته باشد و تحقیقات بعدی الزم 
است تا اثربخشی و ایمنی داروها و روش های مورد 
استفاده در برخی از طب های سنتی تأیید شود. این 
سازمان یک راهبرد 9 ساله برای حمایت از کشورهای 
عضو دارد که از نقش مثبت و سازنده طب سنتی در 

جوامع اطمینان حاصل شود. 
سازمان جهانی بهداشت تا سال 2023 حمایت از 

کشورهای عضو برای تحقق اهداف زیر است:
1. مهار و کنترل و به نظم درآوردن سهم فعلی طب 
سنتی و مکمل در سالمت، بهزیستی، سالمت و درمان 

مردم محور و نظام سالمت یکپارچه 
2. بهبود ایمنی و اثرگذاری طب مکمل و سنتی از طریق 
نظام مند کردن، تحقیقات و یکپارچگی محصوالت، 
اقدامات و دست اندر کاران این طب در نظام سالمت 

به نحو مناسب.«

طب سنتی که در کشورهای باستانی از جمله چین، 
مصر و هند سابقه ای طوالنی دارد، تا روزگار ما اغلب 
در نقاطی رایج بوده که به دلیل فقر اقتصادی و کمبود 
امکانات و فارغ التحصیالن رشته های پزشکی، امکان 
برخورداری از امکانات نوین پزشکی ممکن نبوده 
است. در قاره آفریقا به دلیل فقر، هنوز طب سنتی یا 
مکمل از روش های قالب درمانی است. در چین نیز 
که پرجمعیت ترین کشور جهان است، تا چند دهه قبل 
طب سنتی سهمی قابل توجه در درمان به خصوص در 

مناطق دورافتاده و روستایی داشته.
به این ترتیب، طب سنتی به دلیل قیمت مناسب و 
دسترسی آسان تر نسبت به طب امروزی، درمان طبیعی 
و عوارض جانبی کمتر مورد توجه قرار گرفته اما از 
طرفی مطالعات اخیر نشان داده اند، گیاهان دارویی که 
پایه اصلی درمان در انواع طب سنتی در جهان ازجمله 
طب ایرانی، هستند به دلیل داشتن برخی عناصر سمی 
یا فلزات سنگین یا واکنش های خطرناک با سایر داروها، 
می توانند خطرناک و باعث برخی عوارض جانبی مانند 

نارسایی کلیه یا صدمات کبدی شوند. 
در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، تا 80 
درصد از مردم نیازهای اولیه بهداشتی خود را از طریق 
طب سنتی برطرف می کنند. زمانی که از طب سنتی 
خارج از فرهنگ سنتی استفاده می شود، آن را »طب 

جایگزین« در نظر می گیرند.

پزشکی مبتنی بر شواهد 
 )Evidence Based Medicine :به انگلیسی(

که به اختصار EBM گفته می شود. می کوشد زبانی 
علمی و مشترک برای پزشکان به وجود آورد و از تلفیقی 
بین بهترین دانش موجود )شاهد یا Evidence( با 

تجربه بالینی و ارزش های بیمار استفاده می کند.
شواهد که بهترین دانش موجود هستند عبارتند از 
تحقیقات بالینی رایج که برای تعیین درستی و دقت 
تست های تشخیصی، اندازه گیری میزان تاثیر رژیم های 

درمانی، و مانند آن انجام می شود.

شواهد جدید حاصل از تحقیقات بالینی، تست های 
تشخیصی و درمان های قبلی را باطل کرده و آنها را 
با شواهد جدید دقیق تر و قابل اعتمادتر جایگزین 
می کنند، به طوری که اغلب کتاب های معتبر پزشکی 
بعد از چند سال باید بازبینی و گاهی از نو نوشته شوند. 
مهارت بالینی پزشک، تخصص و قدرت تشخیص سریع 
عالئم بیماری، خطرات و فواید تداخل های احتمالی، 
ارزش های فردی و انتظارات بیمار که مستقیًم مربوط 

به پزشک و تجربیات بالینی او می شود.
از  بار پس  اولین  روش پزشکی مبتنی بر شواهد 
انقالب فرانسه در پاریس استفاده شده است. به اعتقاد 
برخی از محققان در طب سنتی چین نیز ریشه های 
آن دیده می شود. شواهد علمی در مقابل تجربه به 
کار می رود که خوب است پزشک به جای اینکه 
فقط به تجربیات خودش تکیه کند به نتایج حاصل 

از پژوهش ها توجه کند.

کرونا؛ طب سنتی چه می کند؟
این روزها کرونا از موضوعاتی است که برای برخی 
مدعیان طب سنتی یا ایرانی یا مکمل در بیشتر تقاط 

جهان فضایی برای عرض اندام ایجاد کرده است.
کیانوش جهانپور، سخنگوی قبلی و رئیس فعلی مرکز 
روابط عمومی وزارت بهداشت در توئیتی نوشته: 
»بیش از 96درصد مبتالیان کرونا اعم از با عالمت و 
بی عالمت، کارشون به بستری نخواهد کشید. از اون 

جمع بستری شده هم 90درصد بهبود می یابند، لذا 
ادعای درمان کووید19 با حنظل و بنفشه و گالب 
بهمان  و  گیاهی  و جوش شیرین و فالن شربت 
مکتب طبی و...اغلب دکانی بیش نیست، مراقب 

کاسبان کرونا باشیم.«
بی بی سی نیز در خبری با عنوان سازمان بهداشت 
جهانی درمان های سنتی کرونا در آفریقا را بررسی 
می کند، می گوید: »سازمان بهداشت جهانی و مرکز 
آفریقایی کنترل بیماری های کمیته مشترکی را برای 
بررسی و راهنمایی تحقیقات پیرامون درمان های سنتی 

برای ویروس کرونا تشکیل داده اند.
کارشناسان این کمیته اطالعات و راهنمایی های الزم 
را در اختیار کشورهای آفریقایی قرار می دهند تا 
بتوانند کیفیت و کارایی شیوه های سنتی درمان را با 

روش های علمی بررسی کنند.

هدف از این برنامه انطباق شیوه های سنتی درمان با 
معیارها و ضوابط بین المللی پزشکی عنوان شده است.
مدیر سازمان بهداشت جهانی برای آفریقا گفته است 
در حالی که کشورهای مختلف درصدد یافتن واکسن 
و راه های درمان مبتالیان به ویروس کرونا هستند، 
تحقیقات در زمینه شیوه های سنتی و رایج درمان این 

بیماری باید مبنایی علمی داشته باشد.
تشکیل این کمیته با گزارشی از ماداگاسکار همراه شده 
که استفاده از داروهای گیاهی را برای درمان مبتالیان 
به ویروس کرونا تبلیغ می کند. به گفته مقامات محلی، 
تقاضا برای این درمان به شدت افزایش یافته است.
این  را روی  آزمایش هایی  که  است  گفته  نیجریه 
داروی گیاهی ماداگاسکار انجام داده که مشخص 
می کند که هیچ تاثیری در بهبود بیماران مبتال به 

ویروس کرونا ندارد.

نظر سازمان جهانی بهداشت درباره طب سنتی
سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان 
می کند استفاده نادرست از داروها و 
روش های سنتی می تواند آثار منفی یا 
خطرناکی داشته باشد و تحقیقات بعدی 
الزم است تا اثربخشی و ایمنی داروها 
و روش های مورد استفاده در برخی از 
طب های سنتی تأیید شود

بعضی از منابع 
خطی طب ایرانی 

تایپ و بعضی 
روان نویسی و 

به زبان امروزی 
برگردانده 

شده اند؛ بعضی 
نیز در مرحله آخر 

با مستندات و 
مقاالت آمیخته 
شده اند، طوری 

که در حال 
حاضر، اولین 

جلد درسنامه 
طب سنتی ایران 

چاپ شده و 
ویرایش های 

بعدی هم در حال 
تدوین است
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 يكتا فراهاني 

بيماري  شدن  فراگير 
مشكالت  کووید-19 
زیادي را به همراه آورده که 
یكي از مهم ترین آنها ترس، 
بيم و هراسي است که بعد از این بيماري به 
نوعي با زندگي تك تك ما عجين شده است. 
هر چقدر هم بخواهيم خونسرد و بي تفاوت 
باشيم، باز هم با شنيدن اخبار مختلف، تغيير 
آن  موج هاي جدید  بيماري، شروع  شكل 
نمي توانيم  آشنایان  و  دوستان  ابتالي  یا 

فراموشش کنيم. 
به تازگي هم با ابتالي بيشتر کودکان به کرونا، 
این  به  فرزندان شان  ابتالي  نگران  والدین 
بيماري هستند اما چطور مي توانيم این نگراني 
را به فرزندان مان منتقل نكنيم. ترس هایي که 
در حال حاضر در وجود فرزندان ما نهادینه 
شده اند، حتما در آینده مشكالت زیادي را 
برایشان به وجود خواهد آورد. حال چطور 
مي توانيم به گونه اي رفتار کنيم که عالوه بر 
رعایت تمام موارد پيشگيري از بيماري، ترس 
و نگراني کمتري داشته باشيم تا فرزندان مان 
هم بتوانند از آرامش بيشتري برخوردار باشند. 
در این خصوص با دکتر معصومه موسوي، 
فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان 
و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكی 

شهيد بهشتي گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر، والدین چگونه ترس 
و نگراني هاي خود را به فرزندان شان منتقل 

مي کنند؟
اینكه ما چگونه ترس و نگراني هاي خود را 
به كودكان منتقل مي كنيم در مورد ترس هاي 
مختلف، متفاوت است. مثال در بحران اخير 
و شيوع ویروس كرونا بخش بزرگي از جامعه 
نگراني هاي آزاردهنده اي در این خصوص پيدا 
كرده است. خصوصيت بارز ترس و اضطراب 
به این صورت است كه وضعيتي »سرشتي« 
از  بسياری  مانند  هم  اضطراب  یعني  دارد، 
وضعيت هاي دیگر مانند قيافه، ظاهر، قد و... 
كه از راه ژن به ارث می رسد، از طریق مادر 

به فرزندان منتقل مي شود. 
از طریق مشاهده  انتقال اضطراب  راه دیگر 
شخص  وجود  در  ترتيب  این  به  كه  است 
نهادینه مي شود و كم كم به صورت یك اختالل 
درمي آید. هنگامي كه بچه ها متوجه نگراني ما 
از یك بيماري مي شوند این وضعيت در آنها 
هم نهادینه شده و درواقع ترس و اضطراب 

ما به آنها هم منتقل مي شود. 
با  تفاوتي  چه  کودکان  ترس   :

بزرگساالن دارد؟
اتفاقات،  از  جامعي  و  كامل  درك  كودكان 
آنها  ندارند.  ناگوار  اتفاقات  به خصوص 

نمي توانند مشكالت را پردازش كنند، بنابراین 
بزرگساالن  از  بيش  موارد حتي  بسياري  در 
آن را دریافت مي كنند. ضمن اینكه ما براي 
اضطراب مكانيسم هاي دفاعي داریم كه كمك 
می كنند بتوانيم سطح اضطراب را پایين بياوریم 
ولي در كودكان این سازگاري و تطابق پذیري 
وجود ندارد. به همين دليل هم قرار گرفتن در 
شرایط سخت، بيشتر آنها را مضطرب مي كند. 
نكته دیگر این كه بچه ها خصوصيتي دارند كه 
حوادث را »بزرگنمایي« مي كنند. یعني خطر را 
چندین برابر احساس مي كنند. البته گاهي هم 
برعكس عمل مي كنند و به قدر الزم خطر را 
جدي نمي گيرند. همين موضوع باعث مي شود 
بيشتر در معرض خطر و آسيب قرار بگيرند. 
: چطور مي توان اطالعات درست 

را به کودکان منتقل کرد؟
براي آگاه كردن كودكان از خطر باید اطالعات 
را مطابق واقعيت و همان گونه كه هست، منتهي 
متناسب با سن شان به آنها منتقل كنيم و از 
فرزندان مان بخواهيم در حد توان خود كارهایي 
را كه الزم است انجام دهند. یعني نه باید آنها 
را رها كنيم تا هر طور مي خواهند رفتار كنند 
و نه بيش از حد نگران شان كنيم. بهترین كار 

تمام  رعایت  و  تعادل  حد  گرفتن  پيش  در 
دستورالعمل هاي بهداشتي است. 

: تبعات نگران کردن زیاد کودکان 
چيست؟

به  ابتال  بزرگنمایي خطر  بزرگ ترین مشكل 
بيماري براي كودكان، شكل گيري اضطراب در 
آنهاست. یعني رفتار ما باعث می شود اضطراب 
به خصوص در مورد كودكاني كه زمينه اضطراب 
دارند زودتر به وجود بياید. بروز اضطراب هم 
در كودكان تبعات زیادي دارد، بچه ها دوره 
سختي را مي گذرانند و دلهره و ترس آزارشان 
مي دهد. به همين خاطر بيشتر به والدین وابسته 
مي شوند، مشكالت رفتاري پيدا مي كنند و حتي 
در تغذیه، فعاليت و بازي، یادگيري و حتي 
خواب آنها هم تاثير سوء خواهد داشت. همه 
اینها فقط به دليل انتقال نادرست اطالعات به 
فرزندان ایجاد می شود. در صورتي كه با رفتار 
درست و حفظ آرامش خود، مي توانيم كاري 
كنيم كه با داشتن آرامش، مشكلي در سيستم 

ایمني او به وجود نياید. 
توجه داشته باشيد بچه ها معموال بيش از آنچه 
والدین شان فكر مي كنند در معرض اخبار و 
حوادث ناگوار قرار مي گيرند. یعني والدین 

فكر مي كنند بچه ها متوجه بسياری از مسائل 
نمي شوند، در حالي كه این گونه نيست. شواهد 
نشان مي دهد كودكان متوجه مفهوم اطالعاتي 
كه از طریق تلویزیون، اینترنت و... دریافت 

مي كنيم، مي شوند. 
تبعات دیگري كه اضطراب مي تواند در كودكان 
ایجاد كند »محروم سازي كودك« از عملكرد 
كه  كودك  عملكرد  یعني  است.  طبيعي اش 
به طور طبيعي شامل بازي، تفریح و آموزش 
است با ایجاد استرس، ترس و نگراني از بين 
مي رود. به ویژه اینكه در حال حاضر و با وجود 
محدودیت هایي كه براي پيشگيری از شيوع 
بيماري وجود دارد، كودكان نمي توانند مانند 
جا  هر  و  كنند  بازي  دیگر  بچه هاي  با  قبل 

مي خواهند بروند. 
محروم سازي  از  مي توان  چطور   :

بيش از حد کودکان جلوگيري کرد؟
مسووالن بهداشت توصيه مي كنند با پاكسازي 
كامل خانه، رعایت بهداشت و حفظ فاصله 
از امنيت كامل خودمان، فرزندان مان و محيط 
خانه اطمينان داشته باشيم اما متاسفانه برخی 
والدین با رعایت كامل موارد بهداشتي باز هم 
مدام استرس و نگراني ترس از ابتال به بيماري 

كرونا را دارند و كودك را هم نگران مي كنند 
و اغلب، نگراني ها و وسواس خود را به او 

منتقل مي كنند.
بنابراین لزومي ندارد كودك را وادار كنيم در 
محيط امن خانه هم مدام دستانش را بشوید 
و با الكل ضدعفوني كند. وقتي این گونه رفتار 
مي كنيم باعث مي شویم ذهن او دائم متوجه 
در  كار  بهترین  كه  حالي  در  شود،  بيماري 
مقابله با بيماري این است كه بعد از رعایت 
بهداشت و مسائل ایمني، ذهن را از توجه به 

آن منحرف كنيم.
وقت گذاشتن بيشتر براي كودك و اختصاص 
برنامه هاي مشتركي مانند تماشاي فيلم و خواندن 
كتاب یا همراهي كردن او در بازي هاي مورد 
عالقه اش از بهترین روش هاي منحرف كردن 
موضوع  به  حد  از  بيش  پرداختن  از  ذهن 

بيماري است.
: آیا اختالل وسواس هم به دليل 
همين استرس ها در کودکان به وجود مي آید؟
از همين  بله، گاهي شروع اختالل وسواس 
موارد یعني نگران كردن بيش از حد كودك 
مانند  به وجود مي آید. اختالل وسواس هم 
اضطراب آميزه اي از وراثت و اكتساب است. 

یعني كودكي كه براي ابتال به وسواس مستعد 
است، هنگامي كه در كنار والدیني قرار مي گيرد 
كه وسواس دارند احتمال ابتالي او به وسواس 
بسيار بيشتر خواهد شد. یعني وقتي والدین به 
كودك توصيه مي كنند به جاي یك بار درست 
شستن دست، این كار را چند بار تكرار كند، 
كم كم باعث بروز رفتارهاي وسواس گونه در او 
مي شوند، بنابراین یكي از تبعات محدودسازي 
و واكنش هاي افراطي، ایجاد اختالل وسواس 
است كه ممكن است در هر زماني به ویژه در 

كودكي شكل بگيرد.
توجه داشته باشيم بعضي اوقات این موضوع 
به خصوص در مورد كودكان لجباز برعكس 
آنها متوجه شوند  عمل مي كند، یعني وقتي 
والدین مي خواهند به زور كودك را وادار به انجام 
كاري كنند، نه تنها به توصيه آنها عمل نمي كند، 
بلكه كارهایي مي كند كه برخالف نظر شان هم 
وجود  به  بيشتري  خطر  موضوع  این  باشد. 
مي آورد. به خصوص در زمان شيوع بيماري 
كه رعایت نكردن آن عواقب جبران ناپذیري 
خواهد داشت كه همه اطرافيان را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد. به این ترتيب بهترین كار این 
است كه والدین نگراني ها و ناراحتي هاي خود 

را در حد معقول  بروز دهند. 
: ما تا چه حد مي توانيم در مورد 

احساسات مان با کودکان صحبت کنيم؟
توجه داشته باشيم اگر بخواهيم مانع از بروز 
احساسات واقعي خود به كودكان شویم، نه تنها 
آموزش خوب و درستي براي چگونگي بروز 
احساسات خود به آنها نمي دهيم، بلكه به این 
ترتيب به آنها نشان می دهيم كه ما به اندازه 
كافي به آنها اعتماد نداریم كه هميشه واقعيت 
را مخفي نگه مي داریم. البته دليلي ندارد خبر 
بيماري یا مشكالت دیگران را به كودك منتقل 
كنيم، اما در هر صورت باید به او یادآور شویم 
كه جاي نگراني نيست چون مي توانيم از پس 
مشكالت بربيایيم و راه حلي براي آنها پيدا كنيم. 
سواالت پي درپي كودكان هم گاهي به این دليل 
است كه مي خواهند مطمئن شوند خودشان عامل 
ناراحتي والدین شان نيستند، بنابراین پدر و مادرها 
مي توانند این اطمينان را به فرزندشان بدهند كه 

كودك و رفتار او عامل ناراحتي شان نيست. 
در مورد نگراني بيماري كرونا هم باید كودك 
و  پيشگيري  راه هاي  بيماري،  وجود  از  را 
چگونگي ابتال به آن آگاه كنيم و البته حتما 
توضيح دهيم كه این بيماري كشنده نيست و 
خيلي از افراد با چند روز استراحت بهبود پيدا 
مي كنند. براي نگراني كمتر كودكان نباید آنها 
را در معرض اخبار ناراحت كننده و پيگيري 
بنابراین  دهيم،  قرار  و...  كشته شده ها  تعداد 
اطالعات باید به طور خالصه، ساده و محدود 

در اختيار آنها قرار بگيرد.

مقابله با ترس هاي ناشي از كروناویروس 

بچه ها را نگران نكنيم!

براي آگاه كردن 
كودكان از خطر بايد 

اطالعات را مطابق 
واقعيت و همان گونه 

كه هست، منتهي 
متناسب با سن شان 
به آنها منتقل كنيم 

و از فرزندان مان 
بخواهيم در حد توان 

خود كارهايي را كه 
الزم است انجام 

دهند، يعني نه بايد 
آنها را رها كنيم تا 

هر طور مي خواهند 
رفتار كنند و نه بيش 

از حد نگران شان 
كنيم. بهترين كار 

در پيش گرفتن حد 
تعادل و رعايت تمام 

دستورالعمل هاي 
بهداشتي است

به  پسرم  »نمی خواهم 
دچار  پدرش  سرنوشت 
سرنوشتی؟  چه  شود.« 
توضيح  برایتان  »االن 
كارگری  پدر  می دهم.« 
ساده است. همه اعضای خانواده طردش كرده اند. می گویند او 
مایه آبروریزی است. یا خمار است یا مشغول كار طاقت فرسایی 
برای به دست آوردن هزینه خماری. »روز های اول ازدواج مان 
وقتی متوجه شدم كه بيش از حد معمول می خوابد، با مادرش 
حرف زدم و نگرانی خودم را ابراز كردم. او گفت تو از شهرستان 
آمده ای و روی بچه من اسم می گذاری. همان موقع متوجه شدم 
منال  و  مال  و  و رسم  اسم  با  آنها  رفته.  كه كاله گشادی سرم 
كه  نمی رود  یادم  بودند.  داده  فریب  را  من  ساده  خانواده  خود 
از فقر و فالكت نجات داده  پدرم می گفت باالخره خدا تو را 
و جوانی سوار بر اسب سفيد آمده تا تو را به قصر آرزوهایت 
ببرد. كاخی كه همان روزهای اول روی سرم آوار شد. مادرش 
گفت اگر می بينی ك..... حوصله كار ندارد، به این دليل است 
كه هيچ وقت الزم نبوده مسووليتی را انجام بدهد؛ یعنی هميشه 
همه چيز برایش مهيا بوده است. او می گفت نقش پدری می تواند 
او را تغيير دهد چون او قرار نيست در این نقش با كسی رقابت 
كند و همه این نقش مال اوست. نمی دانم چرا یك بار از خودم 
نپرسيدم كسی كه هيچ گاه تالش كردن را در زندگی تجربه نكرده، 
چگونه می تواند در نقش مهم پدری به عنوان اولين هنرآفرینی 
خود شركت كند و موفق باشد. من گول حرف های مادر شوهرم 
را خوردم و حاال بچه ای دارم كه احساس می كنم دارد زندگی 
خود را از روی دست پدر می نویسد. دائم به او می گویم: »ببين 
تنهایيم، تو  ببين ما هميشه  هيچ كسی پدرت را دوست ندارد، 
كه دوست نداری زیردست همه باشی و هر كسی به تو دستور 

بدهد. نگاه كن پسرعموهایت چقدر راحت تر از تو زندگی 
می كنند )البته عموها هم خودشان جربزه كار ندارند و كار 
پدربزرگ را دنبال می كنند، اما حداقل در خانه احترام و 
اعتبار دارند.( كاری نكن كه من هم تركت كنم. به این 
به  رفقایش  هم  را  پدرت  نكن،  اعتماد  ناباب  دوستان 

این روز انداختند.«
آنچه خواندید سرگذشت واقعی مراجعه كننده ای است 
كه به قول خودش دوست دارد با بازگو شدن آن برای 
دیگران مانع بدبختی دختران جوان دیگر شود، اما من 
فرزندپروری  تله های  بررسی  برای  را  سرگذشت  این 

مناسب دیدم. 
می خواهم در اینجا هرم نياز های مازلو را با شما مرور كنم. بر 

اساس این هرم نيازهای انسان در 5 سطح قابل بررسی هستند. 
سطح اول، نيازهای فيزیولوژیك است، مثل نياز به غذا، تنفس 

و دمای مناسب؛ در این سطح بدن هم انسان را برای رسيدن به 
نياز یاری می كند. مثال با گرسنه شدن فرد متوجه احساس نياز به 

غذا می شود و در جستجوی غذا روانه خواهد شد. 
سطح دوم نياز به امنيت است كه از مصادیق آن می توان نياز به 
ثبات، آزادی، ساختار اجتماعی، قانون و حفاظت را نام برد. وقتی 
به این نيازها پاسخ داده نشود فرد دچار ترس، اضطراب، بی نظمی 

و عدم امنيت می شود. 
سومين سطح نيازهای مازلو، نياز به تعلق است. اینكه فرد احساس 
كند به گروه و دسته ای تعلق دارد، نيازی است كه همچنان بشر 

برای رسيدن به آن تالش می كند. 
سطح چهارم نيازها، نياز به عزت نفس است و باالخره سطح پنجم 

كه نياز به خودشكوفایی است.
به نظر می رسد كودكی كه در موردش صحبت كردیم، تنها می تواند 
نيازهای فيزیولوژیك خود را برطرف كند. رفتارهای پدر، مثل 

غيبت مكرر از خانه، ندیدن كودك، وقت نگذراندن با او و طرد 
كودك آسيب هایی است كه پدر هر روز و هر لحظه از زندگی 
كودك را با آن پر كرده است. از آنجایی كه تكامل هر كودكی قبل 
از تولد و در دوران جنينی آغاز می شود، می توان گفت كه این پدر 
به سالمت مادر در دوران مهم قبل از بارداری نيز آسيب زده است. 
خوب است بدانيم امروزه زندگی بچه ها )از صفر روزگی تا پایان 
2 سالگی( به عنوان هزار روز طالیی یاد می شود؛ یعنی كودكان 
یك سال قبل از اینكه به دنيا قدم بگذارند نيز به طور غيرمستقيم از 
شرایط تاثير می گيرند اما رفتارهای مادر چه آسيب هایی به كودك 

می زند. مادر نقش مهم و حياتی در زندگی هر یك از ما 
بازی می كند. كودك نظرات مادر را در مورد خود باور 

می كند اما این كودك از مادر خود چه می شنود؟
افرادی كه  »من هيچ وقت چيزی نخواهم شد؛ 
ترك خواهند كرد؛  مرا  دارم روزی  دوستشان 
حتما اتفاق بدی خواهد افتاد؛ به آدم ها نباید 

اعتماد كرد و...«
پرواضح است كه این طرحواره های شناختی 
را به سختی می توان تغيير داد. پسری كه در 
خانه می بيند پدری كه باید با او همانندسازی 
كند، هيچ جایگاهی ندارد و دائم مورد توهين 
نيز  او  می گيرد؛  قرار  مادر  توسط  ناسزا  و 
به راحتی به پدر پرخاش می كند و گاهی او 
را كتك می زند. شما باشيد برای این مادر چه 
قربانی  را  نسخه ای می پيچيد؟ مادری كه خود 
از آن تصوری دیگر داشته  ازدواجی می بيند كه 
است. او در حال حاضر آنقدر از دست مشكالت 
خسته و درمانده است كه نمی تواند تصویر دیگری از 
پدر ارائه دهد، بله تصویر یك فرد بيمار به جای یك فرد 
اما  بيماری نيست؟  اعتياد یك  احمق و دیوانه و الابالی. مگر 

متاسفانه باید گفت رسم روزگار چنين است!
در پایان شما را به خواندن رمانی از »ونه گات« دعوت می كنم 
كه در آن او از سياره ای به نام »ترالفامادور« سخن می گوید. جایی 
كه ساكنان آن در 4 بعد زندگی می كنند، به این معنا كه از آینده 
غيرعادی  به شكلی  پيش رو،  اتفاقات  به  علم  با  و  باخبرند  خود 
معمولی زندگی خود را می گذرانند. درواقع آنها می توانند در آن 
واحد، تمامی لحظات زندگی خود را ببينند، اما سرنوشت شان را 
تغيير نمی دهند، چون این قدرت را یافته اند كه نگاه خود را بر 
لحظه ای متمركز كنند كه آن را دوست دارند. به نظر می رسد مادر 
داستان ما هم این دیدگاه را به زندگی خود دارد و در حال تخریب 

زندگی خود و فرزندش است.

دنبال مقصد نگرديد، مسير همان مقصد است
 دکترمیترا 

حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان



هر  زندگی  دوم  نیمه 
از  یکی  می تواند  فرد 
روزهای  باارزش ترین 
عمرش را به ارمغان آورد 
و حتی ممکن است نسبت به دوران 
جوانی رضایت بیشتری داشت چون 
در این دوران به خرد و صبر دست پیدا 
می کنیم. مطمئناً، موهای خاکستری بیشتر 
دیده می شود و بیشتر رشد می کند و در 
چهره، خطوط بیشتری ایجاد می شود 
اما می توان بدن و ذهن خود را به همان 

اندازه جوانی سالم نگه داشت.
در این متن اسرار پشتوانه علمی سالمندی 

سالم را برایتان ذکر می کنیم.

1. خوردن غذای کامل
اهمیت این روش غذایی بیشتر از یک 
رژیم غذایی خشک و بدون تنوع است. 
سبزیجات، میوه ها، غالت کامل، آجیل و 
لبنیات کم چرب را مصرف کنید و کمتر 
از گوشت های پرچربی، کره، قند، نمک 

و غذاهای بسته بندی شده استفاده 
مطالعات  از  بسیاری  کنید. 

نشان داده اند که این نوع 
می تواند  غذایی  رژیم 
به طوالنی تر شدن عمر 
کمک کند و افراد مسن 
را از بیماری های قلبی، 

و  پارکینسون  سرطان، 
آلزایمر محافظت کند. محققان 

معتقدند که یکی از راه های کارکرد 
آن، تغییر فیزیکی کروموزوم مرتبط با 

بیماری های مربوط به سن است.

2. پیاده روی 
هر روز به طور منظم 30 دقیقه پیاده روی 
داشته باشید. اگر این مقدار به یکباره خیلی 
زیاد است، این زمان را به بخش  های 
کوچک تر تقسیم کنید. ورزش منظم و 
به خصوص اگر به اندازه ای با سرعت 
بیشتر انجام شود تا نفس نفس بزنید، فواید 
سالمت بیشتری را به همراه دارد. ورزش 
تند با پمپاژ بیشتر خون و اکسیژن به 
سلول های مغزی به سالمت بدن کمک 
نشان  تحقیقات  حقیقت  در  می کند. 
می دهد که ورزش هوازی ممکن است 
عالئم بیماری آلزایمر را به تاخیر بیندازد یا 
بهبود ببخشد. همچنین به این موارد کمک 
می کند: کنترل وزن، تقویت روحیه فرد، 

و قوی نگه داشتن  استخوان ها 
ماهیچه ها، خواب بهتر، کاهش ابتال به 
بیماری های قلبی، دیابت نوع2، فشارخون 

باال و کلسترول باال.

3. ارتباط با دیگران 
تنهایی برای سالمت انسان مضر است. 
اگر احساس تنهایی می کنید، چه تنها 
باشید یا با شخصی دیگر زندگی می کنید، 
چه دوستان زیادی داشته باشید یا نه، به 
احتمال زیاد دچار زوال عقل یا افسردگی 

خواهید شد.
سالمندانی که احساس تنهایی و انزوا 
روزمره  کارهای  در  بیشتر  می کنند، 

مانند حمام کردن و باال 
رفتن از پله ها مشکل 
دارند. همچنین زودتر 
از سایر افراد مسن که 
کمتر در تنهایی هستند، 
می میرند. محققان دریافتند که 
افراد تنها، سطح هورمون استرس 
باالتری دارند که باعث التهاب یا تورم 
می شود و می تواند منجر به آرتریت و 
دیابت شود. مطالعه دیگری حاکی از 
وجود آنتی بادی های بیشتر در برابر 
ویروس های تبخال در افراد تنهاست 
ایمنی  سیستم  در  استرس  نشانه  که 
بدن آنهاست. پس می توانید با آن کنار 
بیایید. کارهای داوطلبانه انجام دهید یا 
به سادگی به افراد نیازمند کمک کنید. 

فقط با دیگران در ارتباط باشید.

4. مصرف فیبرها 
روشی آسان برای خوردن و دریافت 
با هر وعده غذایی و  بیشتر  سالمت 
میان وعده است. به جای نان سفید از 
به سوپ  کنید.  استفاده  کامل  غالت 
خود انواع لوبیاها و برش های سیب 
را به ساالدتان اضافه کنید. فیبر برای 

مدت طوالنی تر فرد را سیر نگه می دارد. 
همچنین میزان کلسترول بدن و احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی، دیابت نوع2 و 
سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. 
همچنین از یبوست در افراد مسن که 
بیشتر دچار می شوند، جلوگیری می کند. 
پس از 50 سالگی، مردان باید روزانه 
30 گرم فیبر و زنان باید 21 گرم روزانه 

مصرف کنند.

5. ترک کردن سیگار 
دخانیات انسان را می کشد. تقریبا به 
هر عضوی از بدن آسیب می رساند. 
سیگارکشیدن، جویدن تنباکو و سایر 
باعث  نیکوتین،  حاوی  محصوالت 
بیماری قلبی، سرطان، مشکل ریوی و 
عفونت لثه و بسیاری دیگر از مشکالت 
سالمت می شود. ترک کردن سیگار، 
هرگز دیر نیست. بدن انسان طی 20 
دقیقه از کشیدن آخرین سیگار، شروع 
به بهبودی می کند. احتمال حمله قلبی 
فوری کاهش می یابد و در یک سال، 
احتمال بیماری قلبی به نصف می رسد. 
همچنین عمر را طوالنی تر خواهد کرد 
و می توان از پزشک خود کمک بگیرید.

6. انجام ورزش تای چی 
این تمرین مالیم چینی، ترکیبی از حرکات 
کند و تنفس عمیق است و مانند کار مراقبه 
است. ورزش تای چی، مانع افتادن افراد 
مسن می شود که دلیل اصلی آسیب در 
سالمندان است. همچنین می تواند موجب 
کاهش استرس، بهبود تعادل فرد، تقویت 
و  انعطاف پذیری  افزایش  عضالت، 

کاهش درد آرتریت شود.

7. انتخاب مکمل مناسب 
اغلب بهتر است که مواد مغذی خود را از 
مواد غذایی دریافت کنند، نه از قرص و 
معموال افراد مسن به مکمل های خاصی 
احتیاج ندارند. بعد از 50 سالگی، بدن 
افراد مسن نسبت به گذشته، بیشتر به 
برخی از ویتامین ها و مواد معدنی حاصل 
از مواد غذایی یا مکمل ها احتیاج دارد. 
)برای قوی نگه داشتن  مانند: کلسیم 
استخوان ها(، ویتامین D )بیشترین مقدار 
آن را می توان از نور خورشید دریافت کرد 
اما ممکن است برخی افراد سالخورده به 
 B12 اندازه کافی بیرون نروند(، ویتامین

جذب این )افراد مسن در 
مواد ویتامین از 

غذایی مشکل دارند، بنابراین ممکن است 
به غالت غنی شده یا مکمل نیاز داشته 
قرمز  ویتامین B6)سلول های  باشند(، 
خون را قادر به حمل اکسیژن می کند(. 
سالمندان باید در مورد مکمل های مصرفی 
با پزشک خود مشورت کنند تا از تداخل 

آن با هر نوع دارو پیشگیری کنند.

8. خوش بین بودن
زندگی از بسیاری جهات ما را می آزماید. 
برخی از عزیزانمان می میرند، اخراج شدن 
از کار و در پی آن مشکالت سالمت 
افزایش می یابد اما تفکر مثبت می تواند 
باشد.  قدرتمند  سالمت  عامل  یک 
وقتی تصمیم می گیرید که خوش بین و 
سپاسگزار باشید، ذهن و بدن به گونه ای 
که  افرادی  پاسخ می دهد.  مهربانی  به 
دوراندیشی بیشتری دارند، بیشتر زندگی 
می کنند و نسبت به افراد بسیار منفی نگر، 
حمالت قلبی و افسردگی کمتری دارند. 
احساسات مثبت حتی می تواند منجر به 
کاهش تعداد ویروس ها در مبتالیان به 
ایدز شود. می توانید یاد بگیرید که خوش 
بین باشید. فقط به زمان و تمرین نیاز دارد. 
کارهایی که می توانید انجام دهید، شامل 

این موارد است:
لبخند زدن )حتی لبخند مصنوعی( که 
می تواند به کاهش استرس کمک کند، 
پروردن افکار مثبت به جای افکار منفی، 
سپاسگزاری  مخصوص  دفترچه  یک 
داشته باشید.کارهای خیر برای دیگران 
انجام دهید. با افرادی معاشرت کنید که 
روحیه تان را تقویت می کنند. چیزهایی که 

نمی توانید تغییر دهید را بپذیرید.

9. خوب خوابیدن
است  شایع  مسن  افراد  در  بی خوابی 
یا  بخوابند  به سختی  است  ممکن  و 
مرتب از خواب بیدار شوند و دوباره 
بخوابند. ساعت بدن خود را تنظیم کنید 
تا بتوانید خواب مورد نیازتان را تامین 
کنید. همچنین اتاق خواب خود را تاریک 
نگه دارید. تلویزیون، تلفن همراه و لپ تاپ 
را خاموش کنید. عصرها از مصرف کافئین 
یا الکل خودداری کنید. بیش از 20 دقیقه 
در میان روز چرت نزنید. از پزشک خود 
بپرسید که آیا دارویی که مصرف می کنید، 

ممکن است باعث بی خوابی شود یا نه.
WebMD :منبع

موی خاکستری زیباست و پیر شدن ممکن است چندان خوشایند 
نباشد. حافظه  آدم ضعیف می شود، توانایی  بدن کاهش می یابد 
اما پیر شدن جنبه های مثبتی نیز دارد. یک تحقیق جدید نشان 
می دهد که بیشتر انسان ها با باالرفتن سن آرام تر، خونسردتر 
و پخته تر می شوند. خصوصیت پخته بودن افراد ربطی به 
ضریب هوشی، تحصیالت یا وضعیت اجتماعی آنها ندارد. 
به این دوران، به دلیلی سال های طالیی گفته می شود. مسن 
شدن، فواید خودش را دارد. به یک دلیل که از آنچه آموخته اید، 
خوب استفاده می کنید که به آن هوش سیال گفته می شود و 

حتی اگر به سن 65 یا 70 سالگی برسید، بهتر هم می شود.
خانم عزیز یا آقای محترم: شما دوست ندارید که با نام پیرمرد 
یا پیرزن خطاب شوید. مهم تر از همه این است که تا دهه 
60 با افزایش سن، رضایت بیشتری خواهید یافت. همچنین 
احتماال شادتر هستید و کمتر عصبانی می شوید. دانشمندان دقیقا 
علت آن را نمی دانند اما آنها در رابطه با این موضوع نظریه هایی 
هم دارند. افراد مسن بهتر می توانند احساسات خود را کنترل 
کنند و بیشتر تمرکز آنها، به نحوه بهره کامل از زندگی است.
بهتر با دیگران بازی می کنید: ما در دهه 40 خود، بیشتر از هر 
زمان دیگری در زندگی تان با احساسات دیگران خودتان را 
هماهنگ می کنید. چنین بینشی در مورد نحوه تفکر و احساس 
دیگران می تواند زندگی با عزیزانتان را برای شما آسان تر کرده 

و کمک می کند تا کنار همکاران نیز بهتر باشید.

رابطه زناشویی بهتر: زنان مسن ممکن است نسبت به زمان 
جوانی، رابطه جنسی کمتری داشته باشند اما باز هم این رابطه 
وجود دارد. در بررسی زنان 40 سال به باال، محققان دریافتند 
که رضایت جنسی با افزایش سن بهبود می یابد. زنان باالتر 
از 55 تا 79 سال تقریبا در طول رابطه جنسی رضایت دارند.

بیماری های  داروها،  افزایش سن، مصرف  با  طعم زندگی: 
)سرماخوردگی، آنفلوانزا، بیماری های لثه و...( و آلرژی ها 
می تواند حس بویایی و چشایی را تغییر دهد و این عامل 
می تواند بر رژیم غذایی و سالمت بدن تاثیر بگذارد. اگر 
متوجه شدید برخی غذاها نیاز به ادویه دارند، مقداری روغن 
زیتون، ادویه هایی مثل رزماری و آویشن، سیر، پیاز، فلفل یا 
خردل را به آن اضافه کنید. فقط از مصرف نمک بپرهیزید. 

این موی زائد چیست؟ تقریبا زمانی که موهای سر شروع به ریزش 
می کند، ولی می تواند در عجیب ترین قسمت های بدن ظاهر 
شود. مانند موهای بلند و ضخیمی که در بینی و گوش ظاهر 
می شود. زنان مسن ممکن است متوجه موهای کوچک روی 
چانه خود شوند. اینها به دلیل تغییر در هورمون های بدن است.
بیدار شو و لذت ببر: فرصت خوبی است که همانطور که 
دوست داشتید، در دهه 60 سحرخیز باشید. الگوی خواب 
ممکن است با افزایش سن تغییر کند، بنابراین زودتر می خوابیم 
و زودتر از خواب بیدار می شویم. این عادت به نظر می رسد 
که خیلی خوب باشد. مطالعه ای نشان داد که حتی اگر افراد 

باالی 65 سال در طول شب 
بیدار شوند، باز هم بیشترشان 

ابراز می کنند که مجددا می توانند 
خواب خوبی داشته باشند.

بازنشستگی  نکنید:  رها  را  کارتان 
زودهنگام ممکن است برای سالمت مفید 

و سودمند نباشد؛ مگر اینکه شغل سرگرم کننده 
دیگری داشته باشید. انجام مطالعه ای به نام »پروژه 

طول عمر« نشان داد، زمانی که افراد در شغلی که از آن 
لذت می برند، سخت کار کنند، طوالنی ترین عمر را تجربه 
خواهند کرد. داشتن شغل مناسب به همراه دوستان و همسر 

خوب بسیار حائز اهمیت است.
ترس خوب نیست: ممکن است با افزایش سن، نگران پوکی 
استخوان باشید اما اگر از افتادن می ترسید، بیشتر احتمال دارد 
که بیفتید. مطالعه ای نشان داد که حدود یک سوم افراد باالی 
65 سال این ترس را دارند و قابل درک است، زیرا افتادن، 

عامل اصلی آسیب در افراد مسن است.
اعتماد به نفس: مطالعات نشان می دهد که عزت نفس با افزایش 
سن، ثروت، تحصیالت، سالمت و اشتغال افزایش می یابد اما 
بعد از 60 سال افت می کند. ممکن است به این دلیل باشد که 
افراد بعد از بازنشستگی به دنبال درمان خود هستند. با افزایش 
طول عمر، ممکن است تغییراتی را در شیوه زندگی سالم تر و 

کار کردن مشاهده کنید. 
طبق  کمتر:  استرس 
انجمن  ساالنه  گزارش 
مورد  در  آمریکا  روان شناسی 
استرس،کودکان و سالمندان نسبت 
به جوانان استرس کمتری دارند. البته به 
این معنا نیست که از آن دور هستند. بیماری و 
مشکل مالی همچنان وجود دارد اما بنابر اظهارات 
APA، از هر 10 نفر، 9 نفر از افراد بزرگسال اظهار 
داشتند که به اندازه کافی می توانند، استرس خود را مدیریت کنند. 
خداحافظ میگرن: هنگامی که به 70 سالگی می رسید، ممکن 
است میگرن برای همیشه از بین برود. تنها 10درصد از زنان 
و 5درصد از مردان باالی 70 سال ممکن است باز هم دچار 
میگرن باشند. خبر بهتر اینکه: حتی اگر میگرن داشته باشید، 
ممکن است با سردرد همراه نباشد. با افزایش سن، درصدی 
از افراد ممکن است بر اثر اختالل بینایی یا حسی، میگرن 

بدون درد را تجربه کنند.
نتیجه افزایش سن: هر چه عمر بیشتر می شود، جاذبه افراد 
کمتر خواهد شد. فاصله بین استخوان های ستون فقرات یعنی 
همان مهره های کمر به هم نزدیک تر می شوند و این مساله 

باعث می شود که قد کوتاه تر شود.
WebMD :منبع

 اسرار پشتوانه علمی سالمندی سالم
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بهترین و بدترین برنامه غذایی برای روزهای کرونایی در تابستان

رژیم غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی
این روزها که با اوج گیری دوباره ابتال به 
کووید-19 و مرگ ومیر ناشی از آن در 
کشور مواجه هستیم، شاید این سوال برای 
خیلی ها مطرح شود که چطور می توانیم با 
یک برنامه غذایی سالم و اصولی در روزهای گرم تابستانی، 
سیستم ایمنی بدن را بیش از پیش تقویت کنیم و خطر ابتال 
به کووید-19 را پایین بیاوریم. براساس اعالم مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( اگر همه افراد 
بتوانند بایدها و نبایدهای تغذیه ای در این روزها را جدی 
بگیرند، حتما تا حد قابل قبولی احتمال ابتال به کووید-19 
را در خود و اعضای خانواده کاهش می دهند. البته باید این 
نکته را در نظر داشته باشید که کنار رعایت اصول تغذیه ای 
به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن هرگز نباید استفاده از 
ماسک در فضاهای عمومی و شستن مداوم دست ها در طول 
روز )خصوصا قبل از خوردن مواد غذایی( را فراموش کنید. 

تمرکز اصلی بر میوه ها و سبزی ها 
همان طور که بیشتر شما می دانید، میوه ها و سبزی ها جزو 
بهترین منابع غذایی برای دریافت ویتامین ها و امالح مورد 
نیاز بدن هستند. این ویتامین ها و امالح نقشی اساسی در 
بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن بازی می کنند. از طرف 
دیگر، سیستم گوارشی بدن انسان با ورود به روزهای گرم 
سال کمی ضعیف تر از روزهای دیگر عمل می کند و در 
این شرایط ضروری است که میزان مصرف مواد غذایی 
سنگین و پخته شده در طول روز کاهش پیدا کند. میوه ها، 
سبزی ها و صیفی های مختلف، عالوه بر تامین آنتی اکسیدان ها 
و پلی فنول های ضروری برای تقویت سیستم ایمنی بدن، 
می توانند به عنوان میان وعده، صبحانه یا شام سبک در فصل 
تابستان استفاده شوند تا استراحتی هم برای سیستم گوارشی 
به دنبال داشته باشند. اگر بتوانید در این روزها میوه ها و 
سبزی هایی با رنگ های تیره تر مانند قرمز، نارنجی، سیاه، 
سبز تیره و زرد تیره مانند هندوانه، انواع توت، گوجه فرنگی، 
هویج، طالبی، انبه، انواع سبزی های برگ سبز تیره، آلو سیاه، 
کلم بروکلی و کلم بنفش را بیشتر در برنامه غذایی بگنجانید، 
حجم باالتری از ویتامین های مورد نیاز برای تقویت سیستم 

ایمنی را دریافت خواهید کرد. 

انتخاب هوشمندانه تر گوشت ها 
از مهم ترین مواردی که می تواند باعث افزایش التهاب در 
بدن شود و عملکرد سیستم دفاعی بدن در برابر عوامل 
ویروسی و عفونی را ضعیف کند، دریافت چربی های ناسالم 
در طول روز است. از مهم ترین چربی های غیرضروری و 
ناسالم برای بدن می توان به چربی موجود در گوشت های 
قرمز و گوشت های سفید اشاره کرد. چربی های حیوانی، 
حجم باالیی از چربی اشباع را در خود جاداده اند و مصرف 
مداوم آنها می تواند به افزایش التهاب در بدن و کاهش قدرت 

سیستم دفاعی بدن منتهی شود. در دوران شیوع 
کروناویروس باید میزان مصرف گوشت های 

پرچرب را به حداقل ممکن برسانید 
گوشت های  مصرف  آن  به جای  و 
کم چرب و با چربی های سالم تری 
برنامه  مانند گوشت ماهی را در 
هفتگی داشته باشید. گوشت های 
قابل مشاهده،  بدون چربی  قرمز 
گوشت سینه مرغ و گوشت سینه 
چربی  از  کمتری  حجم  پرندگان، 

را در خود جای داده اند و می توانند 
گوشت های  جایگزین  روزها  این  در 

پرچرب شوند. از سوی دیگر، محصوالت 

صنعتی حاوی چربی مانند انواع اسنک ها،  چیپس های 
سیب زمینی، غذاهای کنسروی و گوشت های فراوری شده 
دارای اسیدهای چرب ترانس هستند و می توانند شدیدا 
باعث افزایش التهاب و افت ایمنی در بدن شوند. به همین 
دلیل هم بهتر است دور مصرف آنها در این ایام را خط 
بکشید و حتما فرزندان خود را از خوردن این محصوالت 
در این دوران منع کنید یا حداقل میزان مصرف را به هر 

2 ماه یکبار کاهش دهید. 

توجه به کودکان و نوجوانان 
کودکان و نوجوانان به دلیل بدغذایی های مختلفی که دارند، 
بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض ضعیف شدن عملکرد 
سیستم ایمنی بدن قرار می گیرند. از این رو، والدین باید 
در این دوران شیوع مجدد کروناویروس، توجه و تمرکز 
بیشتری بر رژیم غذایی کودکان و نوجوانان داشته باشند 
تا با تقویت سیستم ایمنی بدن آنها، فرزندشان را کمتر 
در معرض ابتال به کووید-19 قرار دهند. از مهم ترین 

محصوالت خوراکی محبوب میان کودکان و نوجوانان 
که می توانند باعث افزایش التهاب در بدن و افت عملکرد 
سیستم ایمنی شوند، می توان به چنین مواردی اشاره کرد؛ 
انواع کیک، کلوچه،  بیسکویت، چیپس، اسنک های شور، 
غذاهای فست فودی، غذاهای سرخ کردنی، ساندویچ حاوی 
گوشت های فراوری شده مانند ساندویچ سوسیس، کالباس 
یا همبرگر، سس های مختلف کنار غذا، پیتزاهای غیرخانگی، 
نوشابه های گازدار، نوشیدنی های شیرین، انواع شکالت و 
بستنی. والدین باید درباره مضرات مصرف این خوراکی ها 
در دوران شیوع کروناویروس با فرزندانشان صحبت کنند و 
به جای بحث یا دعوا بر سر پرهیز از خوردن این خوراکی ها، 
راه حلی پیش پای فرزندشان بگذارند؛ مثال از او بخواهند 
که به جای کیک ها یا پیتزاهای آماده، خودشان در خانه و 
کنار شما یک وعده خوراکی سالم آماده کنند تا هم از 
خوردنی محبوب خودشان لذت ببرند و هم به بدن شان 

آسیب نرسانند. 

تغییر در روش پخت وپز خانگی 
اگر تا امروز اهمیت چندانی به روش های پخت وپز 
خانگی نمی داده اید یا توجه خاصی به نوع چاشنی های 
دوران  در  که  بدانید  است  بهتر  نداشته اید،  مصرفی 
شیوع کروناویروس باید بیشتر مراقب نوع پخت وپز 
در خانه باشید. به عبارت ساده تر، هرچقدر مواد غذایی 
با روش بخارپز یا تنوری و با کمترین میزان از نمک، 
شکر و روغن طبخ شوند، کمترین خطر را هم برای 
عملکرد سیستم دفاعی بدن به همراه خواهند داشت. 
در مقابل، غذاهایی که با روش سرخ کردن عمیق و 
همراه با نمک، روغن و شکر فراوان تهیه می شوند، 
با افزایش ناگهانی التهاب در بدن شدیدا باعث تضعیف 
این  در  باید  شما  می شوند.  دفاعی  سیستم  عملکرد 
برای طعم  روغن  و  نمک  از  استفاده  به جای  روزها 
دادن به غذاها از چاشنی های دیگری مانند سبزی های 
معطر، آبلیمو یا سرکه کمک بگیرید. تنوری کردن هم 
می تواند جایگزین خوبی برای سرخ کردن مواد غذایی 
حتما  است  بهتر  روزها  این  در  این که  ضمن  باشد. 
کنار تمام وعده های غذایی یک بشقاب ساالد یا سبزی 

خوردن برای اعضای خانواده در نظر بگیرید.
Guardian :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

اگر بتوانید در این روزها میوه ها و سبزی هایی 
با رنگ های تیره تر مانند قرمز، نارنجی، سیاه، 

سبز تیره و زرد تیره مانند هندوانه، انواع توت، 
گوجه فرنگی، هویج، طالبی، انبه، انواع سبزی های 

برگ سبز تیره، آلو سیاه، کلم بروکلی و کلم بنفش 
را بیشتر در برنامه غذایی بگنجانید، حجم باالتری 

از ویتامین های مورد نیاز برای تقویت سیستم 
ایمنی را دریافت خواهید کرد

یکی از مسائلی که این روزها بسیار مورد توجه 
قرار گرفته، تقویت سیستم ایمنی بدن به منظور 
پیشگیری یا مقاوم شدن در برابر ابتال به بیماری های 
عفونی و ویروسی مانند کووید-19 است. در 
بسیاری از موارد می دانیم که مصرف منظم و 
روزانه میوه ها و سبزی های تازه، کنار ورزش 
روزانه و دوری از عادت های نادرست مانند 
استعمال دخانیات می تواند به تقویت سیستم 

ایمنی بدن کمک کند. 
اما عادت های نادرستی مانند مصرف غذاهای 
چرب و شور و سرخ کردنی، کم تحرکی و استعمال 
دخانیات می تواند به ضعف سیستم ایمنی بدن 
منتهی شود. کنار این موارد، بهتر است بدانید ابتال 
به اضافه وزن و چاقی هم می تواند خطر تضعیف 
عملکرد سیستم دفاعی بدن را به همراه داشته 
باشد. هرچقدر فرد اضافه وزن بیشتری داشته 
باشد، سیستم دفاعی بدن او هم برای مبارزه با 
عوامل بیماری زا ضعیف تر عمل خواهد کرد. ابتال 
به چاقی و اضافه وزن با افزایش احتمال ابتال به 
دیابت نوع 2، فشارخون باال و چربی خون باال، 
بدن را در معرض افزایش التهاب قرار می دهد و 
همین مساله می تواند به تضعیف عملکرد سیستم 
ایمنی منجر شود. بهتر است بدانید که در موارد 
ابتال به بیماری های پاندمیک مانند کووید-19 در 
سراسر جهان، افراد مبتال به اضافه وزن )به اندازه 
سالمندان و بیماران( بیشتر از سایر افراد جامعه در 
معرض ابتال به بیماری قرا می گیرند زیرا سیستم 
ایمنی بدن آنها ضعیف تر از افراد فاقد اضافه وزن 
عمل می کند. بنابراین، اگر در این دوران شیوع 
کروناویروس مبتال به اضافه وزن هستید، به شما 
پیشنهاد می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
داشتن یک برنامه غذایی اصولی به منظور کاهش 
وزن و حفظ سالمت به متخصص تغذیه مراجعه 
کنید. کاهش وزن اصولی می تواند تاثیر قابل قبولی 
بر کاهش خطر ابتال به بیماری های متابولیک و 

کووید-19 داشته باشد.
از آنجایی که معموال افراد مبتال به اضافه وزن 
تمایل بیشتری به مصرف شیرینی ها و چربی ها 
در وعده های غذایی دارند، باز هم بدن در معرض 
التهاب باالتری قرار می گیرد و خطر تضعیف 
عملکرد سیستم ایمنی از این طریق هم میان آنها 
افزایش پیدا می کند. از این رو، به چنین افرادی 
توصیه می شود در طول برنامه غذایی برای کاهش 
وزن تا جایی که می توانند دور نوشیدنی های 
گازدار و شیرین، شیرینی ها، کیک ها، کلوچه ها، 
بیسکویت ها، گوشت های فراوری شده، سس ها، 
لبنیات پرچرب و چربی هایی مانند پنیر پیتزا را 
خط بکشند تا در ادامه هرچه سریع تر به وزن 

ایده آل و سالمت کامل برسند.

چاقی می تواند سیستم ایمنی 
را ضعیف کند!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان

  برنامه غذایی برپایه غالت کامل 
غالت کامل مانند انواع جو، کینوا، برنج قهوه ای، نان های سبوس دار و ماکارونی 
قهوه ای، حجم فراوانی از فوالت، منیزیم، سلنیوم و آهن را در خود جای 
داده اند. این چهار ترکیب مغذی موجود در غالت کامل، نقشی بسیار اساسی 
در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش التهاب بدن بازی می کنند. بنابراین، 
توصیه متخصصان در دوران شیوع کروناویروس، این است که حتما غالت 
کامل را جایگزین غالت آرد سفید کنید تا سیستم ایمنی قوی تر و سالم تری 
داشته باشید. این توصیه برای بیماران مبتال به دیابت نوع 2 با تاکید بیشتری 
مطرح می شود تا آنان بتوانند با کنترل قند خون و التهاب در بدن، جلوی ابتال به 

نقص های سیستم ایمنی بدن را بگیرند.
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: آقای دکتر! در متن نامه دکتر جهانپور 
که به رسانه ها ابالغ شد، ذکر شده قانون منع 
فهرست کاالهای آسیب رسان دائمی است. این 

دائمی بودن به تازگی در قانون آمده است؟
این قانون جزء ماده 7 قانون احکام دائمی است 
و شاید قبال برداشت شده که این قانون موقتی 
است و االن تاکید می شود دائمی است. موضوع 
این است که وزارت بهداشت براساس قانون هر 
ساله فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت را 
اعالم کند و کارگروهی در وزارت بهداشت وجود 
دارد که در طول سال کار تخصصی انجام می دهد، 
برای اینکه این فهرست را به روزرسانی کرده و 
ابتدای هر سال فهرست را اعالم کنیم. هر سال 
فروردین ماه با امضای وزیر بهداشت این فهرست 
اعالم می شود و با اعالم آن، دو اتفاق می افتد؛ 
اول اینکه مردم و رسانه ها مطلع می شوند که چه 
کاالهایی از نظر وزارت بهداشت مفید نیست. 
اتفاق دوم این است که فهرست این کاالها در 
رسانه ها ممنوع است بنابراین همه رسانه ها اعم 
از مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی مجاز 
به تبلیغ این کاالها نیستند. درست است که در 
قانون لفظ آسیب رسان مورد استفاده قرار گرفته 
ولی شاید اصطالح بهترش »کمتر سالم» باشد 

تا آسیب رسان!
»کاالهای  لفظ  اینکه  وجود  با   :
آسیب رسان« و منع فهرست آن هم از سوی 
رسانه ها جدی گرفته نمی شود، چرا اعتقاد دارید 
»کاالهای کمتر سالم« نام مناسب تری است؟ 
 به دلیل اینکه این فهرست، اقالم غذایی ای هستند 
که منافعی هم دارند و در صورتی که با فواصل 
زیاد و مقدار کم مصرف شوند، ممکن است صدمه 
زیاد ایجاد نکنند ولی مصرف زیادش در سطح 
جامعه باعث آسیب جدی به سالمت فرد می شود. 
در حقیقت، مصرف این مواد غذایی مانند گلوله 
نیست که تا به بدن فرد بخورد، مشکل جدی 
برایش ایجاد شود. به عنوان نمونه ما می توانیم 
غذای پرچرب استفاده کنیم ولی اگر غذای پرچرب 
زیاد استفاده شود، در بلندمدت اثرش به صورت 

بیماری قلبی و فشار خون ظاهر می شود.
: آقای دکتر! قبول دارید که تاکنون این 
قانون از سوی رسانه ها جدی گرفته نشده و سود 
حاصل از فهرست و مشکالت مالی رسانه ها 
سبب می شود این قانون به خوبی اجرا نشود؟
این گونه نیست که اعالم این فهرست بی نتیجه 
باشد، همین که شما با من مصاحبه می کنید یعنی 
اعالم این فهرست فایده دارد زیرا چون شما به 
مردم اعالم می کنید و مردم و قانون مطالبه می کنند 
بنابراین اعالم آن در منع فهرست آن تاثیر دارد 
و همان طور که می دانید، بسیاری از این موارد 
تبلیغ نمی شوند. البته یک موضوع صفر و صدی 
نیست، درست است که برخی از رسانه ها تمکین 
نمی کنند، تالش ما با ابزارهای مختلف این است 
که پوشش این قانون را افزایش دهیم زیرا وظیفه 
ما حفظ و صیانت از سالمت مردم است. از آن 
طرف ما مطلع هستیم تولید و اشتغال در کشور 
ما اهمیت زیادی دارد بنابراین همه تالشمان را 
می کنیم بین این دو تعامل به وجود بیاوریم ولی 
جایی که سالمت مردم مطرح می شود، کوتاهی 
نمی کنیم؛ جایی که به رونق تولید بر می گردد و 
غیرمستقیم به سالمت مردم مربوط می شود هم 
در نظر می گیریم . نکته دیگر این است که در 
بسیاری از نقاط کشور مثل یزد نه در روزنامه ها 
و نه در صداوسیمای محلی و نه در تابلوهای 
شهری یک قلم از این کاالها تبلیغ نمی شود و 
بسیاری از استان ها به این حد از تمکین قانون 
رسیده اند ولی برخی شهرها کمتر تمکین می کنند. 
در پایتخت مشکالت بیشتری داریم زیرا گسترده تر 
است و موارد نقض قانون بیشتر دیده می شود. 
البته در اینترنت و فضای مجازی موارد بیشتری 

از نقض قانون داریم.
: چگونه سعی دارید پوشش این قانون 
را که به سالمت مردم و حتی نسل آینده ارتباط 

دارد، افزایش دهید؟
ما به انحای مختلف سعی در باال بردن پوشش 
قانون داریم، از جمله تعامل با تولیدکنندگان، 
اتحادیه ها و انجمن ها، ما با تولیدکنندگان اصلی 
و عمده جلسه می گذاریم و هدف ما این است 
که رفتار تولیدکننده و مصرف کننده به طرف رفتار 

سالمت محور جهت دهی پیدا کند بنابراین اگر 
تولیدکننده تغییراتی در محصولش بدهد که به 
سمت سالمت محور بودن پیش برود ما تمام 
تالشمان را می کنیم که با آن همراه بشویم. از 
طرف دیگر هم این تنها قانونی نیست که جلوی 
فهرست کاالهای آسیب رسان را بگیرد، بلکه این 

قانون فقط شامل خدماتی می شود که به طور 
قانونی و رسمی و با مجوز سازمان غذا و دارو 

و سازمان استاندارد تولید می شود.
: یکی از توجیهاتی که برای تبلیغ 
کاالهای آسیب رسان از سوی رسانه ها مطرح 
می  شود این است که آن کاال مجوز تولید از 

سوی وزارت بهداشت را دارد. آیا در قانون 
ذکر نشده که تولید یک محصول به معنای 

مجوز تبلیغ آن نیست؟
این طور نیست که یک محصول که تولید می  شود، 
الزاما اجازه تبلیغ هم دارد. به عبارت دیگر، قانون 
مشخص کرده که هر چه تولید شود، اجازه تبلیغ 

گروه های  از  قانونگذار حمایت  ندارد. هدف 
آسیب پذیرمثل کودکان است زیرا کودکی که 
تبلیغ را می  بیند، نمی تواند خوب و بد را از هم 
تشخیص دهد بنابراین تحت تاثیر تبلیغ قرار 
می گیرد. به عالوه، از اقشار کم درآمد جامعه هم 

باید صیانت شود.

: در قانون آمده که تولیدکنندگان 
کاالهای آسیب رسان باید مالیات پرداخت 
کنند، آیا این مالیات ها افزایش یافته است؟ 
فهرست این کاالها ممنوع است و برای برخی 
از این کاالها )نه همه آنها( عوارض تا سقف 10 
درصد در نظر گرفته شده است و با فردی که 
قانون را زیر پا بگذارد، برخورد قضایی می شود.
: این برخورد قضایی چقدر برای 

رسانه ها جدی است؟
حتی مجوز آن رسانه می تواند باطل شود و با 
تولیدکننده هم برخورد می شود. وزارت بهداشت 
و سازمان استاندارد هم موظف هستند که نظارت 

کنند و پیگیر موارد تخلف باشند.
کاالهای  فهرست  به  سال  هر   :
آسیب رسان مواردی اضافه یا حذف می شود. 
امسال با توجه به شرایط ایجادشده به دلیل شیوع 
کرونا، چه موارد جدیدی را لحاظ کرده اید؟
ما کارگروهی داریم که نمایندگانی از دفتر بهبود 
تغذیه، سازمان غذا و دارو دبیرخانه شورای عالی 
امنیت غذایی، مرکز سالمت محیط و کار در آن 
حضور دارند و فهرست را به روزرسانی می کنند. 
اگر پیشنهادهایی از طرف مراجع و منابع مختلف به 
کارگروه برسد، در این کارگروه براساس پروفایل 
غذایی؛ یعنی میزان شکر، نمک و چربی بررسی 
انجام می  شود و از آن طرف اقالم مفید آن مثل 
ریزمغذی ها، مقدار کلسیم، پروتئین و... تصمیم 
می گیرند که در فهرست باشد یا نه و ویرایشی 
در آن انجام می گیرد که البته در این 3-2 سال 

اخیر، تغییرات جزئی بوده است. 
: با توجه به اینکه کرونا همچنان 
هست و دانش آموزان مدت زیادی را در منزل 
هستند، آیا شما برنامه ویژه ای برای این دوران 
در زمینه فهرست به ویژه در رسانه ملی دارید؟

ما مرتب با صداوسیما در حال تعامل هستیم و با 
مدیران شبکه ها جلسه داشتیم و هفته بعد با شورای 
سیاست گذاری سالمت هم جلسه خواهیم داشت 
و تالشمان این است که پوشش عمل به قانون را 
در همه جا از جمله صداوسیما باال ببریم. برخی از 
اقالم در دوره های زمانی مشخص تبلیغ می شود. 
ما بالفاصله اینها را رصد می کنیم و نیاز داریم 
صداوسیما در این زمینه تعامل بیشتری با وزارت 
بهداشت داشته باشد و به رسالت خودش؛ یعنی 
در نظر گرفتن منفعت عمومی، بیشتر توجه کند 

که بر هر مصلحتی برتری دارد.
تعطیالت  ایام  در  مثال  طور  به   :
تلویزیون یک نوع به اصطالح »نیوشابه« را 
تبلیغ می کرد که با حضور یک هنرپیشه و 
بسیار جذاب بود و ادعا می کرد این محصول 
حاوی کلسیم است. درصورتی که اصال جلوی 
تبلیغ آن گرفته نشد. این تبلیغ در تلویزیون 

چه توجیهی دارد؟
این محصول نوشابه نیست و در تبلیغ آن تخلف 
محتوایی انجام گرفته است. با توجه به فهرست سال 
گذشته این محصول در فهرست نبوده و ما از نظر 
قانون منعی برای فهرست آن نداریم. این موضوع 
را در کارگروه امسال بررسی می  کنیم و برای سال 
بعد تصمیم می گیریم. از سوی دیگر تولیدکننده 
آن ادعا می کند که نوشیدنی اش محصول لبنی 
برپایه تراویده شیر است و با نوشابه های در بازار 
تفاوت دارد. البته که متخصصان تغذیه نقدهایی 

هم بر این ادعا دارند.
: با توجه به شرایط کرونایی و زمان 
بیشتر برای تماشای تلویزیون و استفاده از 
رسانه ها، شما برنامه ای با صداوسیما دارید که 
تبلیغ مواد غذایی که سرانه آن پایین است، مثل 
شیر و لبنیات بیشتر شود تا مردم بیشتر ترغیب 

شوند که آنها را مصرف کنند؟ 
کارشناسان ما در برنامه های مختلف حضور پیدا 
می کنند و از مزایای شیر و لبنیات می  گویند ولی 
کار ما آموزش مردم است و تولیدکننده خودش 
باید تصمیم بگیرد که محصولش را تبلیغ کند یا 
نه. در هر صورت، تبلیغ قانون دارد و در مورد 
کاالیی انجام می شود که عرضه بیش از تقاضا 
بوده یا امکان تولید آن بیشتر باشد و در کل، تابع 
قانون عرضه و تقاضاست. به عبارتی، وقتی از 
یک کاال 10 تا دارید ولی 15 تقاضا وجود دارد، 
به محض عرضه به فروش می رسد و نیازی به 

تبلیغ نخواهد بود. 

پرسشی از دکتر افشین استوار رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت

ممنوعیت فهرست کاالهای آسیب رسان، ضمانت اجرایی دارد؟ 
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مصادیقشماره استاندارد ملیکاالدسته بندی

فرآورده های گوشتی 
و غذاهای آماده 

مصرف

انواع سوسیس و کالباس  گوشت و مرغ با درصدهای متفاوت2303انواع سوسیس  وکالباس

انواع گوشت عمل آوری شده با درصدهای متفاوت5753ژامبون

انواع ساندویچ و پیتزای حاوی سوسیس و کالباس )سایر ساندویچ و انواع پیتزاهای آماده مصرف منجمد 14680انواع ساندویچ  و پیتزای دارای سوسیس و کالباس و ژامبون
پیتزا مشمول فهرست نیست(

سمبوسه)17813(انواع سمبوسه و فالفل آماده شده با روش غوطه وری در روغن
فالفل )11073(

پنیر پیتزای پروسس 13526 تاپینگپنیر پیتزای پروسس تاپینگ پیتزا
پیتزا 15696

نوشیدنی های و 
فراورده های آنها

انواع نوشابه گازدار طعم دار رنگی، طعم دار بی رنگ، میوه ای و کوال با /1250انواع نوشابه گازدار با/یا بدون قند
یا بدون قند/ شیرین کننده جایگزین )زیرو، الیت، کم کالری(

6693نوشابه  انرژی زا

2279نوشیدنی های مالت )ماءالشعیر( طعم دار

انوع نوشیدنی های میوه  ای گازدار و بدون گاز با محتوای آبمیوه 
25درصد

گازدار )14345(
بدون گاز)2837(

انوع شربت میوه ای و غیرمیوه ای، شربت های تزئینی و انواع 
-نوشیدنی های غیرمیوه ای

3964فراورده های یخی خوراکی

4714انواع پودر نوشیدنی فوری

منظور روغن های نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار9131روغن مصرفی خانوارروغن ها

سایر اقالم خوراکی

انواع سس پرچرب)مایونز و سس ساالد و سس سفید( با چربی بیش 
انواع سس ساالد پرچرب)سس هزارجزیره، سس فرانسوی، سس تاتار، 2454از 30درصد

سس ایتالیایی و...( به جز نوع کم چرب، بدون چربی و کاهش یافته

انواع فراورده های سرخ شده در روغن بر پایه سیب زمینی و غالت 
)چیپس سیب زمینی و غالت(

چیپس سیب زمینی 3764
انواع چیپس برگه و خالل سیب زمینی و انواع اسنکانواع فراورده های سرخ شده غالت و حبوبات )12099(

انواع پفک2880انوع فراورده های حجیم شده بر پایه ذرت

شیرینی های تر

انواع فراورده های کاکائویی مانند شکالت صبحانه، انواع دراژه، 12018فراورده های کاکائویی
فراورده های کاکائویی با مغزی ویفر

انواع تافی و ابنبات با و بدون قند711تافی و ابنبات

سیگار و محصوالت دخانیدخانیات

کاالهای آرایشی

فراورده های آرایشی تاتو و فراورده های طراحی پوست

فراورده های آرایشی رنگی پوست و مو )انواع رژلب، ریمل، 
کرم پودر، پنکیک، خط چشم، مداد آرایشی چشم، و لب، رنگ مو 

و...(

انواع فراورده های برنزه کننده پوست

انواع محصوالت آنتی سلولبیت و الغرکننده موضعی

فراورده های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده مو

داروهای با احتمال 
سوءمصرف

دیفنوکسیالت

قرص ترامادول در اشکال )قرص 100میلی گرم، قرص 50 
میلی گرم، کپسول 100 میلی گرم، کپسول 50 میلی گرم، کپسول 

)SR 100 میلی گرم، قرص 50 میلی گرمی، قرص 100 میلی گرمی

استامینوفن کدئین و کلیه ترکیبات کدئین دار

فهرست کاالهای 
آسیب رسان 
یا کمتر سالم 
ممنوع است 
و برای برخی 
از این کاالها 

)نه همه آنها( 
عوارض تا سقف 

10 درصد در 
نظر گرفته شده 

و با فردی که 
قانون را زیر پا 

بگذارد، برخورد 
قضایی می  شود

اغلب برنامه های تلویزیونی که برای باال بردن سواد تغذیه ای مردم ساخته 
می شوند، گفت وگومحور هستند و شاید برای فرد میانسال یا سالمندی 
که هم فشار خون و چربی خون باال دارد و در معرض انواع بیماری 
است، جذابیت داشته باشد اما باید در نظر داشته باشیم با نسلی روبرو 
هستیم که از دوران کودکی چاق اند و این یعنی تغذیه سالم ندارند و در 
دوران جوانی و میانسالی شیوه زندگی ناسالم آنها را دچار مشکل می  کند. یکی از مهم ترین 
راهکارها برای تغییر رفتار تغذیه ای مردم، استفاده گسترده از رسانه ها و تولید برنامه هایی 

برای باال بردن آگاهی تغذیه  ای مردم است. برنامه هایی که هر چقدر هم تاثیرگذار و حرفه ای 
ساخته شود، باز زیر سایه فهرست پرتکرار صداوسیما گم می شوند. نمونه بارز آن، استفاده 
از فرصت تعطیالت کرونایی و فهرست مکرر انواع سس ها و آبمیوه ها و خالصه کاالهای 

آسیب رسانی که هر سال وزارت بهداشت فهرست آن را اعالم می کند. 
البته غیر از صداوسیما تابلوهای شهری هم گهگاهی کاالهای آسیب رسان را در خود جا 
می دهند ولی از آنجایی که تاثیر فهرست تلویزیونی بسیار بیشتر از تابلوهای شهری است، 
لزوم تمکین قانون منع فهرست کاالهای به اصطالح آسیب رسان بیشتر در رسانه ملی احساس 

می  شود. امسال نیز وزارت بهداشت در سایه کرونا فهرست کاالهای آسیب رسان را اعالم 
کرد که به موجب آن همه رسانه ها اعم از دیداری و نوشتاری موظفند موادی که در آن 
قرار دارد را تبلیغ نکنند اما سوال مهم این است که این قانون چرا هیچ وقت آنگونه که باید 
و شاید از سوی رسانه ها جدی گرفته نمی شود و اینکه چگونه می توان قدرت اجرایی این 
قانون را به ویژه در رسانه هایی مانند رسانه ملی باالتر برد؟ در مورد ضمانت اجرایی این 
قانون با دکتر افشین استوار، رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه این مطلب در صفحه »دیده بان تغذیه« می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 



تسلیم استرس روزهای کرونایی نشویم!
چند ماه است که ویروس کرونا در 
دنیا شیوع پیدا کرده و مردم همه  
جوامع با این اوضاع ناخوشایند 
بر  عالوه  البته  هستند.  مواجه 
تاثیراتی که ویروس بر سالمت 
جسمانی دارد و موجب بیماری کم و بیش وخیم می شود، سالمت 
بیماری،  از  ترس  عزیزان،  فوت  و  بود  تحت تاثیر خواهد  نیز  روان 
اقتصادی و... از  قرنطینه، عدم امکان برنامه های گروهی، مشکالت 

جمله عوامل زمینه ساز در این شرایط است. 

فوت عزيزان منبع استرس شديد است
شیوع ویروس »کرونا« و پیامدهای آن مانند قرنطینه، فوت عزیزان، 
مشکالت اقتصادی و... این روزها به شدت عامل استرس در جامعه 
سنگینی  وزنه  مانند  مداوم  روانی  فشارهای  و  استرس   است.  شده  
است که احساس خردشدن و ناکامی ایجاد می کنند. کسانی که یکی 
از عزیزان را به دلیل بیماری کووید-19 از دست داده اند و امکان 
سوگواری های مرسوم را نداشتند، این استرس ناخوشایند را به طور 

جدی تجربه کرده اند.
 واقعیت این است که فشار روانی، اندوه و غم از دست دادن عزیزان 
در این شرایط مساله ای نیست که به راحتی فراموش شود. در رده بندی 
100 امتیاز تاثیر استرس بر روحیه، مرگ همسر یا فرزند 94 و مرگ 
یکی از والدین یا خواهر و برادر 88 است. این سطح استرس باال 
در  به خصوص  بازماندگان  و سخت  تلخ  بسیار  شرایط  نشان دهنده 

شرایط فعلی است و به راحتی نمی توان از آن گذر کرد.
از طرفی ساختار زندگی این افراد نیز تغییر پیدا کرده  است و نه تنها 
به غمگینی و افسردگی گرایش دارند بلکه ماهیت ارتباط نیز تغییر 
کرده و جای خالی عزیز از دست رفته همچنین عدم امکان برگزاری 
مراسم و حضور دیگران، تحمل اوضاع را بسیار مشکل کرده  است. 

واكنش های مختلف ناشی از نگرش های مختلف
البته مردم با ویژگی های شخصیتی مختلف، واکنش های متفاوتی در 
این شرایط دارند. افرادی که سختگیر نیستند یا از نظر روان شناختی 
مقاوم تر هستند، کمتر احتمال دارد که در شرایط فشارهای روانی، 

دچار مشکل شوند. 
همچنین افراد مثبت گرا نیز توانایی بهتری برای رویارویی با شرایط 
را دارند. البته نگرش مثبت به معنای بی توجهی به اصول بهداشت و 
مراقبت های فردی و اجتماعی نیست بلکه فرد باید به جنبه های مثبت 
درمان، آمار بهبودیافتگان و رعایت اقدامات پیشگیرانه نیز توجه کند. 
دیدگاه مثبت در کنار بهره مندی از حمایت های اجتماعی تاثیر بسیار 

مثبتی در گذر از این شرایط دارد. 
در رابطه با استرس ناشی از کرونا، برداشت و نگرش افراد نیز تاثیرگذار 

است. به عنوان مثال، افرادی که ابتال به بیماری یا فوت نزدیکان ناشی از 
کرونا را ناشی از خطاهای خود می دانند، بیشتر آسیب می بینند اما کسانی 
که این وضعیت را معشیت الهی می دانند، قدرت مقابله بهتر و منطقی تر 
خواهند داشت و حال بهتری دارند. به عبارتی، افرادی که از رشد معنوی 
باالتری برخوردارند، سالمت روان خود و خانواده را بهتر حفظ می کنند. 

باورها نیز می توانند به اندازه حوادث دردناک باشند
آلبرت الیس، روان شناس آمریکایی معتقد است باورهای ما در مورد 
به  منطقی  باشند.  استرس  منبع  اندازه حوادث،  به  حوادث می تواند 
نظر می رسد که از دست دادن یکی از نزدیکان به دلیل کرونا منبع 
این  در  او  باورهای  الیس،  نظریه  پایه  بر  اما  باشد  استرس شدیدی 
شرایط می توانند رنج او را تشدید کند و افکار بسیار آزاردهنده او 

را از زندگی طبیعی بازدارد. این باورها عامل جدی تشدید احساس 
بینوایی، بیچارگی، بدبختی و... است و مانع از امکان برنامه ریزی برای 
زندگی آینده خواهد بود. حتی گاهی خود را سرزنش می کند و مقصر 

می داند که به شدت برای او آزاردهنده است. 

فوت يک عزيز نبايد پايان زندگی تلقی شود
از طرفی اضطراب از آینده نیز در این شرایط وجود دارد. طبیعی است 
وقتی فرد یکی از عزیزان خود را از دست می دهد، در واقع از پشتیبانی 
و حمایت او محروم شده و در ذهن او ممکن است به عنوان یک فاجعه 
تلقی شود. در نتیجه باورهای غیرمنطقی در وجود او تشدید می شود 
و توانایی مقابله با استرس های همیشگی و روزمره را نخواهد داشت 
و به عنوان مثال حتی تحمل حضور در ترافیک را ندارد. به عبارت 
دیگر، باورهای غیرمنطقی می توانند دریچه ورودی ناراحتی های روانی 

باشند و مشکالت روانی را افزایش دهند. 
موردتایید دیگران قرار گرفتن پدیده ای مورد پذیرش است اما اینکه 
بدون تایید دیگران نمی توان زندگی کرد، منطقی نخواهدبود. در واقع 
درست است که همیشه از محبت، صمیمیت، حمایت و حضور نزدیکان 
برخوردار بودیم اما اینکه اگر یکی از آنها فوت کرد امکان حیات و 
موفقیت نیز از ما سلب می شود، درست نخواهدبود. اگر فردی چنین 
نگرش و باوری داشته باشد، به شدت در معرض آسیب ها قرار می گیرد. 

چطور استرس اين روزها را تعديل كنیم؟
بررسی ها نشان می دهد افرادی که اعتماد به نفس باالتری دارند، در 
کووید-19  همه گیری  شرایط  از  ناشی  استرس  مانند  موقعیت هایی 

کمتر دچار آسیب شده اند. 
افرادی که از انتظارات خودکارآمدی مطلوبی برخوردار بودند، به احتمال 
زیاد می توانند مدیریت بهتری بر خود و زندگی داشته باشند، کمتر 
تسلیم استرس  ها و پیامدهای آن مانند سکته قلبی و... می شوند و توانایی 
بهتری برای مقابله با شرایط حتی در صورت ابتال به بیماری دارند. 
از طرفی دیده شد که بعضی افراد برای رهایی از استرس این روزها 
به رفتارهای ناسالم مانند مصرف الکل و مواد مخدر روآوردند. این 
در  و  می شود  ایمنی  سیستم  ضعف  باعث  حتی  دروغین  باورهای 

معرض ابتال به عوارض جدی سالمتی و حتی فوت قرار گرفتند.
برای باالبردن مقاومت روانی الزم است چند نکته را به کار بریم:

 میزان تعهد خود را تقویت کنیم، از انجام کارهایی که در حد توان 
است طفره نرویم و از بی تفاوتی ها دور بمانیم.

 سعی کنیم به جای حالت سکون و یکنواختی که بعضی افراد در 
شرایط قرنطینه دارند، رشد شخصیتی در خود ایجاد کنیم. به این باور 
برسیم که می توانیم از زمان حضور در منزل بهره کافی ببریم و تصور 

تهدید جدی سالمتی را کنار بگذاریم.
 به خود و خانواده تلقین کنیم که می توانیم مانند همیشه بر زندگی 
کنترل داشته باشیم و باید تالش کنیم به جای تالش برای یافتن مقصر 

در دنیای بیرون، مشکالت را در وجود خود پیدا کنیم.
 تاثیر شوخ طبعی و خنده در مقابله با استرس تایید شده است. البته 
به معنای بی توجهی و نادیده گرفتن واقعیت ها نیست بلکه می توان از 
این طریق سیستم ایمنی را تقویت کنیم. ضمنا شوخ طبعی می تواند 

تغییرات شناختی به هیجانات مثبت مثبت در ما ایجاد کند. 
همدیگر،  به صحبت های  کنیم. گوش دادن  یکدیگر حمایت  از   
اطمینان خاطر دادن می تواند  تسلی دادن، گریه کردن، درک کردن و 
بار روانی را کاهش دهد. اگر امکان حمایت مالی باشد نیز بهتر است 

این تاثیر مثبت را از اطرافیان دریغ نکنیم.
 اطالعات در مورد کرونا را افزایش دهیم و بی دلیل نگران نشویم.

 تعامالت اجتماعی را داشته باشیم. امروزه به خوبی می توان از طریق 
ارسال تصویر و صدا با همه ارتباط برقرار کرد. قرار نیست در این 
روزها از تنهایی رنج ببریم و از محبت دوستان و خانواده محروم بمانیم.

فراموش نکنیم...
اگر خود را زیر فشار باورهای منفی احساس کنیم، به طور جدی و 
شدید از اضطراب و استرس رنج می بریم. پس باید تالش کنیم افکار 
مثبت را در خود تقویت کنیم، افکار منفی را دور کنیم، به طور ذهنی 
از خود تمجید کنیم، از روش های کسب آرامش به خصوص برنامه های 
معنوی برای تمدد اعصاب بهره ببریم و ورزش را به عنوان راهکار 

موثر و همیشگی رهایی از استرس به خاطر داشته باشیم.

از نظر علمی تاثیر »استرس«؛ چه حاد باشد یا مزمن، 
بر سالمت قلب تایید شده است استرس حاد زمانی 
تصادف،  مانند  اتفاق  یک  با  ناگهان  فرد  که  است 
فوت یکی از عزیزان و... مواجه می شود. گاهی نیز 
استرس حالت مزمن دارد و فرد به دلیل مشکالت 
روزمره دائم با افکار آزاردهنده روبروست و از فشار 

عصبی مداوم رنج می برد. 

تغییر در عملکرد »قلب« تحت تاثیر 
هورمون ها

آزاد  بدن  در  هورمون هایی  استرس زا،  شرایط  در 
آدرنالین  و  کورتیزول  آنها  مهم ترین  که  می شوند 
در خون افزایش پیدا می کند که در واقع مکانیسم 
دفاعی برای بدن است. کورتیزول به منظور کاهش 
استرس و آدرنالین برای افزایش تمرکز و تصمیم گیری 

درست ترشح می شود.
مواجه  ترس  مانند  حاد  استرس  با  بدن  که  زمانی 
شود و سطح آدرنالین افزایش یابد، موجب باالرفتن 
فشارخون و ضربان قلب می شود. آزمایش خون در 
این شرایط نشان دهنده افزایش قند و چربی خون نیز 
خواهد بود. ممکن است قلب چه سالم باشد،  چه 
بیمار، نتواند افزایش فشار و ضربان حاد را تحمل کند.
پالک های  مانند  قلبی  ناراحتی  دچار  فرد  اگر 
آرترواسکلروز در دیواره عروق باشد، در معرض 
خطر بروز سکته قلبی خواهدبود. حتی رگ سالم 
نیز در معرض گرفتگی قرار دارد که با درد قلب یا 

آریتمی قلب بروز پیدا می کند. 

استرس مزمن؛ دردسر روزهای كرونايی 
برای »قلب«

این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا همه  مردم 
دنیا با استرس مزمن مواجه هستند و زندگی طبیعی 
مخدوش شده  است. در این دوران بیشتر افراد از 
جمله بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند 
دچار افسردگی و اضطراب شده اند که نگران کننده 
است. استرس مزمن قند و فشارخون را باال نمی برد اما 
می تواند باعث بروز رفتارهای غلط مانند کم تحرکی، 
پرخوری، تمایل به مصرف تنقالت ناسالم، گرایش به 
مصرف الکل، مصرف نامنظم داروهای موردنیاز و...  
شود که مجموعه این عوامل مشکل ساز خواهدبود.
باشد،  استرس  تحت  مزمن  به طور  قلب  که  زمانی 
به  مرور زمان پالک هایی روی دیواره عروق ایجاد 
می شود و عامل بروز تنگی رگ می  شود. آریتمی های 
قلب در این شرایط نیز دور از انتظار نیست به طوری 
که بعضی از آریتمی های قلب تحت  تاثیر استرس 
مزمن کامال شناخته  شده است. در بیمارانی که مبتال 
به پالک آرترواسکلروز باشند، استرس مزمن باعث 
التهاب در دیواره عروق و ناپایداری پالک ها و در 
نتیجه سکته قلبی خواهدشد. احتمال لخته شدن در 
رگ ها و درد قفسه سینه نیز در این شرایط افزایش 
می یابد. مجموعه این موارد موجب بروز عالئم در 
فرد دارای زمینه ناراحتی قلبی و افزایش احتمال ابتال 

به چنین بیماری هایی در فرد سالم شود. 

چطور »قلب« را سالم نگه داريم؟
توصیه های اولیه به افراد برای حفظ سالمت قلب، 
در وهله اول دوری از اخبار ناگوار و ناراحت کننده 
بشنویم  را  مفید  و  مثبت  مطالب  کنیم  است. سعی 

و بخوانیم. 
ورزش تاثیر بسیار مهمی در سالمت قلب دارد زیرا 
بدن  در  اِندورفین  نام  به  هورمونی  ترشح  موجب 
می شود که آرامش بدن و توانایی بهتر برای مقابله 

با استرس را درپی دارد. 
استرس را باید مدیریت کرد. اختصاص فرصتی در 
روز برای انجام کارهای مورد عالقه همچنین انجام 
تمرینات تنفس عمیق، یوگا و... به کنترل استرس 

کمک می کند. 
البته در مواردی که استرس بسیار شدید باشد و فرد 
از حالت عصبی جدی  قلبی  ناراحتی  دارای زمینه 
رنج ببرد، توصیه می شود با روان شناس یا روان پزشک 
مشورت کند. در صورتی که با مشاوره های رفتاری 
این وضعیت بهبود نیابد، ممکن است حتی نیاز باشد 

دارو برای کنترل استرس تجویز شود.

 دکتر حسین 
ابراهیمی مقدم

روان شناس، مشاور و 
استاد دانشگاه

 دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ماســک پارچــه ای از دیگــران مراقبــت می کنــد. بــرای محافظــت از خــود وپیشــگیری از 
انتشــار بیمــاری حداقــل فاصلــه یــک متــر را از دیگــران رعایــت کنیــد، دســتان خــود 
را بــه درســتی و بــه دفعــات زیــاد بشــویید و بــه ماســک و صــورت خــود دســت نزنیــد.

دراستفاده از ماسک پارچه ای
چه کـــــــارهایی  را  انجام ندهیم؟

وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی

ستاد ملی دمرییت بیماری رکوان
وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی

معاونت بهداشت

رمزک دمرییت شبکه

از ماسک کثیف یا 
مرطوب استفاده 

نکنید.

لبه باالیی ماسک را زیر 
بینی خود نگذارید.

از ماسک آسیب دیده 
استفاده نکنید.

نگذارید دیگران 
از ماسک شما استفاده 

کنند.

وقتی که افراد در 
فاصله نزدیک تر از یک 
متری هستند ماسک را  

برندارید.

از یک ماسک شل 
استفاده نکنید.

از ماسکی که 
نفس کشیدن را سخت 
می کند استفاده نکنید.

یک متر

9درمانگاه شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه

در روزهای کرونایی 
مراقب سالمت قلب باشید... 
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الگوهای خوبی داشته باش!
نظر  به  عجیب  کمی  شما  اطرافیان  یا  دوستان  از  بعضی  
می رسند. تغییرات زیادی را در شکل و قیافه آنها می بینید. 
مرتب تکرار می کنند: »دوست دارم متفاوت باشم!«. گاهی 
آنقدر با این جمله حس می گیرند که یادشان می رود شلواری 
هم  این  است!  سوراخ  و  پاره  جایش  همه  که  پوشیده اند 
دنیایی دارد اما دنیای حبابی! خب به نظر شما اشکال کار 
کجاست و کدام سیم از این مدار قطع شده است؟ در طرف 
مقابل هم، کسانی که فقط از خودشان الگوبرداری می کنند، 
مشکالتی خواهند داشت. این خودشیفتگی آنها را از دیگران 
دور می کند. نداشتن الگوی موفق و کامل، مانند حرکت با 
چراغ خاموش در یک مسیر تاریک و پر از چاله است که 
معلوم نیست چه بالیی سر خودرو و سرنشینان آن بیاید؟

شما آینه 
شما خودتان را در کدام آینه می بینید؟ وقتی تصمیم به انجام 
کاری می گیرید، معموال یاد چه کسی می افتید؟ فکر کنید 
که االن قصد دارید به خاطر گلی که زده اید، شادی کنید و 
خوشحالی خودتان را اعالم کنید، ترجیح می دهید از کدام 
شیوه استفاده کنید؟ امکان دارد که جوری شادی کنید که با 
کارت زرد روبرو شوید؟ معموال هر کدام از ما الگوهایی را 
در ذهن خودمان داریم که خواسته یا ناخواسته روی رفتار ما 
تأثیر می گذارند. کمی به لباس پوشیدن، حرف زدن، انتخاب 
موسیقی، نحوه درس خواندن و حتی شکل ارتباط خودتان یا 
دوستان تان دقت کنید؟ اگر این سیم را دنبال کنید، به مخزنی 
می رسد که نامش الگوست. بعضی ها هم شاید مدعی باشند که 
الگویی ندارند، ولی وقتی رفتارشان بررسی می شود، الگوی 
مخفی آن لو می رود، مثال ممکن است سعید کپی پدرش 

حرف بزند یا سمانه دقیقا مثل مادرش احوالپرسی کند.

و هدف ها الگوها 
الگوهای ما بر اساس هدف هایی که داریم، انتخاب می شوند. 
یک بازیکن ورزشی نمی تواند برای الگوگیری، زندگی نامه 
یک پزشک را مطالعه کند و پشتکاری علمی و نبوغ او را 
در دانش پزشکی، مدل خودش قرار دهد. یک دانشمند هم 
نمی تواند یک میوه فروش را الگوی خودش قرار دهد تا به 
موفقیت دلخواه خود برسد. عاقالنه این است که هر کدام بر 
اساس هدف هایی که داریم، دنبال شناسایی الگوهای مناسب 

خودمان باشیم تا دقیقا به سمت هدف مان حرکت کنیم.

خدا  پیشنهادی  الگو های 
خداوند نیاز به الگو را در ما به رسمیت شناخته است. به 
همین دلیل در کتاب جامع موفقیت یعنی قرآن، الگوهایی را 
به ما معرفی می کند. این الگوها در زمینه های مختلف معرفی 
شده اند؛ مثال حضرت ایوب)ع(، الگویی برای تحمل و صبر، 
حضرت یوسف)ع(، الگوی زندگی بدون گناه، خانواده امام 
علی)ع(، الگوی ازخودگذشتگی و توجه به دیگران، حضرت 
مریم)س(، الگوی پاکدامنی و ایمان به خدا. این الگوها بسیار 
زیادند. حتی خداوند برای آدم های بد هم الگو معرفی کرده 
که اگر به بدی های خودشان ادامه دهند، به سرانجام بد آنها 
دچار خواهند شد، مثل قارون که الگوی سرمایه دار بی ایمان 
است و فرعون که الگوی قدرت بدون خداپرستی است یا زن 
حضرت نوح)ع( که الگوی زنان بی دین معرفی شده است.

جامع الگوی 
از میان همه الگوهای معرفی شده خداوند، یک الگو نشان 
الگویی که برای همه دوستان خدا و سرانجام  برتر دارد. 
معنوی  زندگی  می خواهند  که  کسانی  است.  کافی  نیکو، 
و  باشند  داشته  ماندگاری  و  موفقیت  آرامش،  از  سرشار 
بتوانند به گونه ای زندگی کنند که دیگران نیز آنها را الگو 
قرار دهند. این شخصیت برتر، پیامبر اعظم)ص( است. به 
پیام و پیشنهاد خداوند توجه کنید: » لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُسوِل 
 َ َ َو الْیَْوَم اْلِخَر َو َذَکَر اللهَّ ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن کاَن یَْرُجوا اللهَّ اللهَّ
َکثیراً؛ قطعا برای شما در رسول خدا، الگوی نیکویی است 
برای هر که امید به خدا و روز پاداش دارد و خدا را زیاد 
هیچ گاه  و  است  زنده  همیشه  الگویی  چنین  می کند«.  یاد 
جایگزین نمی یابد زیرا توانسته همه خوبي ها را در خود 
جمع کند. الگوهای برتر، محدود به زمان نمی شوند و همیشه 

طرفداران بسیاری دارند. 

الگوگیری تا  الگوشناسی  از 
انتخاب الگوی مناسب، نیاز به زحمت دارد. الزم است مدتی 
صرف شناسایی الگوهای موفقی کنیم که می توانند ضریب 
موفقیت ما را در زمینه های مختلف افزایش دهند. گزینش این 
الگوها، با مطالعه و نیز گفتگو با دانایان ممکن است. وقتی 
که این الگوها شناسایی شدند، کار اصلی شروع می شود که 
تنظیم رفتار با الگوی انتخاب شده است. چنانچه فردی در 
همان گام اول بماند، معلوم است که رشدی نخواهد کرد. 
داشتن رفتاری متفاوت با الگوی انتخاب شده، سردرگمی 

و نارضایتی هم به دنبال خودش دارد. 

ما الگوهای دوره 
ممکن است کسانی بخواهند با یک واسطه از الگوی کامل 
استفاده کنند؛ یعنی با دقت در زندگی کسانی که حضرت 
رسول)ص( را الگوی خودشان قرار دادند مانند عالمان دینی 
و استادان اخالق. امام خمینی)ره( یکی از انسان های موفقی 
الگوبرداری  ایشان  پیامبر و خانواده  از  است که خودشان 
به  دنیا  ماندگاری را در  توانستند شیوه جدید و  کردند و 
امام در جنبه های مختلف  امروزه، حضرت  آورند.  وجود 
زندگی خود، الگوی بسیاری از مردم هستند. کسانی که با 
زندگی نامه امام آشنایی بیشتری دارند، اسرار موفقیت ایشان 
را کشف کرده و خود نیز به سوی این موفقیت در حرکتند. 

این الگو همیشه ماندگار خواهد بود.

اسالم، دینی کامل و کمال آفرین است. در این شیوه 
برای  ارسالی  نسخه  آخرین  که  خداوند  پیشنهادی 
سعادتمندی بشر است، از هیچ نیازی غفلت نشده است. 
در اسالم، برخورداری از عافیت و سالمت نه تنها یک 
ارزش بلکه یک ضرورت و حفظ سالمت بدن و روان 
و مراقبت از آنها یک واجب شرعی شمرده شده است. 
تن و روان هدایای خداوندی اند و بشر تنها امانتدار آن 
است؛ از این رو حق آسیب رسانی به آنها را ندارد. در 
راستای تحقق این ایده، با احکامی روبرو هستیم که 
آسیب رسانان به تن و روان را منع کرده و انسان را با 
ترغیب به مسائلی مانند طهارت، روزه،  روابط اجتماعی 
سالم در ابعاد اقتصادی، بین فردی، سیاسی و... عمال به 

سوی سالمت کامل سوق می دهد.

سالمت درخواست خوبان
امام زین العابدین)ع( در دعای 23 صحیفه سجادیه، عافیت 
و سالمت کامل را از معبود خود چنین می طلبد: »خدایا بر 
محمدوآل او درود فرست و تندرستی)عافیت( را لباس 
تنم کن و سراپای مرا به تندرستی فرو پوشان و با آن مرا 
امان بخش و گرامی بدار و بی نیاز گردان و تندرستی را 
به من صدقه ده و آن را مال من کن و همچون فرشی 
زیر پایم بگستران و آن مایه بیماری که در من است به 
تندرستی بدل فرما و میان من و تندرستی در این جهان 

و آن جهان جدایی میفکن«.

معیارهای سالمت روانی
سالمت روانی هنگامی وجود دارد که انسان رفتار درست 
و متناسبی با جامعه خود داشته باشد. این رفتار برخاسته 
از اندیشه منطقی و واقع گرا،  درک درست و عکس العمل 
مناسب است. بنابراین فرد سالم با جامعه رابطه سالمی 
برقرار می کند. فرد سالم رضایت و نگرانی منطقی دارد 
و می تواند فشارهای زندگی را تحمل کرده و بر خشم، 
ترس و اضطراب خود، کنترل و تسلط داشته باشد. 
انعطاف پذیر است و خود و دیگران را دوست دارد. 
به تناسب توانایی های خود از خودش توقع دارد، در 
زمان حال زندگی می کند. در فرد ناسالم، نارضایتی و 
نگرانی غیرواقعی از خود دست کم می دهد و قادر نیست 
احساسات، عواطف و خشم خود را در مقابل فشار روانی 
کنترل کند، اندیشه غیرمنطقی دارد و اهل افراط و تفریط 
است. انعطاف پذیر نیست و ممکن است نسبت به خود 
و دیگران احساس تنفر کند،  توقعات او از خودش به 
تناسب توانایی هایش نیست و غالبا اندیشه او با غفلت از 
شرایط زمان حال، در گذشته ها یا آینده موهوم سیر می کند.

راهکارهای دینی پیشگیری از 
بیماری های روانی

1. توجه به ارزش انسان: باور این مساله که وی به 
عنوان یک انسان در نظام آفرینش جایگاه ممتازی دارد. 
دانستن ارزش خود و این اعتماد به نفس، به او کمک 
می کند که زندگی خود را به بیهودگی در معرض پوچی و 
انحراف، اعتیاد و... قرار ندهد. یکی از عمده ترین زمینه های 
انحراف، احساس حقارت و بی ارزشی شخصیت است. 
امام علی)ع( ریشه خالف ها و گناهان را در ناشناختن 
قدر و ارزش وجودی و مشکالت شخصیتی می داند و 
می فرماید: »کسی که برای خودش احترام قائل باشد، با 
گناه آلوده اش نمی سازد.« ایشان در نقطه مقابل می فرماید: 
»آنکه برای خود ارزشی قائل نیست، از بدی هایش در 

امان نباش) و امید خیر به او نداشته باش(.«
2. توکل: معنای درست توکل این است که ما در مقام 
بندگی، تالش و کوشش خود را به کار گیریم و نتیجه 
کارها را به دست خداوند ببینیم. این روحیه مایه توانمندی 
روانی و استقامت و امید است. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
»هر کس بر خدا توکل کند، سختی ها بر وی آسان شود 
و اسباب ها برای او فراهم شوند و در جایگاه راحت و 
وسعت و کرامت جامی گیرد«. انسان دین باور و متکی به 
خداوند، دیگر از احساس تنهایی رنج نمی برد و در تمام 
بحران های زندگی، چیزی به نام بن بست نمی شناسد. او 
موظف است تمام تالش خود را برای زندگی بهتر انجام 
دهد و به دست آوردن نتایج را برعهده خدایی حکیم 
بگذارد که بر قدرت او تکیه زده است. احساس تنهایي، 
احساس رنج آوري است که روان انسان را مي آزارد و جان 
او را مي فرساید. روح بي نهایت جوي انسان را، مادیات 

و انسان هاي خاکي نشین نمي توانند پاسخگو باشند، ولي 
دین با طرح مساله خدا،  پاسخگوي تنهایي و دغدغه هاي 
وجودي انسان است. تنها خداست که مي تواند تشنگي 
روح آدمي را که از بي تفاهمي ها و جدایي ها ناالن است، 

سیراب کند و غم و اندوه تنهایي را بزداید.
3. تدابیر و برنامه ریزی درست در زندگی: در برنامه ریزی 
درست، انسان ضمن بررسی امکانات، فرصت ها، تهدید ها، 
نقاط ضعف و قوت، عاقالنه و منطقی درباره کارهایی که 
باید انجام دهد، تصمیم می گیرد، ضمنا نتیجه کار را در 
مراحل مختلف بررسی و در صورت لزوم روش خود 
را اصالح می کند. جوان در برنامه ریزی برای رسیدن به 
اهداف خود، تمام نیاز ها را در نظر گرفته و بر اساس توان 
خود به اجرای آن می پردازد. امام علی)ع( در این باره چنین 
هشدار می دهند: »هر کس تدبیرش بد باشد، هالکتش در 

همان تدبیر بد او خواهد بود«.
یکی از این جنبه ها می تواند تدبیر اقتصادی باشد که در 
رضایت از زندگی و نیز تحقق اهداف، نقش معناداری 
پیدا می کند. آنچه مال را کارآمد می کند، هنر تدبیر است. 
درآمد اندک همراه با حسن تدبیر، بهتر از درآمد زیاد 
همراه با بی تدبیری است. امام علی)ع( وقتی مهارت های 
زندگی را به فرزند خود آموزش می دهد از اقتصاد زندگی 
نیز سخن می گوید و خطاب به امام حسن)ع( می فرماید: 
»خوب تدبیر کردن همراه با روزی به اندازه ، برای تو 

کارآمدتر از روزی زیاد همراه با اسراف است.«
4. تلقین رضایت به خود: رضایت انسان از آنچه خداوند 
بر او پسندیده و رضایت خداوند از انسان اوج نیکبختی 
و به تعبیر قرآن »فالح« است. این رضایت هرگز موجب 
توقف در رشد و ارتقا نیست بلکه لذت خوشبختی را 
احساس کردن و به دور از هرگونه تشویش و نگرانی به 
سوی جلو شتافتن را در پی دارد. در این صورت است 
که انسان چیزی را که مایه دوری او از رضای خدا شود 

طلب نخواهد کرد.
5. مثبت نگری: یکی از موانع موجود در مسیر سالمت 
انسان ها، منفی بافی و ندیدن جنبه های مثبت زندگی است. 
برخی به حوادث منفی، معنا و مفهومی بیش از آنچه 

سزاوار آن هستند می دهند، اما به حوادث مثبت بهای 
کمتر از اندازه داده می شود. این گروه، کارها و اقدامات 
مثبت خود را رد کرده و آنها را دست کم می گیرد. به 
عبارت دیگر از پشت فیلتر منفی به مسائل نگاه می  کند. 
وجود چنین روحیه ای، سبب فراموشی نعمت ها و به 
دنبال آن ناسپاسی می شود و روان انسان را به مخاطره 
می اندازد. امام صادق)ع( فرمودند: »هیچ خیری نیست در 
بنده ای که از گرفتاری خود شکایت می کند و حال آنکه 
در گذشته هزاران نعمت داشته و هزاران راحتی در آینده 

به او خواهد رسید«.
6. قناعت و انتظارات منطقی: قناعت سرمایه ای است که 
با وجود آن انسان از زیاده خواهی و خواستن چیزهایی 
که قابل دستیابی نیست، بی نیاز می شود. پیامبر اکرم)ص(: 
»ای فرزند آدم! هنگامی که صبح کردی در حالی که تن 
تو سالم و خاطرت آسوده است و هزینه روز خود را 
داری، دیگر غم مخور.« نیز فرمودند: »وقتی یکی از شما 
با کسی که در مال و جسم بر او برتری دارد روبرو شد، 
به وضعیت کسی بنگرد که از او در این زمینه ها پایین تر 
است )تا به نعمتی که خود دارد توجه کند و به برتری 
دیگران اندوهگین نشود(. مؤمن کم هزینه است و چیزی 
را که طلب آن باعث خواری او شود نخواهد خواست.«

7. پرهیز از اندوه و کنترل خشم: غم به عنوان نصف 
پیری، سالمت جسم و روان را به خطر می افکند و 
خشم نیز با تغییراتی در وضعیت بدن سالمت انسان را 
به طور جدی تهدید می کند.به اهل ایمان آموخته اند که 
خدا همواره با توست و او را به مهربانی با دیگران و 
زدودن غم  از دل ها تشویق کرده اند و اینکه برای آنها نیز 
سالمت بخواهد و خود نیز از این فضای آکنده از محبت 
بهره مند شود. میانه روی در کارها، مهربانی با خانواده، 
رسیدگی به بندگان خدا به ویژه دلجویی و گرامی داشتن 
یتیمان، پیشی گرفتن در محبت به دیگران، فضایی را در 
جامعه به وجود می آورد که در آن فضا زدودن اندوه از 

یکدیگر کاری متداول خواهد بود.
8. تفریح و شوخ طبعی: در یک برنامه ریزی منطقی 
برای زندگی، تفریح سالم، ورزش،  سیر و سیاحت و 
گفت وگوهای فرح بخش با افراد نیک سیرت، خواب 
به اندازه و به موقع، شوخی های کنترل شده و به دور از 
دیگر آزاری یا گناه و مانند اینها جای خاصی دارد و در 
حقیقت اینها به انسان کمک می کند که بتواند با نشاط 
و شادابی وظایف خود را در زندگی به انجام برساند و 
در برابر تهاجم عوامل ناخوشایند و استرس ها مقاومت 
موفق و آسانی داشته باشد. پیامبر گرامی اسالم فرمودند: 

»دل ها را ساعت به ساعت استراحت دهید«.
مؤمن به پیروی از پیشوایان دین، گشاده رو و متبسم 
است و در چهره او هاله ای از شادمانی دیده می شود، 
حتی اگر در دل او اندوه فراوانی باشد. شوخ طبعی کنترل 

شده، مؤدبانه و دور از گناه از ویژگی های مؤمن است. 
شوخ طبعی، شکننده حالت کبر و غرور است و انسان 
را از حالت خشکی و خیلی جدی بودن به حالتی که 
انسان قادر به تخلیه فشارهای روحی و بیرون ریختن آثار 
درونی خود خوری)تنش درون ریز( باشد سوق می دهد و 
این بسیار به نفع انسانی است که با استرس روبروست. 
گریه کنترل شده هم در جای خود داروی آرام بخشی 

است که برای مقابله با استرس ها کارساز است.
9. مدیریت ذهن: یکی از دالیل اساسی گرفتار شدن آدمیان 
در دام بیماری های روانی و از دست دادن سالمت روان، 
اسارت فکری و افتادن در باتالق اندیشه های نادرست 
است. ما همان گونه رفتار از خود بروز می دهیم، که فکر 
می کنیم. بسیار اتفاق می افتد که برداشت های نادرست 
ما از اتفاقات زندگی مان، ما را دچار مشکالت پیچیده 
روانی می کند؛ به گونه ای که برای رهایی از آنها باید زمان 
و هزینه زیادی را پذیرا باشیم. در علم روان شناسی، پس از 
سال ها پژوهش به یک سری افکار بیمارگونه پی برده اند 
که وجود آنها در هر ذهنی می تواند مشکل آفرین باشد. 
برای رهایی از این گرفتاری،  آشنا شدن با آنها ضروری 
است. این گروه از افکار با عنوان خطاهای شناختی 

دسته بندی می شوند.
10. ورزش: یکی از راه های مطمئن و ضروری در 
پیشگیری از بیماری های روانی و نیز حفظ سالمت جسم 
و روان، فعالیت های منظم ورزشی است. تحقیقات نشان 
داده ورزش شدید و منظم با احساس فشار عصبی و 
اضطراب کمتر همراه است.اشخاصی که در برنامه های 
تناسب اندام و ورزش شرکت می کنند می گویند کارایی 
آنها در محل کار و نگرش شان بهتر می شود مثال اشتباهات 
کمتری می کنند. شرکت منظم در فعالیت های بدنی باعث 
می شود افراد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند چون افرادی 
که فعالیت  بدنی دارند،  بهتر می توانند وزن خود را کنترل 
کنند، ظاهر بهتری دارند و فعالیت های جسمی و ورزش 
را با توفیق بیشتری انجام می دهند. اینها همه باعث می شود 
فرد خود را در وضعیت بهتری بینگارد و از بسیاری فواید 
اجتماعی که نتیجه سالم بودن بدن و اندام است، برخوردار 
باشد. ورزش می تواند بسیاری از جنبه های سالمت بدنی 

فرد را در طول زندگی بهبود بخشد.

با استفاده از منابع زیر:
سعید شاملو، بهداشت روانی، تهران، رشد، چ 13، 1378.

عباس پسندیده، رضایت از زندگی، قم، دارالحدیث، 
چ3، 1384.

گیلیان باتلر،  راهنمای سالمت روان، ترجمه مهدی 
قراچه داغی، تهران، البرز، چ اول،  1382.

محمدمهدی اصفهانی، آئین تندرستی، تهران، تندیس، 
چاپ ششم، 1385.
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بپرس تا بدانی
چرا بپرسیم؟

دانستن مانند یک گنج است. روشنایی است و سبب می شود راه 
پیشرفت را به درستی و با عالئم درست طی کنیم و به جاده خاکی و 
جاده های انحرافی نیفتیم. در مقابل نادانی تاریکی است و در تاریکی 
هر اتفاق بدی ممکن است بیفتد. همانطور که برای به دست آوردن 
گنج نیازمند نقشه و راهنما هستیم، به دست آوردن دانایی هم همین 
قانون را دارد. وقتی راهی را نمی دانیم و کسی هم نیست که بپرسیم، 
اضطراب تمام وجودمان را می گیرد. خصوصا وقتی احتمال اشتباه 
رفتن بدهیم، هر قدمی که برمی داریم، یک گام ما را از رسیدن به 

مقصد دور کرده است. ما می پرسیم تا بدانیم.

چه بپرسیم؟
سواالت ما بر اساس نیازهای ما شکل می گیرند. زمانی که نسبت 
به یک مساله اطالعات کمی داریم، دستگاه سوال کردن روشن 
می شود. زمانی که شک می کنیم،  باز این دستگاه به صورت خودکار 
نمی گیریم،  یاد  و  می شنویم  را  مطلبی  که  زمانی  می شود.  فعال 
سردرآوریم،  مسائل  همه  از  می خواهیم  که  وقتی  و  می پرسیم 

سوال می کنیم.
بهترین سواالت آنهایی هستند که ما را در رسیدن به هدف کمک 
می کنند. وقتی پا به نوجوانی می گذارید، باید نسبت به اعتقادات 
خودتان سوال کنید، تحقیق کنید و آنها را به دست بیاورید. مسائل 
اعتقادی با تقلید به دست نمی آید. تنها در احکام و دستورات 
دینی از کارشناس و فقیه پیروی می کنیم. با مطالعه، مشورت و 
پرسش می توانیم به این هدف برسیم. یادمان باشد که با پرسیدن 

از بروز گره علمی و فکری در خودمان جلوگیری کنیم.

از چه کسانی بپرسیم؟
بعضی ها آنقدر بی حال هستند که منتظرند دیگران سوال کنند تا 
آنها هم جوابش را بشنوند. بعضی هم به اولین نفری که برخورد 
کنند، راه را می پرسند با آنکه ممکن است فرد مطمئنی نباشد و 
جوابی بدهد که آنها مقصدشان دور کند. پیشنهاد خداوند این 
است که سواالت  مهم مان را از اهل ذکر بپرسیم؛ یعنی کسانی 
که اهل اطالع هستند. بهترین ها ، معصومین علیهم السالم هستند 
اختیار  در  سخنان شان  که  ایشان  خانواده  و  پیامبر)ص(  یعنی 
این  راهنمایی های  و  احادیث  از  که  هستند  کسانی  یا  ماست 

بزرگواران باخبرند.
منابع:

1.تفسیر نور، ج 6، ص 399
2.تفسیر نمونه، ج 11، ص 241

3.ترجمه المیزان، ج 12، ص 376

پیشنهادهای خدا

اسالم، دینی کامل و کمال آفرین است. در 
این شیوه پیشنهادی خداوند که آخرین 

نسخه ارسالی برای سعادتمندی بشر 
می باشد، از هیچ نیازی غفلت نشده است. 
در اسالم، برخورداری از عافیت و سالمت 
نه تنها یک ارزش بلکه یک ضرورت و حفظ 
سالمت بدن و روان و مراقبت از آنها یک 

واجب شرعی شمرده شده است

ده راهکار دینی پیشگیری از بیماری های روانی

سالمت در نگاه دین
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حالتمنگیوسردرگمیآنقدربداستکهگاهیازایجاداینحستعجبمیکنم

تجارب یک فرد مبتال به کرونا 
به  مبتال  پیش  ماه   4 من 
هنوز  اما  شدم  کووید-19 
هم عالئم آن را دارم، یعنی 
هیچ وقت خوب نمی شوم؟
من دقیقا نمی دانم از چه روزی مبتال شدم اما 
بعد از 100 روز، هنوز درگیر عالئم کووید-19 
هستم. من حدودا در تاریخ 10 مارس به ویروس 
کرونا مبتال شدم و عالئم هنوز در بدنم هست. 
سردردهای بسیار شدید دارم. دردی را بین 
شانه هایم احساس می کنم که انگار یکدفعه داغ 
می شود و می سوزد و تا دقایقی این عالمت 
در من هست. احساس سفت شدن قفسه سینه 
دارم و سرفه می کنم و آنقدر شدید می شود 

که تحملش برایم سخت می شود. 
است  بد  آنقدر  سردرگمی  و  منگی  حالت 
که گاهی از ایجاد این حس تعجب می کنم. 
خستگی و حالت تهوع بیش از حد، گاهی در 
بدنم هست و از بین می رود و صدایم غالبا 
مانند زمزمه به نظر می رسد زیرا نمی توانم به 
اندازه کافی بلند نفس بکشم. بعد از گذشت 
100 روز هنوز هم این عالئم در من وجود 
دارد و گاهی محو می شود؛ مانند حالت جزر 
و مد در من ایجاد می شود و می ماند و بدون 
هیچ علتی هنوز هم باقی مانده است و من 
فکر می کنم که تا پایان زندگی ام با من باشد. 
در این مرحله از زندگی ام واقعا مطمئن نیستم 
که برای همیشه از بین برود و ممکن است از 
این به بعد، به این حالت عادت کنم و برایم 
عادی شود. خیلی برایم عذاب آور است. من 
بدن(  در  پراکنده  فیبرومیالژیا)درد  سندروم 
دارم اما تا قبل از ابتال به کووید-19 ، بسیار 
فعال بودم. من یک مربی بازنشسته هستم و 
همیشه کارم این بوده است. من در نزدیکی 
یک دریاچه زندگی می کنم و هر روز دو بار 
مایل در  بازی می کنم و همینطور 3  کایاک 
روز پیاده روی می کنم و حدودا 45 دقیقه تا 
یک ساعت تمرین دارم. در طول بیماری و تا 
اکنون هر زمان نیاز به آرامش دارم، تنها کاری 
که می توانم انجام دهم این است که از پنجره 
به دریاچه نگاه کنم. من حتی یک زمانی را به 
شنا اختصاص می دادم ولی انرژی الزم برای 
آن را هم ندارم. هنوز روزهایی هم هست که 
احساس خوبی دارم. می توانم پیاده روی کنم، 

غذا بپزم و لباس های شسته شده را پهن کنم اما 
پس از آن دوباره درد شروع می شود. همیشه 
همینطور است، یکباره ظاهر می شود. بعضی 
اوقات یک تا دو روز طول می کشد اما بعضی 
اوقات تا 10 روز ادامه داشته است. وقتی این 
اتفاق می افتد، خسته می شوم، به رختخواب 
می روم، نیاز به خواب دارم، مضطرب می شوم 
و اسپری تنفس هم به من کمک می کند تا 
نفس بکشم. البته بهتر از زمانی هستم که برای 
با عالئم کووید-19 مواجه شدم.  بار  اولین 
بیماری  عالئم  تمام  من  اول،  ماه  در  چون 
داشتم،  را  شنیده اید  آن  مورد  در  که  کرونا 
مثل: حالت تهوع، لرز، سردرد، از بین رفتن 
تا چندین  بویایی و چشایی. حتی  احساس 
روز، نمی توانستم پیاده روی کنم، زیرا سمت 
چپ بدنم مثل پا و بازوهایم، سفت شده بود 

و درد وحشتناکی داشتم.
من احساس خستگی زیادی داشتم و در بدترین 
حالت، نمی توانستم چیزی بخورم یا نفس عمیق 

بکشم و مجبور شدم برای دریافت کپسول 
اکسیژن با اورژانس تماس بگیرم. با گذشت 
زمان، پیشرفت هایی در بدنم حاصل شد اما 

بهبودی کامل حاصل نشد.
اما این دوران همیشه یکنواخت نبود. روزهای 
خوبی را هم سپری کردم و امیدوار بودم که 
سرانجام خوب می شوم و کرونا را شکست 
من  و  برمی گشت  دوباره عالئم  اما  می دهم 
هیچ توضیح پزشکی برای آن نتوانستم پیدا 
کنم و اصال وجود نداشت. عکس رادیولوژی 
از قفسه سینه هم نشان داد که ریه های من 
سالم است. جواب آزمایش های کووید-19 
به  اکسیژن خون هم  میزان  بود و  هم منفی 
صورت عادی ثبت شده بود. پزشکان درست 
نمی دانستند چه اتفاقی افتاده و نمی دانستند 
که چه باید بکنند. تنها کاری که می توانستم 
انجام بدهم، خوردن قرص تایالنول بود که 
هنگام سردرد باید می خوردم و استنشاق اسپری 
اکسیژن و نجاتم بود و سعی می کردم از نظر 

روحی با این واقعیت جدید کنار بیایم. من 
ناامید می شدم که مگر  بسیار  اوقات  بعضی 
بعد  اما  من؟  چرا  و  کردم  اشتباهی  چه  من 
فکر می کنم که باید سپاسگزار باشم که هنوز 

زنده ام و نفس می کشم.
تا  می کند  کمک  سپاسگزاری  حس  همین 
بدانم که تنها نیستم؛ حتی اگرچه این ویروس 
دلهره آور است. وقتی که به گروه مبتالیان در 
فیس بوک پیوستم، بسیار متعجب شدم که پس از 
ارسال تجربه خودم از این بیماری، مطلب های 
زیادی را می خواندم که شبیه تجربه من بود. 
در حال حاضر بیش از 7 هزار نفر  از سراسر 
جهان در این گروه حضور دارند و آنها نیز 
همچنان با یک فهرست ظاهرا بی پایانی از عالئم 
ناتوان کننده کرونا مواجه هستند و با آن دست 
و پنجه نرم می کنند. بعضی از افراد در این 
دوران، عالئم بسیار شدیدتری نسبت به من 
داشتند، بنابراین حدس می کنم خوش شانس 
هستم، اگرچه همیشه هم اینطور فکر نمی کنم.

در حال حاضر، تالش می کنم تا بر آنچه که 
می توانم کنترل کنم بیشتر متمرکز شوم. من 
در دو بخش کارآزمایی بالینی ثبت نام کرده ام 
تا هر روز عالئم خود را ثبت کنم تا محققان 
بهتر بتوانند از افرادی مثل من که بهتر نشده اند، 
تجارب تازه ای را بیاموزند. من سعی می کنم 
در فیس بوک به افرادی کمک کنم که اکنون 

با عالئم کرونا دست و پنجه نرم می کنند.
در این مرحله، برای سالمت روانی خودم، 
تصمیم گرفته ام که باید از این ایده که می خواهم 
به طور کامل بهبود یابم، خودداری کنم. من 
این است که  مثل  کنم،  رفتار  اینگونه  نباید 
می خواهم به جایی برگردم که قبال بودم، زیرا 
خواهد  اتفاقی  چنین  آیا  که  نمی دانم  واقعا 
افتاد؟ بسیاری از افراد بهتر می شوند و این 
اتفاق برای آنها فوق العاده است اما به دالیلی، 
هزاران نفر هم هستند که ویروس به این راحتی 
از بدن آنها بیرون نمی رود. اگر فرد دیگری 
مبتال شود به او پیشنهاد می کنم که به گروه 

پشتیبانی ملحق شود زیرا به آن احتیاج دارد 
و کمک کننده است. چون اکنون به افرادی 
احتیاج دارید که درک کنند در بدن شما چه 
می گذرد و ممکن است در حلقه خانوادگی 
یا اجتماعی خود آن افراد را نداشته باشید. 
ماه عالئم   4 تقریبا  از  مرحله، پس  این  در 
را تجربه می کنم و سعی می کنم درس های 
مفیدی از آن بگیرم. من همیشه فردی بودم 
که دوست داشتم فقط به جلو حرکت کنم 
تا  شد  باعث  بیماری  این  و  نکنم  مکث  و 
یاد بگیرم که سرعت خود را کاهش دهم و 
آرام باشم و کمی بیشتر استراحت کنم. من 
یاد گرفتم که واقعا قدردان روزهای خوبی 
برای  را  روزهای خوبی  و  داشتم  که  باشم 
از راه  خودم بسازم و وقتی شرایط سخت 
می رسد، استراحت کنم. ممکن است در حال 
حاضر نتوانم شنا کنم اما هنوز هم می توانم از 
زیبایی دریاچه لذت ببرم. یک روز ماهیگیری 
می کنم و این باعث می شود، احساس بهتری 
پیدا کنم. من منابع جدید zen زِن مکتبی در 
مذهب بودایی است که در ژاپن پدیدار شده 
تاکید فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و  و 
ژرف نگری به ماهیت اشیاء جانداران و یک 
نوع مراقبه مدیتیشنی است( را در فعالیت های 
آرام تر پیدا می کنم که باعث خوشحالی من 
به  باید  که  می کنم  فکر  همچنین  می شود. 
داستان خود ادامه دهم زیرا متاسفانه، معتقدم 
واقعا  و  هستند  من  مثل  بسیاری  افراد  که 
مطمئن نیستم که همه به طور کامل از شر 

این ویروس بهبودی کامل بیابند. 
»راشل باوم« در ساراتوگا اسپرینگز، نیویورک 
زندگی می کند و هم اکنون در دو مطالعه در زمینه 
ردیابی عالئم طوالنی مدت در بیماران مبتال به 
ویروس کرونا شرکت دارد. او می گوید که از 
یک گروه پشتیبانی در فیس بوک، کمک های 
خوبی دریافت می کند و خوشحال است که 
است،  نوشته  خود  کار  اولین  در  که  کتابی 
اشعار و  یادبودها،  مراسم تشییع جنازه ها و 
ادای احترام)مک فارلند، 1999( هم اکنون ذکر 
شده است و به بسیاری از افرادی کمک می کند 
که متاسفانه مجبورند عزیزان خود را که بر اثر 

ویروس کرونا فوت شده اند را دفن کنند.
WebMD :منبع
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میزگرد »سالمت« درباره تاثیرات استرس و اضطراب 
بر پوست و مو با حضور دکتر مجتبی امیری متخصص 

پوست، دکتر حسین ابراهیمی مقدم روان شناس و 
دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه 

استرس و هزار و یک 
پیامد سالمت

استرس تاثير جدی بر سالمت پوست و مو دارد

راهکارهای مدیریت استرس الزم سالمت است

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

  دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

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

: آقای دکتر، معموال از تاثیر استرس شدید 
بر اندام های مختلف به خصوص سالمت قلب اطالع 
نیز  این وضعیت در مورد پوست و مو  آیا  داریم. 

صدق می کند؟
استرس یکی از موقعیت های زندگی است که هنگام 
بروز آن، بدن با آزادکردن ترکیبات و هورمون هایی برای 
مقابله با این وضعیت آماده می شود. معموال در شرایط 
استرس  شدید و ناگهانی، فرد دچار رنگ پریدگی می شود 
و ضربان قلبش افزایش می یابد که علت آن انقباض 
عروق خونی پوست است تا خون بیشتری به قلب و 
عضالت برسد و قدرت آمادگی در برابر خطر بهبود یابد. 
با  مقابله  برای  مختلف  ترکیبات  و  ترشح هورمون ها 
استرس های ناگهانی یا خفیف، الزم و مفید است اما 
این مساله آسیب هایی برای اندام های مختلف بدن نیز 
در پی دارد. پوست و مو از جمله اعضای بدن هستند 
که به شدت تحت تاثیر استرس قرار می گیرند. از همین 
رو، بسیاری از بیماری های پوست و مو صرفا به دلیل 

استرس ظاهر یا تشدید می شوند. 
: کدام بیماری های پوست و مو را می توان 

مستقیم با استرس مرتبط دانست؟
»نورودرماتیت« یا »لیکن سیمپلکس کرونیکوس« یکی 
از مهم ترین بیماری های این گروه است. زمانی که فرد 
از  قسمتی  پوست  می برد،  رنج  نگرانی  و  استرس  از 
بدن به خصوص نواحی در دسترسش را می خاراند که 
با خارش های شدید و غیرقابل کنترل همراه است. در 
این وضعیت، پوست به دلیل خارش مکرر، ضخیم و تیره 
می شود و حالت خراشیده پیدا می کند که خود عامل 
تشدید خارش است. این وضعیت غالبا نواحی تناسلی 
آقایان و پشت گوش و گردن خانم ها را درگیر می کند. 

البته ممکن است در هر قسمتی از بدن دیده شود. 

»خود  یا  دیسمورفیک«  »بادی  روانی  اختالل 
نیز دیگر بیماری در این زمینه است.  زشت پنداری« 
در پی بروز این اختالل، فرد از ظاهر خود ناراضی 
تغییر ظاهر،  برای  نوع عمل جراحی  به هر  و  است 
تن می دهد. این فرد همیشه در جستجوی روش های 
زیبایی است اما به رغم این اقدامات، احساس رضایت 
که  بدهد  تشخیص  می تواند  به خوبی  پزشک  ندارد. 
باید  و  چیست  زیبایی  اقدامات  انجام  از  فرد  هدف 
وی را به روان پزشک ارجاع داد زیرا اختالل روانی 

علت مشکل است.
استرس،  با  مرتبط  شایع  بیماری های  از  دیگر  یکی 
»تریکوتیلومانیا« است که فرد موهای خود را می َکند. 
زمانی که فرد از اضطراب یا افسردگی زمینه ای رنج ببرد، 
به صورت ناخودآگاه موهای قسمتی از سر یا ابرو را 
می کند که اگر زودهنگام شناسایی نشود، ریشه موها دچار 
جوشگاه یا فیبروز می شود و دیگر رویش ندارد. معموال 
هنگام معاینه توسط متخصص پوست مشخص می شود 
که موها در سطحی باالتر از پوست حالت شکسته پیدا 
کرده اند. در این موارد نیز ارجاع بیمار به روان پزشک 
در بهبود وضعیت روانی و کاهش آسیب های ناشی از 

استرس ضروری خواهدبود.
: تجربه استرس مکرر یا شدید چه تاثیری 

در وخامت بیماری های پوستی دارد؟
بیماری های پوستی که استرس در وخامت  از جمله 
آنها نقش دارد می توان در وهله اول به پسوریازیس یا 
داءالصدف اشاره کرد که استرس نقش مهمی در تشدید 
آن دارد. در این حالت، پوست نواحی از بدن ضخیم 
می شود و پوسته های نقره ای پیدا می کند. پسوریازیس 

ممکن است از حالت خفیف تا شدید بروز کند. 
همچنین لیکن پالن نیز بیماری پوستی است که می تواند 

پوست، موها و مخاط را درگیر کند و در شرایط استرس زا 
تشدید  شود. 

یکی دیگر از بیماری های این گروه، درماتیت آتوپیک؛ 
نوعی خشکی سرشتی پوست است که ممکن است 
با رینیت آلرژیک، التهاب ملتحمه و آسم همراه باشد. 
استرس بر سالمت ناخن ها نیز تاثیرگذار است و در 
موارد شدید می تواند باعث توقف کوتاه مدت در رشد 
ناخن شده و چند ماه فرد با شیارهای عرضی در ناخن 

مواجه شود.
از  ناشی  مو  ریزش  از  افراد  از  بسیاری   :
هیجانات شدید روانی شکایت دارند. این وضعیت 

چطور بر سالمت موها تاثیر می گذارد؟
کم کاری تیروئید، کم خونی ناشی از فقر آهن و رژیم های 
غذایی سختگیرانه از جمله عوامل زمینه ساز ریزش مو 
هستند اما استرس نیز می تواند یکی از این عوامل باشد. 
تارهای مو به طور طبیعی 3 مرحله زندگی دارند؛ آناژن )رشد 
طول و ضخامت(، کاتاژن )توقف( و تلوژن )استراحت(. 
با ریزش طبیعی موها، تارهای جدید که ابتدای مرحله 
آناژن قرار دارند، جایگزین شده و سپس وارد مرحله 
توقف رشد و ریزش می شوند. زمانی که این چرخه 
دچار نقص و اختالل شود، موها در حالت ریزش باقی 
می مانند که به این حالت »تلوژن افلوویم« گفته می شود. 
می شود،  شدید  اضطراب  یا  استرس  دچار  که  فردی 
معموال تعدادی از فولیکول های موهایش وارد مرحله 
استراحت می شود و حدود 4 ماه بعد، 10 تا 20درصد 
موها ریزش پیدا می کنند. امروزه ثابت شده افرادی که 
دائم تحت تاثیر استرس مزمن هستند، دچار ضعیف شدن 

و ریزش مو، البته نه در حد تلوژن افلوویم می شوند.
در این زمینه باید به آلوپسی آره آتا یا ریزش مو منطقه ای 
نیز اشاره کرد که ناشی از تهاجم سیستم ایمنی بدن است 

و قسمتی از موها دچار ریزش می شوند. بیماری ممکن 
است از حالت خفیف در یک یا دو ناحیه محدود تا 
همراه  بدن  موهای  کامل  نابودی  با  که  شدید  حالت 

است، ظاهر شود. 
باوری بین مردم وجود دارد که می گویند در اثر استرس 
موها یک شبه سفید می شود. علت سفیدی یکباره موهای 
سر این است که آلوپسی آره آتا بر موهای سفید تاثیر ندارد 
و زمانی که فردی با موهای جوگندمی دچار استرس 
موهای  تمام  است  ممکن  می شود،  ناگهانی  و  شدید 
تیره اش از بین برود و فقط موهای سفید باقی بماند. 

: در مورد پرسش مطرح شده در این میزگرد، 
علت بروز لکه های سفید روی پوست می تواند استرس 

شدید باشد؟
که  است  پوستی  بیماری های  از  دیگر  یکی  ویتیلیگو 
از  ناحیه ای  ارتباط دارد. در بعضی موارد،  با استرس 
پوست که توسط یک عصب حس دهی می شود، دچار 
لکه های سفید می شود. البته نمی توان گفت ویتیلیگو با 
استرس مستقیم ارتباط دارد. معموال فردی که زمینه این 
بیماری را دارد، تحت تاثیر استرس شدید، با تشدید و 
گسترش عالئم مواجه می شود. معاینه دقیق پوست و 
بررسی وضعیت بیمار در تشخیص قطعی ضروری است.

: روند درمان ناراحتی های پوست و مو در 
افرادی که تحت تاثیر استرس هستند، چگونه است؟
درمان های مرسوم در مورد تمام بیماری های پوست و 
مو که تحت تاثیر وضعیت روانی ایجاد یا تشدید می شوند، 
به تنهایی موثر نیستند. این افراد حتما باید تحت نظر 
درمانی  اقدامات  تا  باشند  روان پزشک  و  روان شناس 
برای بهبود وضعیت روانی شان انجام گیرد. به این ترتیب 
می توان انتظار اثربخشی درمان و مراقبت توسط متخصص 

پوست و مو را داشت.

لحاظ  از  بدن  تعادل  خوردن  هم  به  باعث  استرس 
ارگانیستی  نظریه  براساس  جسمی و روانی می شود. 
در روان شناسی، استرس بر اعضایی که ضعیف تر هستند 
تاثیرات جدی تری ایجاد می کند. به عنوان مثال اگر فرد  
مشکالت زمینه ای پوست یا موهای ضعیف داشته باشد، 
در شرایط استرس زا با تشدید ناراحتی پوستی یا ریزش 

مو مواجه می شود. 
لزوم غلبه بر استرس برای بهره مندی از خواب مطلوب
تاثیر  خواب  کیفیت  بر  استرس  کرد  فراموش  نباید 
می گذارد و درنتیجه فرد آرامش ندارد. طبیعی است 
خواب ناکافی و نامطلوب بر تمام ارگان های بدن و 
ترشح هورمون ها و... اثر می گذارد. برای کسب آرامش و 
خواب مطلوب توجه به راهکارهایی مانند نوشیدن یک 
لیوان شیر ولرم قبل از خواب، دوش گرفتن، گوش دادن 
به موسیقی آرامبخش و... توصیه می شود. نیایش و دعا 
نیز از روش های موثر کسب آرامش محسوب می شود 
که البته در مذاهب مختلف و حتی افراد می تواند به 
از تماشای  انجام گیرد. همچنین  شیوه های گوناگون 
سطح  تا  شود  پرهیز  مهیج  و  خشونت آمیز  فیلم های 

استرس افزایش نیابد.

راهکارهای مقابله با استرس
 بهتر است رویکردهای مساله مدار به جای رویکردهای 
هیجان مدار در مورد اتفاقات زندگی لحاظ شود. هنگام 
مواجهه با مسائل زندگی، بعضی افراد هیجانی برخورد 
می کنند و رفتارهایی مانند خنده و گریه افراطی، ترس 
و... را بروز می دهند اما بهتر است در چنین شرایطی 
از خود بپرسیم که چطور می توان این مساله را حل 
کرد؟ زمانی که فرد بتواند مساله ای حتی کوچک را حل 
کند، احساس آرامش خواهد داشت. در واقع افرادی 
می توانند استرس را مدیریت کنند که رویکرد مساله مدار 

در زندگی داشته  باشند. 
 مثبت اندیشی در تمام ابعاد زندگی نیز برای مقابله 
با استرس ضروری است. به عنوان مثال فردی که دچار 
ناراحتی  پوستی است، می تواند با رعایت توصیه های 
مراقبت پوست از حضور در معرض نور خورشید بهره 
ببرد اما فردی که نگرش منفی دارد، معموال این شرایط 

را عامل بروز آسیب های جدی می داند. 
 انجام تمرینات ورزشی مانند پیاده روی، کوهنوردی، 
دویدن و تمرینات آرامبخشی نیز می تواند در مدیریت 
استرس موثر باشد و به تقویت سیستم ایمنی و دوری 

از انرژی های منفی کمک می کند. البته ورزش باعث 
ترشح آندروفین نیز می شود که احساس خوشایندی 

در فرد به وجود می آورد. 
 راهکار دیگر برای مقابله با استرس این است که 
غذا مانند دارو مصرف شود وگرنه دارو باید مانند غذا 
مصرف شود بنابراین افراد باید سعی کنند تغذیه درست 
و منظمی داشته باشند و از غذاهای ناسالم بپرهیزند. البته 
باید به بی اشتهایی یا پرخوری در شرایط استرس نیز 
توجه شود. همچنین باورهای غلط در مورد استعمال 

دخانیات، الکل و.... نیز باید کنار گذاشته شود. 
 نظم در برنامه های روزمره زندگی رعایت شود. 

 بروز احساسات در دوران هیجانات شدید بسیار 
کمک کننده است. به عنوان مثال فوت یکی از عزیزان با 
استرس شدید همراه است و هرگز نباید احساسات را 
سرکوب کرد. از طرفی، به تدریج اطرافیان به فرد کمک 
کنند تا به زندگی ادامه دهد و اهدافش را  پیش بگیرد. 
 ارتباط موثر با اطرافیان و توجه به اینکه دیگران 
نیز مشکالتی حتی سخت تر از فرد را تجربه  کرده اند، 

به کاهش استرس کمک می کند.
 یکی از راهکارهای مقابله با استرس این است که 

اما  بنویسد  کاغذ  روی  را  ذهنی اش  تراوش های  فرد 
آنها را بازخوانی نکند. 

فرد  به  استرس  شرایط  در  اصال  تنهایی  و  انزوا   
کمک نمی کند. به عنوان مثال اگر فردی همسرش را 
از  دست داده، باید به   زندگی آینده و امکان برقراری 

رابطه درست امیدوار باشد. 
به  خودآگاهی  و  مراقبه  مدیتیشن،  عمیق،  تنفس   
فرد کمک می کند بر افکار و رفتار خود مسلط شود و 
بر استرس غلبه کند. البته از خرافات باید دوری کرد. 
می توان از خالقیت در زندگی مانند تصویرسازی با 

ماسه، نقاشی و... کمک گرفت. 

به خاطر داشته  باشیم...
اگر استرس مدیریت نشود، فرد به تدریج با فرسایش مواجه 
می شود و سیستم ایمنی اش مشکل پیدا می کند که بر سالمت 
اندام ها تاثیر می گذارد. به هیچ وجه رفتارهایی مانند سیگار 
کشیدن راهکار نجات بخش نیست. در صورت امکان سفر 
کوتاه و مدتی زندگی در منطقه ای دیگر کمک کننده است. 
البته مشورت با روان شناس برای افرادی که با سطح استرس 

زیادی در زندگی مواجه هستند، توصیه می شود.

استرس نوعی فشار روانی و احساسی بیش از سطح تحمل فرد است که در افراد مختلف با 
بروز عالئم گوناگونی مانند بی اشتهایی، کاهش تمرکز، اختالل خواب و... بروز می کند. استرس 
الزاما وضعیت نامطلوبی نیست زیرا در حد طبیعی مانند ترس از مواجهه با حیوان وحشی موجب 
واکنش هایی در فرد می شود که احتمال آسیب رساندن را کم می کند اما گاهی سطح این فشار 
روانی به قدری شدید است که عملکرد فرد را مختل خواهد کرد. از دیدگاه روان شناسی، شرایط مختلف مانند 
فوت یکی از اعضای خانواده، بیکاری، بیماری و... با درجات مختلفی از استرس همراه است که بعضی افراد به 

دلیل خصوصیات شخصیتی با پیامدهای بیشتری  از نظر روانی و جسمی مواجه خواهند شد. 
با این مقدمه کوتاه در مورد استرس، به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 30 ساله هستم 
که حدود 6 ماه پیش همسرم را در اثر تصادف از دست دادم. این اتفاق برای من بسیار سخت بود و مدت ها حتی 
قادر به انجام کارهای روزمره نبودم. عالوه بر این وضعیت ناگوار روانی، متوجه شدم لکه های سفیدی روی پوست 
صورت و گردنم ایجاد شده  است. آیا استرس شدید من در این زمینه تاثیر داشته  است؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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  دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه

ارتباط استرس و اضطراب با تغذیه ارتباطی متقابل 
است، به طوری که رژیم غذایی مناسب می تواند 
خطر ابتال به اضطراب را در افراد کاهش دهد. از 
طرفی، اضطراب می تواند بر میزان دریافت رژیم 

غذایی فرد تاثیرگذار باشد.

دریافت کافی پروتئین
استفاده از پروتئین های باکیفیت مانند گوشت 
مرغ، ماهی و بوقلمون به افراد دچار اضطراب 
توصیه می شود. همچنین استفاده از آمینواسید 
تانن که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در انواع 
توت ها و چای یافت می شود منجر به تولید گاما 
آمینوبوتریک اسید در مغز می شود و به کاهش 

استرس و اضطراب در افراد کمک می کند.
غذاهای سرشار از تریپتوفان مانند شیر، پنیر، 
تخمه  دوسر،  جو  کنجد،  تخم مرغ،  کشک، 
افزایش  باعث  موز  و  مرغ  سینه  آفتابگردان، 
در  که  می شوند  بدن  در  سروتونین  سطح 
ویتامین های  دارند.  نقش  اضطراب  کاهش 
گروه B درسبزیجات تازه به خصوص سبزی های 
برگ سبز تیره و نان سبوس دار، لبنیات وآجیل 
تولید  الزم چرخه  غذایی  مواد  دیگر  از  خام 

سروتونین در بدن هستند.
و  شکر  سفید،  نان  کافئین دار،  قهوه 
شیرین کننده های مصنوعی باعث کاهش تولید 
سروتونین در بدن می شوند و برای افراد دچار 

اضطراب توصیه نمی شوند.

پرهیز از مصرف زیاد قهوه 
خوردن کافئین بیش از حد می تواند احساس 
نگرانی و اضطراب را در افراد به دلیل افزایش 
سطح الکتات که یکی از عوامل افزایش دهنده 
اضطراب است، تشدید کند. از همین رو به افراد 
دچار اضطراب توصیه می شود برای کاهش سطح 
الکتات، ویتامین B3دریافت کنند زیرا این ویتامین 
به شکستن الکتات و در نهایت بهبود اضطراب 

کمک می کند.
مقدار دو فنجان قهوه در روز مشکل ساز نیست 
اما دریافت مقادیر بیشتر برای افراد مضطرب 
سبز  چای  مصرف  باشد.  خطرساز  می تواند 
به دلیل داشتن تانن در افراد مضطرب جایگزین 
مناسبی برای کافئین است؛ البته چای سبز در افراد 
دچار کاهش فشارخون باید با احتیاط استفاده 
شود. خوراکی هایی مانند ریحان، نعناع، سیب و 
نوشیدنی های حاوی عسل نیز در کاهش استرس 

و اضطراب موثر هستند.

تاثیر امگا3 بر کاهش استرس
استفاده از منابع غذایی حاوی اسید چرب امگا3 
مخصوصا دوکوزاهگزانوئیک اسید DHA  و 
نظر  زیر  امگا3  مکمل  مصرف  اوقات  گاهی 
متخصص تغذیه توصیه می شود. DHA نقش 
اساسی در عملکرد مغز دارد و باعث کاهش 
استرس و اضطراب می شود. همچنین باید از 

خوردن غذاهای پرچرب خودداری شود.

توجه به کمبود ویتامین ها و امالح
 B2،B1دریافت کافی منابع غذایی حاوی ویتامین 
و B3 عالیم اضطراب را کاهش می دهد. همچنین 
کاهش  و  سروتونین  تولید  در    B6 ویتامین 

اضطراب تاثیر دارد.
دریافت کم منابع غذایی حاوی اسیدفولیک با 
تحت تاثیر قرار دادن سطح هموسیستئین خون 
می تواند با اختالالت اضطرابی در ارتباط باشد.
ویتامین C با خاصیت آنتی اکسیدانی و سم زدایی 
بهبود  به  شیمیایی  محرک های  برابر  در  مغز 

اختالالت استرس و اضطراب کمک می کند.
دریافت بعضی از امالح در رژیم غذایی در بهبود 
رفتار اضطرابی تاثیرگذار است. کمبود منیزیم 
می تواند با نگرانی و اضطراب خفیف و القای 
اضطراب همراه باشد. انقباض عضالنی یکی از 
نشانه های استرس و اضطراب است که استفاده 
از منابع غذایی حاوی منیزیم مانند سبزیجات 
به ویژه سبزیجات برگ سبز تیره و استفاده از مکمل 
منیزیم زیر نظر متخصص تغذیه به بهبود استرس 

و اضطراب کمک می کند.
مصرف منابع غذایی حاوی آهن در کسانی که 
کم خونی فقر آهن دارند از اضطراب جلوگیری 
می کند و در مقابل دریافت بیش از حد منابع غذایی 
و مکمل آهن در صورت نداشتن کم خونی باعث 
تشدید استرس و اضطراب در افراد مستعد می شود.

به خاطر داشته باشیم...
استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند 
رژیم  رعایت  آن  از  پیشگیری  برای  بنابراین 
غذایی مطلوب و پرانرژی الزم است. به طور 
کلی پیروی از رژیم غذایی متعادل و متنوع از 
و  میوه ها  به خصوص  غذایی  گروه   5 هر 
و  آنتی اکسیدان  از  سرشار  که  سبزیجات 
فیتوکمیکال هستند می تواند در کنترل استرس 

و اضطراب نقش داشته  باشد.

رژیم غذایی متعادل و 
متنوع به بهبود وضعيت روانی 
کمک می کند
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همه گیری کروناویروس و معضل پرو کردن لباس در لباس فروشی ها 

آیا پرو کردن لباس در لباس فروشی ها ایمن است؟
اکنون  دیگر ماه ها از درگیری 
سیاره زمین با کروناویروس 
و  محققان  و  می گذرد 
مردم  به  هم  هنوز  پزشکان 
توصیه می کنند فقط در موارد ضروری از خانه 
خارج شوند. البته فعال به دالیل مختلف خبری 
و  نیست  همگانی  و  سراسری  تعطیالت  از 
فروشگاه های مختلف مانند لباس فروشی ها نیز 
درحال ارائه خدمات به مشتریان خودشان هستند 
اما لباس فروشی ها چه کارهایی برای محافظت 
از مشتریان خودشان انجام می دهند؟ اصال پرو 
کردن لباس های نو در وضعیت تداوم همه گیری 

کروناویروس چقدر ایمن است؟ 
با اینکه مردم می خواهند از خانه بیرون بروند و 
دوباره خرید کنند، درعین حال از فروشگاه ها انتظار 
دارند دستورالعمل های بهداشتی سفت وسختی 
را برای پاکیزه نگه داشتن محیط فروشگاه و 
 First حفظ ایمنی مشتریان اجرا کنند. نظرسنجی
Insight نشان می دهد 65 درصد از خانم ها و 
54 درصد از آقایان درحال حاضر احساس خوبی 
به استفاده از اتاق پرو لباس ها ندارند. نظرسنجی 
MysizeID هم نشان دهنده آن است که بیشتر 
مردم )خصوصا جوان ها( ترجیح می دهند هزینه  
خریدهایشان را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند 
تا مانع از برقراری هر گونه تماسی شوند. مجموع 
همه این اتفاقات به ما می گوید که مشتریان واقعا 
نگرانی های جدی ای درباره خرید لباس ها دارند. 

آیا مبتال شدن به کروناویروس از 
طریق لباس ها ممکن است؟ 

که  کرده اند  اعالم  بسیاری  محققان  تاکنون 
کروناویروس برای مدت  طوالنی روی پارچه ها 
زنده نمی ماند. با این حال از آنجایی که محققان 
تازه ای  موارد  کردن  کشف  درحال  همه روزه 
درباره کروناویروس هستند، اعالم نظر قطعی 
کردن  پرو  با  مرتبط  احتمالی  درباره خطرات 
لباس ها در لباس فروشی ها واقعا دشوار است. 
خطر گسترش کروناویروس در لباس فروشی ها 
زمانی بیشتر می شود که یکی از فروشندگان یا 
یکی از مشتریان به این ویروس مبتال باشد و آن 
را از طریق سرفه، عطسه یا حتی صحبت کردن 
در فضای فروشگاه پخش کند. اگر ریزقطرات 
آلوده این فرد )چه از طریق هوا و چه از طریق 
سطوح مختلف( با فرد دیگری تماس پیدا کند، 

احتمال آلوده شدن بسیار زیاد است. 

لباس فروشی ها و ضرورت جدی 
گرفتن اقدامات احتیاطی بیشتر 

ذکرشده،  نکات  به دلیل  حاضر  درحال 
کشورهای  در  مختلفی  لباس فروشی های 
باالتری  سطح  می کنند  سعی  جهان  مختلف 
از اقدامات احتیاطی را به اجرا درآورند. مثال 
کارکنان لباس فروشی های مشهور نیویورک دائم 
نقاط حساس فروشگاه مانند دستگیره ها، صندوق 
پول و اتاق پرو لباس را تمیزکاری و ضدعفونی 
 کرده و این کار را پس از ورود و خروج هر 
مشتری درون اتاق پرو تکرار می کنند. استفاده از 
ماسک صورت برای ورود به همه لباس فروشی ها 
اجباری است و بسیاری از فروشگاه های جهان از 
مشتریان می خواهند بالفاصله پس از ورود حتما 
دست هایشان را با استفاده از محلول های رایگان 
درون فروشگاه ضدعفونی کنند. حتی مسووالن 
بعضی از لباس فروشی ها تصمیم گرفته اند هر 
لباس را پس از پرو شدن حتما در معرض تماس 
با بخار داغ قرار دهند و سپس آن را به محل 

نگهداری اش برگردانند.
در  حاضر  درحال  که  دیگری  جالب  کار 

از  استفاده  می شود،  انجام  لباس فروشی ها 
 UV( المپ های ماورای بنفش ضدعفونی کننده
wand( برای ضدعفونی  کردن لباس های پروشده 
است. بعضی از مسووالن لباس فروشی ها نیز به 
کارکنان دستور داده اند مشتریان را از بدو ورود به 
فروشگاه برای رعایت فاصله فیزیکی از همدیگر 
راهنمایی کنند و اجازه ندهند نظم مبتنی بر فاصله 
فیزیکی مشتریان مختل شود. اجرای این قاعده نیز 
لباس فروشی ها را به استفاده از حدود 50 درصد 

از محیط فروشگاه وادار می کند. 
لباس فروشی های دیگری هم هستند که فقط 
تعداد محدودی از اتاق های پرو را به حالت فعال 
درآورده اند تا از رعایت فاصله گذاری فیزیکی یا 
اجتماعی مطمئن شوند. حتی در این فروشگاه ها، 
کارکنان پس از پایان پرو لباس توسط مشتری و 
انصراف او از خرید، محصول مورد نظر را برای 
مدت  مشخصی به محل جداگانه ای و دور از محیط 
اصلی فروشگاه منتقل می کنند تا از انتقال نیافتن 
ویروس به فضای عمومی فروشگاه جلوگیری 
کرده باشند. چکاپ بهداشتی اجباری برای کارکنان 
لباس فروشی ها نیز از دیگر ترفندهایی است که 

درحال حاضر پیش از شروع هر شیفت کاری در 
بعضی فروشگاه ها اجرا می شود. نصب ورقه های 
در   )Plexiglass( پلکسی گالس  محافظتی 
پیشخوان های پرداخت لباس فروشی ها نیز مانع 
تماس افراد با فرد صندوقدار و وسیله های قسمت 
صندوقداری می شود و هم اکنون در بعضی از 

لباس فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
تصمیم  نیز  لباس فروشی ها  بعضی  مسووالن 
برای  را  فروشگاه  به  ورود  اجازه  گرفته اند 
افرادی که ماسک صورت ندارند، صادر نکنند. 
ضمنا فقط تعداد محدودی از مشتریان می توانند 
به طور همزمان وارد این لباس فروشی ها شوند. 
کنار همه این راهکارها و ترفندها، استفاده کارکنان 
لباس فروشی ها از ماسک صورت و محافظ ها یا 

شیلدهای صورت نیز کامال رایج است. 

نکات ایمنی مهم برای خرید از 
لباس فروشی ها و دیگر فروشگاه ها 

خطر تماس با کووید-19 به 4 عامل اساسی 
بستگی دارد؛ در فضای مورد نظر مانند یک 
فضای  نفر جمع شده اند،  چند  لباس فروشی 

مورد نظر چقدر محصور است )در و پنجره ها 
چند عدد هستند، آیا گردش هوای طبیعی یا 
با کمک دستگاه تهویه وجود دارد یا نه و...(، 
قرار است که شما چند دقیقه در این فضا باقی 
به کووید-19 در  آلوده  افراد  تعداد  بمانید و 
فضای مورد نظر چند نفر است؟ با توجه به 
اینکه نمی توانید عامل چهارم را بررسی کنید 
و متاسفانه نمی توانید عامل دوم را هم تغییر 
دهید،  فقط زمانی وارد لباس فروشی شوید که 
تعداد افراد حاضر در فروشگاه واقعا کم باشد 
و ضمنا کمترین وقت ممکن را به ماندن در 

لباس فروشی اختصاص دهید. 
استفاده از ماسک صورت نیز آنقدر برای همه 
مشتریان مهم و ضروری است که دیگر نیازی 
به گفتن ندارد. وقتی که همه مشتریان ماسک 
مناسب زده باشند، قطرات حامل کووید-19 نیز 
به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شوند 
و خطر ابتال به کروناویروس برای همه مشتریان 
کاهش می یابد. بعضی افراد دامنه پخش شدن 
ریزقطرات )خصوصا هنگام صحبت کردن( را 
جدی نمی گیرند اما اگر طوری در هوای سرد 

قرار بگیرید که بتوانید رد نفس خودتان را مشاهده 
کنید، آن وقت متوجه خواهید شد ریزقطرات 
مرتبط با انسان ها تا چه دامنه وسیعی در هوا 

پخش می شوند. 
عالوه بر فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی در 
زمان مراجعه به فروشگاه های مختلف مانند 
لباس فروشی ها که بسیار مهم است، ضدعفونی 
کردن دست ها هنگام ورود و خروج از فروشگاه ها 
نیز ضرورت دارد. خطر انتقال کووید-19 از 
کیسه های خرید، بسته بندی محصوالت و دیگر 
سطوح، نسبتا پایین تر از تصور بسیاری از مردم 
است اما همچنان باید از تماس با سطوح بسیاری 
خودداری کنید. اگر همگی ما به سالمت خودمان 
و دیگران اهمیت می دهیم، باید دستگیره های 
چرخ دستی ها و سبدهای خرید را در فروشگاه ها 
قبل و بعد از استفاده ضدعفونی کنیم. این کار 
خطر باقی ماندن ذرات آلوده کننده را به حداقل 
انتقال کووید-19  می رساند و خصوصا مانع 
می شود.  دیگران  به  عالمت  بدون  افراد  از 
نکته دیگری که رعایتش اهمیت زیادی دارد، 
خودداری از دست زدن به تلفن همراه تا حداکثر 
امکان است. خیلی  از افراد کامال حواس شان است 
تا به صورت خودشان دست نزنند اما به راحتی 
تلفن همراه خودشان را لمس می کنند و بعد 
تلفن همراه را به طرز غیرایمنی نزدیک صورت 
قرار می دهند. کنار اینها، فراموش نکنید استفاده 
از کارت های اعتباری در شرایط فعلی شدیدا به 
استفاده از پول نقد اولویت دارد و احتمال تماس 
احتمالی شما با کووید-19 را کاهش می دهد. 

ضدعفونی کردن لباس های تازه 
خریداری شده 

پس از خرید لباس و بازگشت به خانه، لباس های 
نو را حداقل دو روز کنار بگذارید و استفاده نکنید. 
به نظر بسیاری از متخصصان، 48 ساعت زمان 
برای غیرفعال شدن ویروس احتمالی کافی است. 
حتی بهتر است لباس جدید را قبل از پوشیدن 
برای اولین بار، یک بار بشویید. مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( نیز 
توصیه می کند هنگام قرار دادن لباس ها درون 
ماشین لباسشویی حتما از داغ ترین حالت آب 
برای شستشوی لباس ها استفاده کنید. اگر هم 
بعضی از لباس ها را باید با دست بشویید، حتما 

از داغ ترین آب ممکن استفاده کنید.
Huffpost:منبع
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تابستان فصل جوالن پشه هاست 
و اگر زمان طوالنی ای را در دل 
طبیعت و فضای باز سپری کنید، 
احتمال اینکه پشه ها با نیش شان از 
شما پذیرایی کنند زیاد است. با وجود اینکه نیش پشه 
مساله مهم و خطرناکی نیست،  آزاردهنده است. در 
واقع همه ما به دالیل متعددی از جمله بو، نور، گرما و 
رطوبت قربانی پشه ها می شویم. درست است که نیش 
پشه باعث خارش یا التهاب جزئی پوست می شود، 
در برخی موارد ممکن است عاملی برای انتقال برخی 
بیماری ها از محل گزیدگی شود. برای مقابله با این 
مشکل نیازی نیست به ضدپشه های شیمیایی روبیاورید. 
خوشبختانه جایگزین های طبیعی نیز وجود دارند که 

بسیار کاربردی هستند.

مزایای ضدپشه های خانگی 
ضدپشه های طبیعی و خانگی فاقد ترکیبات شیمیایی 
هستند، به محیط زیست آسیب نمی زنند و عوارض 
جانبی ندارند. به راحتی تهیه شده و ترکیبات آنها در 
هر عطاری یا خانه ای پیدا می شود. این محصوالت 
خانگی ارزانقیمت و برای انواع پوست  مناسب هستند.

ضدپشه تهیه شده از روغن اکالیپتوس و 
لیموترش

روغن اکالیپتوس یکی از روغن های معروف برای 
محافظت از پوست در برابر نیش پشه هاست.  نتایج 
پژوهش ها نشان می دهد تهیه فرمولی با 32 درصد 
روغن اکالیپتوس و لیموترش به مدت 4 ساعت الیه ای 
محافظتی در برابر پشه ها ایجاد می کند که کارایی آن 
تا 95 درصد می رسد. البته یادتان باشد استفاده از این 
محصول خانگی برای کودکان زیر 3 سال توصیه 
نمی شود. برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است 
1 قاشق چای خوری )معادل حدود 5 میلی لیتر( روغن 
اکالیپتوس و همین میزان آب لیموترش را با 10 قاشق 
غذاخوری روغن آفتابگردان ترکیب کنید. به این صورت 
که ابتدا این دو ماده را در پیاله ای بریزید و سپس با 

روغن آفتابگردان ترکیب کنید تا کامال یکدست شود. هر 
زمان که می خواهید در محیط باز قرار بگیرید مقداری 
از این محصول را روی قسمت هایی که در معرض 

نیش پشه قرار دارد، بزنید. نیازی به آبکشی این 
ضدپشه خانگی وجود ندارد.

ضدپشه با اسطوخودوس
عطر اسطوخودوس برای پشه ها و دیگر 
حشرات آزاردهنده است. به همین دلیل 
دهه های متمادی است که از این گیاه برای 
پیشگیری از نیش پشه ها استفاده می شود. 
نتایج پژوهشی که روی موش ها انجام 
شده نیز نشان می دهد روغن اسطوخودوس 

برای دفع پشه ها موثر است. اسطوخودوس 
همچنین تاثیر مسکنی و ضدعفونی کنندگی دارد 

که بعد از گزیدگی برای تسکین پوست موثر عمل 
می کند. برای تهیه این ضدپشه طبیعی کافی است 5 

قاشق غذاخوری گل اسطوخودوس له شده )معادل 
100 گرم( را با 10 قاشق غذاخوری روغن زیتون 
یا روغن بادام )معادل 100 میلی لیتر( مخلوط کنید. 
ابتدا گل های اسطوخودوس را له کنید و در یک پیاله 
بریزید و سپس روی آن روغن زیتون یا روغن بادام 
بریزید و اجازه دهید به خوبی خیس بخورند. زمانی 
که روغنتان آماده شد، آن را روی مناطقی مانند بازوها 
و قوزک پا که در معرض نیش پشه قرار دارد، بزنید.

ضدپشه تهیه شده از دارچین
عصاره روغنی دارچین مصارف مختلف و جالبی 
دارد. این روغن نه تنها برای رایحه درمانی استفاده 
طبیعی  درمان های  از  بسیاری  پایه  بلکه  می شود، 
است. برای تهیه محصول ضدپشه الزم است نصف 
قاشق چای خوری عصاره روغنی دارچین )معادل 3 
میلی لیتر( را با یک چهارم پیمانه )معادل 62 میلی لیتر( 
آب مخلوط کنید. این ترکیب را در شیشه ای بریزید 
و به خوبی هم بزنید. می توانید این محصول را به 
لباس ها یا مناطقی از پوست که در معرض نیش پشه 

است، بزنید. حتی می توانید آن را به گوشه  و کنار 
منزل، روی ملحفه ها یا گیاهان نیز بزنید. توجه داشته 
باشید استفاده از روغن دارچین رقیق نشده توصیه 
نمی شود چون دوز باالی این روغن باعث ایجاد 

حساسیت های پوستی ناخوشایند می شود.

حرف آخر
درنهایت برای جلوگیری از نیش پشه به ویژه زمانی 
طبیعت  و  باز  فضای  در  گذار  و  گشت  به  که 
می روید حتما از لباس مناسب استفاده کنید که تا 
حد امکان تمام نقاط پوست را پوشانده باشد. اگر 
پشه ای نیش تان زد از خارش پوست خودداری 
کنید چون این کار وضعیت را بدتر می کند. در 
صورت مشاهده عالئم عفونت یا حساسیت های 

جدی با پزشک مشورت کنید.
amelioretasante :منبع

می دانند  همه  دیگر  امروزه 
بخش  ضدآفتاب،  محصوالت 
مهمی از رژیم مراقبتی پوست را 
تشکیل می دهند و اهمیت زیادی 
هم برای برنامه ضدپیری پوست 
دارند. اثربخشی محصوالت ضدآفتاب هم زمانی 
به سطح مطلوب می رسد که این محصوالت چند 
بار در طول روز تجدید شوند بنابراین نباید 
از ضدآفتاب ها در طول  استفاده  بار  با یک 
روز انتظار اتفاق خاصی را داشته باشید اما 
بعضی افراد فکر می کنند پس از آرایش کردن 
دیگر هیچ راهی برای تجدید محصوالت 
ضدآفتاب وجود ندارد و درنتیجه از این 

کار مهم صرف نظر می کنند.
به هم ریختگی  درباره  را  شما  نگرانی  ما   
ترکیبات آرایشی روی صورت پس از تجدید 
ضدآفتاب درک می کنیم اما تجدید ضدآفتاب ها 
است.  مهم  آنها  از  اولیه  استفاده  اندازه  به  تقریبا 
ضمن اینکه استفاده مجدد از ضدآفتاب ها پس از 
و  است  شدنی  و  امکان پذیر  واقعا  کردن  آرایش 
درباره  ادامه  در  دارد.  چندمنظوره ای  فواید  حتی 

این موضوعات بیشتر توضیح خواهیم داد.

نحوه تجدید ضدآفتاب پس از آرایش کردن 
 اگر پوست شما چرب است... 

پوست های چرب  آرایشی،  محصوالت  دنیای  در 
دارند  صورت  پودر  با  خوبی  هماهنگی  همیشه 
با  چرب  پوست های  سازگاری  خوشبختانه  و 
قرار  مطلوبی  سطح  در  نیز   SPF ضدآفتاب های 
می گیرد. با توجه به اینکه پایه آرایش برای پوست 
چرب را پودر صورت تشکیل می دهد، برای تجدید 
ضدآفتاب از پودرهای دارای SPF و مات استفاده 
کنید که کاربرد کامال راحتی هم دارند. برای استفاده 
از پودرهای SPF ابتدا باید پودر را با کمک یک 
براش به سمت داخل پوست فشار دهید و سپس 
آن را پخش کنید تا از پوشش حداکثری آن مطمئن 
شوید. در پایان هم تکه های اضافی پودر را پاک سازی 

از حد  بیش  اگر پوست شما در طول روز  کنید. 
چرب می شود و حالت مطلوب ترکیبات آرایشی 
را از بین می برد، می توانید از این مشکل به عنوان 
فرصتی برای پوشش دهی صورت با ترکیبات آرایشی 
و همچنین تجدید ضدآفتاب استفاده کنید. البته برای 
این کار باید سراغ های پودر صورت فشرده بروید 

تا به نتیجه بسیار بهتری برسید.

 اگر پوست شما خشک یا ترکیبی است...
پوست خشک، برخالف پوست چرب، به محصوالت 
پودرهای  از  استفاده  بنابراین  دارد،  نیاز  مرطوب 
به  می تواند  پوست ها  نوع  این  برای  صورت 
برجسته سازی تکه های خشک پوست منتهی شود. 
به همین دلیل، افراد دارای پوست خشک باید سراغ 
 SPF اسپری های مرطوب کننده و محافظتی دارای
بروند تا هم رطوبت رسانی مطلوبی برای پوست به 
انجام برسد و هم این پوست ها در برابر پرتوهای 

خورشیدی آسیب پذیری کمتری داشته باشند. 
فقط موقع استفاده از این اسپری ها به پوشش دهی 
تمامی قسمت های صورت توجه داشته باشید. افراد 
از  همزمان  استفاده  به  هم  ترکیبی  پوست  دارای 
با  متناسب   SPF اسپری  و   SPF صورت  پودر 
نیاز  پوست صورت  قسمت های چرب و خشک 
البته باید در این کار دقت داشته باشند تا  دارند، 

به نتیجه خوبی برسند.
 

 اگر پوست شما حساس است... 
پوست های حساس معموال با استفاده از چند محصول 
مختلف )مانند ضدآفتاب، مرطوب کننده، فونداسیون 
و...( دچار جوش های پوستی و انسداد روزنه های 
پوستی می شوند، بنابراین بهترین کار برای پوست های 
حساس، استفاده روزانه از مرطوب کننده های چندکاره 
دارای SPF است تا مانع از بروز چنین مشکالتی 
شود. افراد دارای پوست حساس پس از آرایش باید 
 SPF با توجه به طیف پوستی خودشان، از پودر
تجدید ضدآفتاب  برای    SPF اسپری صورت  یا 

کمک بگیرند.
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پس از خرید 
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جدید را قبل از 
پوشیدن برای 
اولین بار، یک 

بار بشویید



شاید فکر کنیم آلودگی های کوچکی که هر کس 
مسوول ایجاد آن است، مانند کیسه های پالسیکی، 
و  پالستیکی  مصرف، ظرف های  یکبار  ظرف های 
انواع و اقسام پالستیک هایی که تقریبا بالفاصله بعد 
از مصرف روزانه ما در محیط رها می شوند، نقش 
زیادی در آلودگی های پالستیکی ندارند اما آمارها 

خالف این را نشان می دهند.
نیمی از پالستیکی که ساالنه مصرف می کنیم، چه به 
صورت کیسه های پالستیکی که خریدهایمان را در 
آنها می گذاریم یا بسته بندی ها یکبار مصرف هستند. 
طول عمر متوسط این نوع پالستیک ها 12 تا 15 
دقیقه است اما برای تجزیه آنها 400 تا هزار سال 
زمان الزم است. اولین پالستیکی که بشر تولید و 

مصرف کرده، هنوز تجزیه نشده است.
الگوی  در  تغییر  با  می توانیم  مصرف کنندگان  ما 
مصرف پالستیک ها، بر روند تولید آنها تاثیر بگذاریم. 
پس بیایید از این قدرت برای خیر محیط زیست و 

اقیانوس ها استفاده کنیم.
با کمی صرف وقت و حوصله می توانیم از طبیعت 
محافظت کنیم. شاید برخی اقدامات به نظر جزئی 
تاثیری  کنند،  کمک  آن  برای  همه  وقتی  اما  بیاید 

انکارناپذیر بر طبیعت می گذارند.
این راه ها برای شروع است:

1. از مسواکی با موهای طبیعی گیاه بامبو استفاده کنید.
این  تفلون  نکنید.  استفاده  تفلون  ظروف  از   .2
ظرف ها تبدیل به میکروپالستیک ها،پالستیک های 
خیلی ریز با اندازه ای کمتر از 5 میلی متر، می شوند. 
شما این پالستیک ها را می خورید و همچنین این 
و  می شوند  شهری  آب  شبکه  وارد  پالستیک ها 
ماهی ها  درمی آورند.  اقیانوس ها  از  سر  درنهایت 
این پالستیک ها را می بلعند و دوباره وارد بدن ما 

می شوند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
3. از تیغ های ریش تراشی دسته پالستیک استفاده 

نکنید.
4. از محصوالت مو استفاده کنید که در آنها عناصر 
پالستیکی مانند سیلیکون و عناصر نفتی به کار نرفته. 
شامپوهای طبیعی را امتحان کنید و به فر موهای خود 
روغن های طبیعی بزنید. 80درصد از کل محصوالت 
صنعتی و فاضالب های شهری بدون آنکه استفاده 

شده باشند، به رودخانه های می ریزند.
5. سعی کنید میکروپالستیک ها را از محصوالت 
مراقبت پوستی روزانه خود کنار بگذارید. بعضی 
محصوالت مناسب برای پوست حاوی نمک دریا 
یا برخی الیه بردارهای طبیعی مانند مغز خردشده 
زردآلو یا پوست نارگیل هستند که به محیط زیست 

هم آسیب نمی رسانند.
6. به جای استفاده از محصوالت کتانی یکبار مصرف 
برای پاک کردن صورت یا آرایش خود، از لیف های 
کتانی یا کنفی استفاده کنید چون حین تجزیه پنبه های 
نخی، عناصر شیمیایی آنها وارد محیط زیست می شوند 

و به حیات وحش آسیب می رسانند.
7. اگر آخر هفته ها به ماهیگیری می روید، قالب و 
نخ و هر آنچه با خود همراه می برید را در دریا رها 

نکنید. شبکه ها و قالب های نادیدنی که از نخ های 
نایلونی درست شده اند، تا 1000 سال بعد از آنکه 
در دریاها رها شده اند می توانند جان آبزیان دریایی 
بزرگ و کوچک از وال های چند تنی تا انواع ماهی و 
پرندگان را بگیرند. برای آنکه خطر این نوع پسماندها 
را درک کنید، همین بس که 46درصد از پسماندهای 
حوزه پسماندهای گریت پاسیفیک، یک محل انباشت 
پسماند به اندازه تگزاس، تنها از شبکه های نادیدنی 
در  توده غول آسا  این  است.  تشکیل شده  نایلونی 
چرخه ای که به طرف اقیانوس ها می رود، در چرخه 
نزدیکی محل  از پسماندها را در  است و گردابی 

زندگی آبزیان دریایی ایجاد می کند.
7. از خیر استفاده از بادکنک در مهمانی ها بگذرید. این 
محصوالت وقتی بعد از سفر طوالنی خود به اقیانوس ها 
می رسند، توسط آبزیان دریایی بلعیده می شوند و می توانند 

راه گلوی آنها را بگیرند و آنها را خفه کنند.
9. به پولک ها و زرورق ها نه بگویید. ماهی ها این 

میکروپالستیک ها را به جای غذا اشتباه می گیرند.
10. همیشه یک بطری آب همراه داشته باشد اما 
دقت کنید بطری شما از آن یک میلیون بطری نباشد 
که در هر دقیقه روانه محیط طبیعی زمین می شود. 
به عبارت دیگر بطری همراه داشته باشد که همیشه 

بتوان آن را دوباره استفاده کرد.

11. برای آنکه قهوه یا چای صبحانه را گرم نگه  دارید 
از لیوان هایی استفاده کنید که یکبار مصرف نباشند.
12. همیشه چند ساک خرید در خانه یا محل کار 
یا خودروی خود داشته باشید که با خود به خرید 
ببرید. حتی برای میوه و سبزیجاتی هم که می خرید، 

می توانید از خانه کیسه های دائمی ببرید.
13. غذای خود را در ظروفی بگذارید که تا حتی االمکان 

پالستیکی نباشند.
و  پارچه ها  از  حتی االمکان  تا  کنید  سعی   .14
لباس های ساخته شده از الیاف طبیعی استفاده کنید. 
الیاف مصنوعی لباس ها، ذرات میکروپالستیکی را 
در هوا پراکنده می کنند که سر نخ شان در نهایت به 
ریه های ما یا اقیانوس ها می رسد. هر فرش یا زیرانداز 

مصنوعی هم می تواند همین نقش را ایفا کند.
15. برای شستن ظرف ها از اسفنج ها و محصوالت 
به  تا  کنید  استفاده  محیط زیست  دوستدار  شوینده 
رودخانه ها، تپه های مرجانی و اقیانوس ها آسیبی نرسد.
از بسته بندی های پالستیکی  تا حتی االمکان،   .16
استفاده نکنید. از پالستیک هایتان چند بار استفاده کنید 
و تا جایی که ممکن است از طریق جایگزین کردن 
محصوالتی مانند ساک های پارچه ای و ظرف های 
شیشه ای، مصرف پالستیک خود را کاهش دهید. حتی 
پالستیک های قابل تجزیه در طبیعت به طورکامل 
در  که  پالستیکی  14درصد  از  نمی شوند.  تجزیه 
سراسر جهان بازیافت می شود، فقط 5درصد بعد 
برای  از طی کردن روندی طوالنی و گران قیمت 

استفاده دوباره باقی می مانند.
از  یک سوم  تقریبا  نکنید:  ریخت وپاش   .17
پالستیک هایی که در جهان استفاده می شوند را مردم 
در خیابان ها و محیط های طبیعی رها می کنند. این 
پالستیک ها در خیابان ها یا طبیعت انباشته می شوند، 
به سیستم فاضالب شهری وارد می شوند و در نهایت 
راه خود را به رودخانه ها و اقیانوس ها باز می کنند.

آنها  به  هرگز  شاید  که  نوشابه  نی های   .1 8
آبزیان  برای  نکرده اید،  فکر  آالینده  عنوان  به 

غول های  برخی  امروزه  که  جایی  تا  خطرناکند 
رستوران های زنجیره ای نی را از مجموعه ظروف 

کرده اند. خود خذف 

چطور باید دست به کار شد؟
کاهش آلودگی های حاصل از مصرف پالستیک نیازمند 
اقدام جدی دولت ها و صاحبان کسب و کار است اما 
نقش افراد را هم در نگهداری از محیط زیست نمی توان 
نادیده گرفت. برای این کار همگی باید رفتار متمدنانه 
و مدنی و رویکرد علمی را در پیش بگیریم. امروزه، 
حرکت های مردمی برای حفظ محیط زیست اهمیت 
زیادی پیدا کرده. اما چطور باید برای یک اقدام عملی 
برای حفظ محیط زیست اطرافمان برنامه ریزی کرد؟

است  بهتر  افراد،  تفاوت های  گرفتن  درنظر  بدون 
هدفی را در نزدیکی خودمان مشخص کنیم که همه 
بر سر آن توافق دارند مانند تمیز کردن یک پارک یا 
محیط طبیعی نزدیک شهرمان مانند کوهستانی که 
محل تردد روزهای آخر هفته است. برای این کار:

درباره امکانات مردم اطراف خود فکر و یک اولویت 
را مشخص کنید. پس از آن براساس بودجه، اقدامات، 
شیوه زندگی و عادات روزانه افراد می شود رفتار آنها  
را باید تعریف کرد. مثال اینکه قرار برای تمیز کردن 
یک محوطه با چه برنامه و امکاناتی، با چه تعداد 

افراد و در چه روز و ساعتی بهتر است.
پس از آن درباره راه حل های مشکل زیست محیطی 
اطراف خود با مردم صحبت کنید. با تشریح کامل 
مشکل با افرادی که قرار است وارد عمل شوند مثال 
افراد اجتماع پیرامون تان، همکاران در محل کار یا 
مسووالن دولتی به توافق برسید. حتما در این تعامل 

دیگران هم نظراتی دارند که طرح را بهتر می کند.
مجموعه برنامه ای را با کمک دیگران تدوین کنید 
که برای مسووالن محلی و صاحبان کسب و کار و 
مردم، کوتاه مدت و قابل فهم و بدون شاخ و برگ 
اضافی و قابل پیاده شدن باشد با بودجه ای معقول 

و اهداف واقع بینانه.
در برنامه ای که تدوین می کنید، بخشی را به عنوان 
منابع پیشنهادی در نظر بگیرید. این منابع پیشنهادی 
و  داوطلبان  یا مراحل جذب  افراد  تعداد  می تواند 
امکاناتی باشد که از طریق دریافت بودجه یا کمک های 

مردمی دراختیار آن طرح قرار می گیرد.
برای برنامه ریزی، همیشه یک بازه زمانی واقع بینانه 
از  و ممکن را در نظر بگیرید و خالصه کوتاهی 
موفقیت های اقدامات انجام شده را به دیگران ارائه 
کنید. قدم های کوچک و ملموس می تواند همه را 

به روند کار امیدوار کند.
آن رسیده  قدم ها حاال وقت  این  برداشتن  از  بعد 
با نمایندگان مسووالن محلی و  که طرح خود را 
صاحبان کسب و کار و مردم درمیان بگذارید. هر 
قدر شما راه حلی که پیشنهاد می کنید روشن و با 
اهداف ممکن باشد و تعدادی از افراد اجرای آن و 
فراهم آوردن امکانات مادی را قبول کنند، احتمال 
همکاری و همراهی مسووالن محلی با طرح پیشنهادی 

شما بیشتر می شود.

محیط زیست شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه14

یادداشت سبزقاب سبز

دماوند وقفی نیست. ارتفاع پالک وقفی دماوند بیش از ۴۰۰۰ متر است 
در پی انتشار اخباری مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند، مدیر کل دفتر 
حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: »محدوده ای که در حال حاضر 
مورد اختالف سازمان اوقاف و سازمان جنگل هاست، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ 
متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد. 
 برشی از کوه دماوند که به نام سازمان اوقاف ثبت شد، یک یازدهم کل کوه 
بود. این بخش از دامنه آغاز می شد و تا قله ادامه داشت آیا می دانستید، 
دماوند اثر طبیعی ملی است و باالترین ارزش حفاظتی را داراست و قانون 

اجازه  واگذاری و بهره برداری و اجاره و... را نداده است.

انتشار دی اکسید نیتروژن حاصل از مصرف 
سوخت های دیزلی و ترکیبات آلی فرار که با 
فرارسیدن موج های گرما با شدت بیشتری 
منتشر می شوند، سطح ازون را در جو به 
میزانی غیرطبیعی افزایش می دهد

واکنش ها به واگذاری بخشی از جنگل هیرکانی به یک شخص ادامه 
دارد. انجمن علمی طبیعت گردی ایران درباره واگذاری ۵۶۰۰ هکتار 

از جنگل های شمال به یک شخص هشدار داد.

صنعت بازیافت کشور در دست دالالن است.
رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران ضمن ابراز تاسف نسبت به 

وضعیت صنعت بازیافت کشور گفت: »واقعیت این است که در حال 
حاضر صنعت بازیافت کشور در دست عده ای دالل است که اجازه 

نمی دهند اقدامات مناسبی در زمینه بازیافت پسماند صورت گیرد 
چراکه به نظر می رسد سود عده ای در این بی نظمی است.«

رونق دوچرخه سازی و دوچرخه سواری با کرونا. حصر وسایل 
ورزشی در سالن های بدنسازی، ترس شهروندان از حمل و نقل 

عمومی و قرنطینه خانواده ها در منزل در طول همه گیری کرونا 
باعث افزایش تقاضا و جهش در فروش دوچرخه شده، رونقی 

که طی دهه ها دیده نشده است.

شرکت اپل گفته  که همراه با شرکت های تامین کننده مواد مورد 
نیاز خود برنامه ای را به اجرا می گذارد که هدف آن به صفر رساندن 
تولید کربن تا سال 2۰3۰ میالدی است. به گفته این شرکت، به این 

ترتیب تاثیر تولید محصوالت اپل بر محیط زیست »صفر خواهد 
بود.« براساس این برنامه، در نظر است تا 1۰ سال دیگر تمامی 

محصوالت این شرکت کامال از اقالم بازیافت شده و قابل بازیافت 
ساخته شود. پیش از شرکت مایکروسافت هم تعهد مشابهی کرده 

بود. شرکت آمازون هم متعهد شده تا سال 2۰۴۰ میالدی تولید 
کربن خود را به صفر برساند که به معنی استفاده از وسایل نقلیه 

پاکیزه است. شرکت گوگل نیز تعهد مشابهی را از طرف خود و 
شرکت های تامین کننده مواد مورد نیاز اعالم کرده است.

هشدار سبز

بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
کیفیت هوا تا 8 صبح 27 تیرماه به دلیل افزایش غلظت 
آالینده ازون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
قرار داشت. این سومین روز پیاپی است که ازون 

هوای تهران را آلوده می کند.
به گزارش ایسنا، کیفیت هوای تهران طی 24 منتهی به 
27 تیر با شاخص میانگین 121 و آالینده شاخص ازون 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.
آالینده ازون همچنین از ابتدای سال تا )27 تیر( 21 
روز از هوای پایتخت را آلوده کرده و در شرایط ناسالم 

برای گروه های حساس قرار داده است.
به گزارش یورونیوز، مطالعه ای که به طور مشترک 
در 3 دانشگاه واشنگتن، کلمبیا و بوفالو در ایاالت 
متحده انجام گرفته نشان می دهد آلودگی هوا می تواند 
به اندازه کشیدن یک پاکت سیگار در روز به ریه ها 

آسیب زده و سبب بروز آمفیزم شود.
پژوهش های پیشین نیز ارتباط میان آالینده های هوا 
با برخی از بیماری های ریوی و قلبی را به روشنی 
نشان داده اند اما مطالعه جدید حاکی از آن است که 
مساله آلودگی هوا به ویژه در مورد برخی گازهای 
آالینده از جمله »ازون« بسیار جدی تر است و میزان 
آسیب های ریوی در کسانی که در معرض این مواد 

هستند بسیار زیاد است.
آمفیزم به معنی نابودی بافت ریوی است که منجر 
به از بین رفتن ویژگی ارتجاعی ریه و از بین رفتن 
دیواره کیسه های هوایی آن می شود. این مساله سبب 

کاهش سطح تنفس، بروز مشکالتی در جذب اکسیژن 
و تنگی نفس می شود. این بیماری در افراد سیگاری 
شایع است و پیشرفت آن به میزان تعداد سیگارهای 
کشیده شده در روز و زمان استعمال دخانیات بستگی 
بیماری مزمن  به  نهایت می تواند  آمفیزم در  دارد. 

انسدادی ریه منجر شود.
پژوهشگران دریافته اند که اگر فردی در محیطی که 
در آن 3 واحد در میلیارد ازون در هوا وجود دارد 
به مدت 10 سال تنفس کند، میزان بروز آمفیزم در 
او با فردی که به مدت 2۹ سال روزانه یک پاکت 

سیگار کشیده برابری می کند.

براساس سازمان جهانی  آالینده ها  استاندارد  میزان 
بهداشت 10 واحد در میلیارد است. این میزان در 
هوای تهران به طور متوسط به 32 واحد یا به عبارتی 

بیش از 3 برابر استاندارد جهانی می رسد.
محققان در پایان نتیجه گیری کرده اند که با توجه 
به تغییرات اقلیمی، گسترش فعالیت های صنعتی و 
افزایش دمای زمین میزان ازون و دیگر آالینده ها 
به شدت در حال افزایش است. این مساله می تواند 
سبب تشدید بحران سالمت و افزایش میزان مرگ های 

زودهنگام در جوامع شود..
رصد  مرکز  رئیس  پوش،  ونسان هانری  گفته  به 

فضایی کوپِرنیک، سطح باالی ازون در جو وابستگی 
مستقیم به شدت تابش نور خوشید دارد. به عقیده 
از  نیتروژن حاصل  اکسید  انتشار دی  کارشناسان، 
فرار  آلی  ترکیبات  و  دیزلی  سوخت های  مصرف 
بیشتری  با شدت  فرارسیدن موج های گرما  با  که 
میزانی  به  را در جو  ازون  منتشر می شوند، سطح 

غیرطبیعی افزایش می دهد.
در واقع نور خورشید در فاصله بهار تا پایان تابستان 
به تنهایی قادر است تا بخش های آلوده سطح ازون 

را مشتعل کند.
میزان طبیعی ازون در جو زمین بین 100 تا 120 
این وجود،  با  میکروگرم در هر مترمکعب است. 
شاهد  اروپا  جو  در  گذشته  هفته  طی  ازون  الیه 
میکروگرم  با180  معادل  ازونی  شکل گیری سطح 
در هر مترمکعب بوده است. سطحی که بنا بر تاکید 
سازمان بهداشت جهانی و آژانس محیط زیست اروپا، 
دولت ها باید به عنوان آستانه خطر آن را به طور 

عمومی اطالع رسانی کنند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد نسبت به خطرات مصرف پالستیک های بازیافت نشده هشدار داده 

پالستیک آب و خاک را آلوده کرده

»ازون« برای سومین روز پیاپی هوای تهران را آلوده کرد 

آلودگی هوا می تواند به اندازه کشیدن یک پاکت سیگار در روز به ریه ها آسیب بزند

نیمی از پالستیکی که ساالنه مصرف 
می کنیم، چه به صورت کیسه های 

پالستیکی که خریدهایمان را در آنها 
می گذاریم یا بسته بندی ها یکبار مصرف 

هستند. طول عمر متوسط این نوع 
پالستیک ها 12 تا 15 دقیقه است اما برای 

تجزیه آنها 400 تا هزار سال زمان الزم 
است. اولین پالستیکی که بشر تولید و 

مصرف کرده، هنوز تجزیه نشده است



عکس و مکث

نقشی از جنس مهر

خیلی از ما اگر از دریچه خوش بینی 
کنیم، فکر  نگاه  آدم هایش  دنیا و  به 
ثروتمند  و  مشهور  آدم های  می کنیم 
حتما تالش و پشتکار زیادی داشته اند 
فعلی شان  ممتاز  موقعیت  این  به  که 
رسیده اند و بعضی ها موفقیت آدم ها 
را به شانس و اقبال آنها ربط می دهند. 
شاید من هم روزی مثل گروه اول 
فکر می کردم اما تماشای یک ویدئو 
تغییر  را  ذهنیتم  مجازی  فضای  در 
آرنولد  از  تاثیرگذار  ویدئویی  داد. 
بازیگر،  بدنساز،  شوارتزنگر، 
آمریکایی  سیاستمدار  و  تهیه کننده 
که نامش در فهرست شخصیت های 
شناخته شده و بانفوذ دنیا وجود دارد. 
او در یک سخنرانی درباره گذشته اش 
و نقش آدم ها در زندگی اش می گوید: 
»زمانی من هیچ چیز به جز یک ساک 
ورزشی با دو، سه دست لباس کثیف 
و 20 دالر پول نداشتم. در یک خانه 
خیلی کوچک زندگی می کردم تا اینکه 
روزی چند بدنساز به دیدنم آمدند و 
برایم بالش، ظرف و قاشق آوردند. 
من  نداشتم.  هم  را  اینها  حتی  من 
می توانید  می گویم  مردم  به  همیشه 
اما هرگز  کنید  را هر چیز صدا  من 
»خودساخته« خطاب نکنید چون به 
جایی  به  نمی توانستم  هرگز  تنهایی 
برسم. هیچ کس نمی تواند، بنابراین به 
خودساخته بودن باور ندارم. چیزی 
به عنوان زن یا مرد خودساخته وجود 
ندارد. چرا می خواهم اینها را بدانید؟ 
خود  بفهمید  اینکه  محض  به  چون 
شما هم با کمک آدم های دیگر اینجا 
االن  که  کرد  خواهید  درک  هستید، 
درست وقت این است که به دیگران 

کنید.« کمک 
همه  برای  روز  همان  دقیقا  امروز 
ماست؛ روزی که باید یادمان بیاید در 
آنچه امروز هستیم و به آن می بالیم، 
در  باید  و  داشته اند  نقش  دیگرانی 
زندگی دیگران نقشی درست داشته 

باشیم؛ نقشی از جنس مهر.

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 

بارها درباره کرونا صحبت کردم اما با این روندی که در جامعه پیش آمده و افزایش 
تلفات ناشی از کرونا، به نظر می رسد که باز هم الزم است روی مشکالت مردم 
و اقداماتی که هر کدام از ما باید انجام بدهیم، تاکید بشود. متاسفانه بی توجهی 
و نادیده گرفتن توصیه های وزیر بهداشت، رئیس کمیته ملی مقابله با کرونا و 
توصیه هایی که دیگر متخصصان برای افزایش نیافتن این مشکالت و شیوع بیشتر 
این بیماری در جامعه مطرح می کنند، خسته شدن مردم از رعایت دستورالعمل ها 
و نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال، باعث شد سفر و دورهمی ها را از سر 
بگیرند و در حال حاضر وارد بحران جدیدی شدیم و تعداد تلفات کرونا بیشتر شد. 
رعایت نکته های بهداشتی و ماسک زدن، ماندن در خانه و چشم پوشی از تفریحاتی 
که قبال داشتیم، گاهی سخت به نظر می رسد اما چاره ای نیست. شرایط به گونه ای 
است که باید فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و خط کشیدن روی برخی تفریح ها 
و جایگزین کردن آنها با سرگرمی های جدید را جدی بگیریم. در حال حاضر باز 
هم نیاز به قرنطینه در کشور ما مطرح شده، در جوامع دیگر هم به همین صورت 
است و گریزی از آن نیست. ما باید بتوانیم به سبک زندگی جدید عادت کنیم 
و از مسافرت و فعالیت های گروهی و جمعی، شرکت در گردهمایی ها، مراسم 
عزا، عروسی ، جشن  و دورهمی ها چشم پوشی کنیم. شرایط ایجاب می کند که به 
فکر سالمت روان و جسم خودمان و خانواده مان باشیم و به خودمان کمک کنیم. 
محیط خانه را طبق توصیه ها از آلودگی و ورود این ویروس پاک کنیم و اطالعات 
درست تری در اختیار بچه ها قرار دهیم. در کل، دامن زدن و باور شایعه های نادرست 
و ایجاد استرس و اضطراب، باعث می شود فضای زندگی امان متشنج شود. متاسفانه 
این روزها خیلی ها نوعی حالت وسواس گونه نسبت به این مساله پیدا کرده اند و 
هر نوع حرکت و فعالیتی را عاملی برای انتشار و ابتال به این ویروس می دانند و 

نوعی ترس بیش از حد آزارشان می دهد. 
درست است که باید اقدامات احتیاطی توصیه شده مثل شستن دست، استفاده 
نکردن از ظروف مشترک برای خوردن و آشامیدن، ضدعفونی خریدها، خارج 
کردن لباس ها و ماسک قبل از ورود به اتاق ها و... را انجام داد و به بچه ها هم 
توصیه کرد اما مراقب باشیم برای بچه ها از کرونا یک نوع هیوال و غول نسازیم 
زیرا نتایج منفی ای خواهد داشت. بیایید با هم بررسی کنیم که چه کنیم تا بتوانیم 

این روزها را آسان تر بگذرانیم.
 خوب است پدر و مادرها سعی کنند صبر بیشتری داشته باشند و به جای 
توصیه های غلط، محیط را به نوعی آماده کنند که برای همه افراد خانواده مناسب تر 

و سرگرم کننده باشد.
 می توان با مطالعه و جستجو در فضای مجازی، راهکارهایی برای سرگرم ماندن 
و سرگرم کردن بچه ها در خانه پیدا کرد. سرگرمی هایی که می توانند جنبه های 

سازنده ای هم داشته باشند.
 استفاده مداوم از رایانه، تلفن همراه و دستگاه های بازی  راهکار موثری برای 
سرگرم ماندن در روزهای فاصله گذاری اجتماعی نیست. باید هدف های بزرگ تر 
داشته باشیم و با روش هایی محیط خانه را در آرامش نگه داریم. توقعاتمان را 
متعادل و سرمان را با خاطرات، داستان، کتاب، تماشای فیلم های مناسب گرم کنیم.
 عیب جویی و ایراد گرفتن و سرزنش را کنار بگذاریم. مراقب باشیم و مانع 
بروز خشم و عصبانیتی شویم که خیلی وقت ها بی پایه و اساس است. به عالوه، 

از توهین و ایراد گرفتن بی جا اجتناب کنیم. 
 حاال که نمی توانیم به دیدن دوستان و اقواممان برویم و آنها را از نزدیک ببینیم، 
با آنها تماس بگیریم؛ حتی با کسانی که مدت هاست از آنها خبری نداریم. اگر این 

تماس تصویری باشد که چه بهتر.
 در خانه برای انجام فعالیت های مشترک برنامه ریزی کنیم. این کار باعث 
می شود ارتباط  صمیمانه اعضای خانواده بیشتر و مهارت انجام کار گروهی در 

آنها تقویت شود. 
اگر این نکات اساسی را در نظر بگیریم، می توانیم این ایام را به خوبی در کنار 
یکدیگر سپری کنیم و مانع گسترش و شیوع این بیماری و آسیب های روانی ناشی 

از شرایط همه گیری شویم.

تجهیز در برابر کرونا

خوب  هم  با  خیلی  نامزدی  و  آشنایی  دوران  »تو 
بودیم و خیلی کم پیش می اومد با هم دعوا داشته 
باشیم اما از وقتی زیر یه سقف رفتیم، مدام بحث 
داریم.« این جمله ها برایتان آشنا نیست؟ حتما شما 
هم زن وشوهر هایی را دیده اید که گالیه هایی از این 
دارند. زن وشوهر هایی که در مسیر زندگی  جنس 
پیش  آنچه  از  متفاوت تری  بسیار  شرایط  مشترک، 
از ازدواج تصور می کردند، تجربه می کنند و پس از 
ازدواج، ممکن است مشکالت مختلفی گریبانگیر 
آنها شود. در این مطلب برخی علت های بروز این 

مشکالت را بررسی می کنیم.

مالی مسائل   .1
نیازها و انتظارات بسیاری در زمینه مادی بین فرد و 
همسرش به وجود می آید. مثال ممکن است یکی از 
طرفین به تفریح، خرید، برنامه های ورزشی، زیبایی 
نتیجه هزینه زیادی  و... بیشتر اهمیت بدهد و در 
برای این موارد خرج کند در حالی که طرف مقابل 
موافق صرف چنین هزینه هایی نباشد. نحوه مدیریت 
حقوق  و  ماهیانه  درآمد  به  توجه  با  افراد  مخارج 
حاصل از شغل متفاوت است . برخی افراد تمایل 
زیادی به پس انداز دارند و برخی دیگر، به پس انداز 
زیاد اعتقاد ندارند. ممکن است زن و مرد شاغل یا 
باشد. برای تصمیم گیری درباره  آنها  از  فقط یکی 
اینکه زن وشوهر در ماه چه مقدار هزینه زندگی و 
پس انداز  نفره  دو  یا  فردی  صورت  به  مقدار  چه 
کنند، بهتر است با همسر خود همفکری و انتظارات 
یکدیگر را بررسی کنید. با برنامه ریزی درست، این 

مسأله مدیریت می شود.

2. تقسیم نشدن کار در خانه 
یکی دیگر از مشکالت میان همسران، تقسیم کار در امور 
مربوط به خانه است. وظایف بسیاری در این شرایط 
وجود دارد که اگر مردان انتظار داشته باشند، زنان خانه دار 
به تنهایی بار این وظایف را به دوش بکشند، با توجه 
به اینکه زنان نقش مهم مادری هم برعهده دارند، برای 
آنها بسیار دشوار خواهد بود و با آسیب های جسمی و 

روانی مانند احساس قربانی شدن درگیر خواهند شد.

3. دخالت خانواده هسته ای
دخالت های نابجای برخی خانواده ها پس از ازدواج یکی 
از معضالت پیش روی همسران است که آرامش آنها را 
مختل می کند. خانواده هایی که گاهی اعضای آن دچار 
آسیب های روان مختلفی مانند خودشیفتگی هستند و 
تصور می کنند در هر شرایطی حق با آنهاست. این افراد 
هرگز نمی توانند با آدم ها همدلی کنند و خود را جای 
آنها بگذارند بنابراین باعث می شوند مشاجره ها افزایش 
پیدا کند و دیوار احترام و حرمت ها کم کم فرو بریزد. 

در برخی موارد هم مشکل افراد مداخله گر، احساس 
دوست نداشته شدن کافی و عزت نفس پایین آنهاست. 
این مشکل باعث می شود زمانی که یکی از اعضای خانواده 
ازدواج می کند، احساس کنند کامال او را از دست داده اند 
و دیگر آنها را دوست ندارد بنابراین با جبران های افراطی 

شروع به تخریب رابطه آن فرد با همسرش می کنند.

4. یکنواخت شدن زندگی
ابتدای دوران آشنایی، زن و مرد به تازگی با خصوصیات 
یکدیگر آشنا می شوند و ویژگی های خاص هر کدام از 
طرفین برای دیگری جذاب است. مثال برای مردی که 

مادری بسیار سخت گیر یا همیشه قربانی دارد که هیچ وقت 
فرصت رسیدگی به خود را نداشته، خصوصیات رفتاری 
خانمی که با آرامش و مهربانی با او برخورد می کند و 
همیشه مرتب و زیباست، بسیار جذاب و تازه خواهد بود 
اما ممکن است پس از ازدواج، سختی کارهای خانه و 
بیرون از خانه، مشکالت ارتباطی با همسر یا خانواده اش، 
مشکالت مالی و... کم کم تصویر دیگری از زن برای 
مرد بسازد و در صورت وجود انتظارهای غیرواقع بینانه، 

دچار سردی عاطفی خواهند شد.

5. روبرو شدن با خود واقعی تر یکدیگر
در دوران نامزدی، افراد سعی می کنند خود را بهتر از آن 
چیزی که هستند، نشان دهند تا بیشتر مورد پسند شریک 
عاطفی خود باشند؛ مثال دختری که در خانواده خود با 
کمی نامالیمات کامال به هم می ریخت، ممکن است 
نشان دهد در سختی ها همیشه محکم و قوی است و 
حامی همیشگی همسر خود است  یا مردی که بسیار 
خود را دست و دلباز نشان می دهد، ممکن است در 
زندگی شخصی اش اینگونه نباشد. در کل، این مسائل 
قابل  پنهان کردن است و پس از شروع زندگی مشترک، 

خود را نشان می دهد و دردسرساز می شود.

6. تغییرات فردی
 ممکن است برای هر فردی با افزایش سن، تغییراتی در 
تفکر، عالیق، ظاهر، سبک زندگی و... به وجود آید. زن 
و مرد باید بدون استرس و اضطراب و با همفکری و 
حمایت یکدیگر، سعی کنند این تغییرات را در چارچوب 
قوانینی که از پیش با یکدیگر راجع به آنها توافق کرده اند، 

بپذیرند تا بنیان خانواده آسیب نبیند.

راه هایی برای ساختن زندگی مشترک خوشایند

جامعه سالم

کـرونـا
وظیفه انسانی و تکلیف ملی پزشکان در این فضای ترس و دلهره عالوه بر 
پیشگیری و درمان بیماری کووید- 19 در بیمارستان ها و درمانگاه ها، کاهش نگرانی 
ذهنی جامعه با ارائه آخرین اطالعات تایید شده از تحقیقات علمی در این زمینه 
است. لطف و همراهی 25 استاد و متخصص در رشته هاي مختلف این امکان را 
فراهم کرد که کتابی جامع برای افزایش آگاهی عموم مردم و رفع اضطراب افراد 
جامعه در این زمینه منتشر شود. کتابی با مقدمه دکتر علیرضا زالي، فرمانده ستاد 
مبارزه با بیماري کرونا در کالن شهر تهران که محتوای آن برای تمام سوال های 
مطرح در ذهن خوانندگان پاسخی علمی و درست دارد. از مباحثی مفید و مفصل 
مانند همه گیرشناسي، عالئم بیماري، پیشگیري، مشکالت تنفسي، درمان، تست 
آزمایشگاهي، تشخیص با روش هاي آزمایشگاهي، ایمني بدن در برابر کرونا، 
بهداشت بارداری و شیردهی در زمان کرونا، تغذیه، ورزش و رویکردهای طبیعی 
در دوران کرونا، بایدها و نبایدهای روابط جنسی در اپیدمی کووید-19، کووید-19 
در نوزادان و کودکان، سالمندان و کووید- 19 گرفته تا توصیه های روان شناختی 
و مدیریتی در مواجهه با ویروس کرونا، برخورد با بیماران مشکوک به سرطان در 
پاندمی کووید-19، ویروس کرونا و مالحظات شغلی، ظرفیت های طب مکمل در 
پاندمی کووید- 19، عوارض ویروسSARS-CoV2 در مغز و اعصاب انسان 
)عوارض نورولوژیک(، کرونا و دستگاه گوارش و کبد، کرونا در پیوند کلیه، دیالیز 
و فشار خون باال، نقش داروسازان در داروخانه های شهری، ارتقای آگاهی عمومی 
درباره درمان و پیشگیری کووید- 19، همه گیری کووید-19، دستورالعمل ها برای 
بیماران مبتال به دیابت، ویروس کرونا و بیماري هاي جراحي عمومي و جراحي 
سرطان، نظام های سالمت و چالش هاي عملي و اخالقي برای مقابله با اپیدمی 
کورونا و پروتکل هاي رسمي منتشر شده براي سالمت خانواده ها، مشاغل و اماکن. 
متخصصان در این کتاب خاطر نشان کرده اند امیدهای تازه ای در حال شکوفایی 
است. در بخشی از مقدمه کتاب آمده است؛ در سطح جهانی این امید دوباره در 
دل ها زنده شد که شاید ترک موقت سبک زندگی مخرب طبیعت و توسعه نامتوازن، 
زمینه ساز اصالح دائمی سبک زندگی انسان 
شود. این امید که بی عدالتی و اختالف طبقاتی 
در آینده کاهش پیدا کند و محیط زیست 
کمتر آسیب ببیند. نام دنیای پساکرونایی 
برای دوران تازه، نویددهنده تولد دوباره 

مفاهیم انسانی در این دوران است. 
انتشارات  را  رنگي  تمام  کتاب  این 
تیمورزاده در قطع پالتویي، 228 صفحه 
و 25 فصل به زبان ساده و با نگارشي 

علمي منتشر کرده است.

معرفی کتاب

کالم نو
 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

15فکر مثبت

 آرزو بارانی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران

شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه

مهارت زندگی مثبت

مثبت،  روان شناسی  مفاهیم  اصلی ترین  از  یکی 
برای  عزت نفس  است.   )self streem(عزت نفس
سالمت روان و موفقیت در زندگی بسیار الزم است. 
عزت نفس اهرمی نیست که تمام مشکالتمان را برطرف 
کرده یا به ما کمک کند که زندگی بدون درد و رنجی 
داشته باشیم اما به ما کمک می کند شجاعِت امتحان کردن 
چیزهای جدید را پیدا کرده و در برابر شکست مقاوم 

شویم و مستعد پیروزی باشیم. 
عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی و توانمندی. یعنی 
اعتقاد به اینکه من توانایی، لیاقت و شایستگی های الزم 
برای زندگی را دارا هستم. به بیان ساده عزت نفس نگرش 
شخص نسبت به خود است که می تواند »نگرشی مطلوب 
یا نامطلوب« باشد. عوامل گوناگونی بر عزت نفس ما 
تأثیر گذارند؛ ژنتیک، شخصیت، تجارب زندگی، سن، 

سالمت، اندیشه ها و شرایط اجتماعی. 
عزت نفس پایین از عوامل افسردگی، خشونت، ترک 
عدم  خودکشی،  نادرست،  جنسی  روابط  تحصیل، 
که  افرادی  است.  اضطراب  و  تحصیلی  پیشرفت 
عزت نفس پایینی دارند اغلب دید منفی تری نسبت به 
خود و توانایی هایشان داشته و درگیر انتقاد بیش از حد 

از خود و مقایسه خود با دیگران هستند.

ویژگی های افراد با عزت نفس باال
 نسبت به نظر دیگران کم اهمیت تر هستند.

 قادر به مقابله با استرس و عوارض ناسالم آن هستند.

 کمتر احساس بی ارزشی و گناهکار بودن می کنند.
 در مورد بیان و به دست آوردن آنچه می خواهند 

اطمینان دارند.
 قادر به ایجاد روابط محکم و صادقانه هستند و 

روابط ناسالم را رها می کنند.
 در صورت مواجهه با ناامیدی، ناکامی و موانع، 

مقاومت بیشتری نشان می دهند. 
 از خود و افراد دیگر قدردانی می کنند.

 به راحتی می توانند روی  حل مشکالت زندگی 
خود تمرکز کنند.

ویژگی های افراد با عزت نفس پایین
 نظر خودشان برایشان بی اهمیت است و به نظر 

دیگران بسیار حساس هستند. 
 اغلب احساس می کنند کاری که انجام می دهند 

به اندازه کافی خوب نیست.
 در هر تصمیمی شک دارند. 

 دائًم احساس غم، ترس، اضطراب و افسردگی 
دارند.

 حفظ روابط برایشان سخت است. 
 از ریسک و امتحان کردن کارهای جدید اجتناب 

می کنند. 
 توانایی نه گفتن ندارند. 

 خود را با دیگران مقایسه کرده و اغلب در رده 
دوم قرار می دهند. 

روش های افزایش عزت نفس
 از افرادی که دائًم چیزی راجع به شما برای انتقاد 

پیدا می کنند، فاصله بگیرید.
 از زندگی در گذشته خودداری کرده و به لحظه 

حال توجه کنید.
 باور کنید که با همه افراد برابر هستید، نه بهتر و نه بدتر.

 10 نقطه قوت و 10 نقطه ضعف خودتان را بنویسید 
تا برداشتی صادقانه و منطقی از خود داشته باشید.

 انتظارات واقع بینانه ای را تنظیم کنید. البته اهداف 
کوچک و قابل دستیابی که در توان شما باشد را تعیین کنید.
 از کمال گرایی دست بردارید. هیچ کس کامل نیست 

و تالش برای کامل بودن به ناامیدی منجر می شود.
 از مقایسه خود با دیگران دست بردارید، تنها شخصی 

که باید خود را با آن مقایسه کنید، خودتان هستید.
 استفاده از رسانه های اجتماعی را محدود کرده و 
زمان بیشتری برای تجربه دنیای اطراف خود صرف کنید.
 از شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد 

استفاده کنید. 
 بدون توجه به اندازه، دستاوردهای خود را جشن 

بگیرید.
 آنچه را می توانید تغییر دهید و آنچه را که نمی توانید 

حذف کنید یا بپذیرید.
 با خود مانند یک دوست صحبت کنید. 

 خالق باشید و چیزهای جدید را تجربه کنید.
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 ترجمه: سارا حق بین
از امروز، عزت نفس مان را باالتر ببریم!

وقتی کسی بیمار می شود، مخصوصا 
اگر بیماری اش سخت باشد، غمش 
فقط از دردی نیست که تحمل می کند. 
اگر آنقدر خوش شانس باشد که غم 
نان بیخ گلویش را نگیرد، دیدن غصه و 
اندوه اطرافیان رنجی مضاعف برایش 
می سازد. حاال فکر کن بیمار باشی، 
درد ناتوانت کرده باشد، غصه هزینه ها 
باشد  جانت  به  هم  نداری  دردِ  و 
ببینی.  و عزیزانت را هم اندوهگین 
خیلی طاقت می خواهد تا رمقی برایت 
ناک  سرطان  با  مبارزه  در  و  بماند 

اوت نشوی. 
اینها شرح رنج پدر بیماری است که 
شروع  مثانه  از  سرطانی  سلول های 
شدند و در حال انتشار به اندام های 
سعی  حدی  تا  اقوام  هستند.  دیگر 
می کنند کمک حالشان باشند اما اجاره 
درمان  و  زندگی  هزینه های  و  خانه 
آنقدر زیاد است که از پس تامین آن 
حال  به  تا  خانواده  این  برنمی آیند. 
بدهکار  تومان  میلیون   10 نزدیک 
و  سختی  به  زندگی شان  و  شده اند 

با رنج می گذرد. 
خاکی  کره  این  در  جایی  نفر  یک 
جای  دارد.  نیاز  تو  و  من  کمک  به 

نیست؛  تعلل 
به هر اندازه که می توانی، وجه نقد 
را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کن  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیر.
این بیمار با کد 23261 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

ایده  رستوران ژاپنی برای پر کردن صندلی های خالی. این روزها رستوران  ها در سراسر جهان مجبور هستند برای رعایت فاصله 
اجتماعی، میزها و صندلی  را با فاصله تعیین  شده از هم قرار دهند. برای بسیاری از مشتریان غذا خوردن در رستوران های 

خالی حس غریبی دارد. چگونه صاحبان رستوران ها می توانند ضمن حفظ فاصله اجتماعی از چنین مساله ای جلوگیری کنند. 
رستورانی در توکیو ژاپن ایده جالبی را اجرا کرده و آن هم گذاشتن مانکن های بی جان بر صندلی های خالی است.



پژوهشگران چینی می گویند استرس واردآمده بر 
بدن در بیماری شدید کووید-19 ممکن است 
حتی در افراد بدون بیماری دیابت باعث باال 

رفتن خون شود. 
به گزارش وب ام دی، این پژوهشگران همچنین 
می گویند این پدیده با 2 برابر شدن احتمال فوت 
به علت کووید-19 هم ارتباط دارد. بررسی این 
پژوهشگران به سرپرستی دکتر یانگ جنین از 
بیمارستان یونیون و کالج پزشکی تونج در ووهان 
در چین نشان داد میزان باالی قندخون هنگام 
پذیرش بیماران با بیماری شدیدتر کووید-19 

و عوارض ناشی از آن ارتباط دارد.

این پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از ۶۰۰ 
بیمار متوالی کرونا را در بیمارستان های ووهان در 
حدود ۳۰ روز در ماه های ژانویه و فوریه بررسی 

کردند. میانگین سنی این بیماران ۵9 سال بود.
پژوهشگران به خصوص به میزان  قند خون، شدت 
ذات الریه مربوط به کووید-19 و پیامدهای بالینی 
بیماران از لحاظ شدت بیماری و مرگ توجه 
کردند. هیچ کدام از این بیماران دیابت تشخیص 
داده شده نداشتند. در مجموع 11۴ نفر از بیماران 
در این بیمارستان به علت کووید-19 درگذشتند. 
مردان با احتمال ۷۵ درصد بیشتر از زنان به علت 
این بیماری درگذشته بودند. میزان باالی قند خون 
در این بیماران با یک عامل پیش بینی کننده قوی 
مرگ است. این ارتباط با شدت ذات الریه بیماران 
ارتباطی نداشت بنابراین اثر قندخون باال بر خطر 

مرگ بیماران مستقل از این بود که شدت بیماری 
تنفسی بیماران چقدر باشد. میزان قندخون ناشتای 
یک سوم این بیمارن )29 درصد( آنقدر باال بود 
که در صورت تداوم می شود آنها را دچار دیابت 
نوع2 تشخیص داد. میزان قندخون در حدود 1۷ 
درصد نیز در رده »پیش دیابت« بود. این بررسی 
نشان داد بیمارانی که رده میزان بسیار باالی 
قندخون قرار داشتند، با احتمال 2/۳ برابر بیشتر 
از افرادی که پایین ترین میزان قندخون را داشتند، 
ممکن است فوت کننند و حتی در افرادی که 
میزان قند خونشان در حد پیش دیابت بود، نیز 

خطر مرگ ۷1 درصد بیشتر بود.

دوربين سالمت

علت از دست رفتن حس 
بویایی در بیماران کرونا 

کشف شد

چگونه  دریافته اند  دانشمندان 
کووید-19  بیماران  از  بسیاری 
دست  از  را  بویایی شان  حس 

می دهند.
به گزارش یو اس تودی، همچنین 
را  این خبر خوش  دانشمندان 
هم داده اند که ظاهرا از دست 
بیماران  در  بویایی  رفتن حس 
چرا  است  موقت  کووید-19 
در  که  عصبی  سلول های  که 
بینی بوها را شناسایی می کنند، 
آسیب نمی بینند. از دست رفتن 
حس بویایی که پزشکان آن را 
»آنوسمی« یا »نابویایی« می نامند، 
یکی از زودرس ترین و شایع ترین 
وسیله  به  گزارش شده  عالئم 

بیماران کووید-19 است.
در واقع، بررسی ها نشان می دهند 
نابویایی نسبت به تب و سرفه 
عامل پیش بینی کننده بهتری برای 
دقیق  علت  اما  است  عفونت 
اینکه بیماران کووید-19 حس 
بویایی شان را از دست می دهند، 

روشن نبود.

تصور می رفت آسیب یا التهاب 
سلول های عصبی حسی بویایی 
که بوها را شناسایی و پیام های 
مربوط به مغز می فرستند، عامل 
بررسی  اما  باشد  نابویایی  این 
جدید نشان می دهد این نظریه 
نادرست است. مقاله ای که روز 
جمعه ۳ مرداد منتشر شد، نشان 
جدید  کروناویروس  می دهد 
باعث  که  سارس-کوو-2  یا 
بیماری کووید-19 می شود، نه 
به سلول های عصبی شناساگر بو، 
بلکه به سلول های پشتیبانی کننده 

آنها حمله می کند.
استاد  داتا،  رابرت  ساندیپ 
در  عصب زیست شناسی 
دانشکده پزشکی هاروارد و یکی 
از نویسندگان این مقاله که در مجله 
Science Advances منتشر 
»کروناویروس  می گوید:  شده، 
جدید حس بویایی را در بیماران 
نه با عفونت مستقیم نورون ها یا 
سلول های عصبی بلکه با تاثیر 
بر کارکرد سلول های  گذاشتن 

پشتیبان تغییر می دهد.«
است  خوبی  خبر  یافته ها  این 
چرا که به معنای این است که 
عفونت احتماال به طور دائمی به 
مدارهای عصبی بویایی در بیماران 
کووید-19 آسیب نمی زند.« داتا 
می گوید: »هنگامی که عفونت 
الزم  ظاهرا  می شود،  برطرف 
بویایی  سلول های  نیست 
جایگزین یا بازسازی شوند ولی 
ما نیاز به داده های بیشتر و درک 
بهتری از سازوکارهای زمینه ای 
برای تایید این نتیجه گیری داریم.«
در  بیماران کووید-19 معموال 
طول دوره ای چندهفته ای حس 
در  می  یابند.  باز  را  بویایی شان 
سایر عفونت های ویروسی که 
سلول های عصبی بویایی آسیب 
می بینند، ممکن است ماه ها طول 
بکشد تا حس بویایی به حالت 

طبیعی دربیاید.«

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.

پژوهشگران در استرالیا آزمایشی را ارائه کرده اند 
که می تواند عفونت کروناویروس جدید را با 
استفاده از نمونه خون در مدتی حدود 2۰ دقیقه 

تشخیص دهد.
به گزارش گاردین، پژوهشگران در دانشگاه 
موناش گفتند که این آزمایش می تواند معین کند 
آیا فرد در حال حاضر دچار عفونت کروناویروس 
است یا در گذشته دچار این عفونت بوده است.

 ACS این پژوهشگران در مقاله ای که در مجله
»کاربرد  نوشتند:  کرده اند،  منتشر   Sensors
کوتاه مدت این آزمایش شناسایی سریع موارد 

عفونت و ردیابی تماس برای محدود کردن 
انتشار ویروس است و در بلندمدت می توان این 
آزمایش را برای غربالگری جهت تعیین میزان 
گسترش عفونت ویروسی در جوامع به کار برد.« 
 BioPRIA این پژوهش به سرپرستی شرکت
و بخش مهندسی شیمی دانشگاه موناش انجام 
شده است. آزمایش مذکور از 2۵ میکرولیتر 
پالسمایی به دست آمده که از نمونه های خون 
استفاده می کند تا به دنبال »آگلوتیناسیون«، به 
هم چسبیدن خوشه ای سلول های قرمز خون، 

به علت ویروس کرونا بگردد.
در حال حاضر نمونه گیری از ترشحات بینی 
یا حلق برای شناسایی افراد دچار عفونت با 

کروناویروس استفاده می شود اما این آزمایش 
بر اساس آگلوتیناسیون- آنالیزی برای شناسایی 
وجود و مقدار ماده ای در خون- همچنین می تواند 
افرادی را که به تازگی دچار عفونت بوده اند 

و عفونت شان برطرف شده، تشخیص دهد.
این پژوهشگران می گویند با این شیوه می توان 
صدها نمونه را در هر ساعت آزمایش کرد 
و امیدوارند از این شیوه بتوان برای شناسایی 
آنتی بادی هایی که در پاسخ به واکسیناسیون در 
بدن افراد باال می روند هم استفاده کرد تا به 

کارآزمایی بالینی واکسن ها کمک شود.

یک گونه ژن که به عنوان کاهش دهنده طبیعی 
درد عمل می کند، ممکن است علت این پدیده 
باشد که برخی زنان هنگام زایمان نیازی به 

تسکین درد ندارند.
به گزارش هلث دی نیوز، میزان درد و ناراحتی 
که زنان هنگام زایمان حس می کنند، بسیار 
متفاوت است بنابراین پژوهشگران در دانشگاه 
کمبریج در انگلستان تصمیم گرفتند علت اینکه 
برخی زنان درد کمتری را هنگام زایمان حس 

می کنند، دریابند.
دکتر مایکل لی، یکی از این پژوهشگران که 
متخصص پزشکی درد است، گفت:  »اینکه 
زنان به خصوص در زایمان اول تقاضای نوعی 

بی حسی را نکنند، غیرمعمول است.«
به گفته لی، هنگامی که چنین زنانی آزمایش 
شدند، روشن بود که آستانه درد آنها به طور 

کلی بسیار باالتر از زنان دیگر است.
لی و همکارانش زنانی را که هنگامی زایمان 
نخستین  تولد  برای  عارضه  بدون  طبیعی 
فرزندشان تقاضای تسکین درد نکرده بودند، 
بررسی کردند. پژوهشگران برای آزمایش آستانه 
درد آنها از کاربرد حرارت و فشار روی بازوها 
و فروبردن دست ها در آب یخ استفاده کردند.

این زنان در مقایسه با گروه شاهدی از زنان 
که هنگام زایمان نیاز به تسکین درد داشتند، 
تحمل باالتری در برابر درد ناشی از حرارت، 

سرما و فشار مکانیکی نشان دادند.
هیچ تفاوتی میان این دو گره زنان از لحاظ 
توانایی های عاطفی و فکری مشاهده نشد 
بنابراین تفاوتی در توانایی حس کردن درد 

در میان این دو وجود داشت.
آزمایش های ژنتیکی در این دو گروه زنان نشان 
داد زنانی که آستانه تحمل باالی درد داشتند، 
 KCNG۴ میزان بروز یک گونه یا واریانت ژن
بیش از حد انتظار است. حدود یک درصد 

زنان این  گونه ژنی را دارند.
 Cell این پژوهشگران در مقاله ای که در مجله
Reports منتشر کردند، می گویند این گونه 
ژنی توانایی سلول های عصبی برای فرستادن 

پیام های درد به مغز را محدود می کند.
ایوان سنت جان اسمیت از بخش داروشناسی 
دانشگاه کمبریج و سرپرست این پژوهش 
می گوید: »این گونه ژنی که ما در زنانی که هنگام 
زایمان احساس درد نمی کنند، پیدا کردیم باعث 
نقصانی در شکل گیری سوئیچ در سلول های 
مانند  نقصان  این  درواقع  می شود.  عصبی 
بی حسی اپیدورال )نخاعی( طبیعی می شود.«

به گفته او، این نقصان باعث می شود پیام های 
قوی تر یا به عبارت دیگر انقباض های قوی تر 
هنگام زایمان الزم است تا این سوئیچ را روشن 
کند. در نتیجه با احتمال کمتری پیام های درد 

به مغز می رسد.
این پژوهشگران می گویند امیدوارند این کشف 
برای مهار درد  به تولید داروهای جدیدی 

منجر شود.

ربکا پاول، ایمنی شناس آمریکایی شیر مادرانی 
را که از کرونا بهبود یافته اند، برای یافتن درمانی 

بالقوه برای این بیماری گردآوری می کند.
پاول که  اینسایدر، ربکا  بیزنس  به گزارش 
ایمنی شناس شیر انسان در دانشکده پزشکی 
ایکان در نیویورک است در تماس با مادران 
شیردهی بوده که دچار ویروس کرونا شده اند.
پاول شخصا بیش از ۵۰ نمونه شیر چنین مادرانی 
را گردآوری کرده و آزمایشگاهش نیز تا به حال 

۸۰۰ نمونه را دریافت کرده است.
 ابتدای شیوع کرونا برخی پزشکان مادران شیرده 
مبتال به کرونا را از دادن شیر به نوزادانشان 
منع می کردند اما اکنون معلوم شده ویروس 
کرونا از راه شیر منتقل نمی شود. شرکت های 
 داروسازی در حال تالش برای یک درمان بر 
اساس آنتی بادی یا پادتن برای تضعیف کردن 
ویروس کرونا یا حتی پیشگیری از آن بوده اند.

کارشناسان می گویند درمانی بالقوه از این نوع 
می تواند سریع تر از واکسن در دسترس قرار گیرد 
اما اغلب پژوهش ها بر آنتی بادی های موجود در 
خون متمرکز بوده اند، نه شیر مادر بنابراین کار 

پاول از این لحاظ منحصربه فرد است.
به گفته پاول، آنتی بادی های موجود در شیر 
مادر نسبت به آنتی بادی های موجود در خون 
مقاوم تر هستند زیرا این آنتی بادی ها برای باقی 

ماندن در روده و مجرای تنفسی نوزاد طراحی 
شده اند تا به جلوگیری از عفونت ها کمک کنند.
تولید  با  ایمنی  »پاسخ های  می گوید:  پاول 
آنتی بادی معموال برای مدتی طوالنی ماندگار 
هستند، به خصوص اگر به علت عفونت ایجاد 
شده باشند بنابراین اگر برای مثال شما در کودکی 
دچار سرخک شده باشید، تا آخر عمر در برابر 

آن مصونیت پیدا خواهید کرد.«
 HIV پاول ابتدا درباره انتقال ویروس ایدز یا
از طریق شیر مادر بررسی کرده بود. سپس به 
بررسی آنفلوانزا پرداخت و اکنون بر ویروس 

کرونا متمرکز شده است.
تا به حال او در شیر ۸۰ درصد زنان شیردهی 
که مبتال به کرونا شده بودند، آنتی بادی های 

ضدویروس کرونا را یافته است.
البته تا به حال بررسی های زیادی روی شیر مادر 
به عنوان درمان بالقوه برای درمان کووید-19 

داده اند  نشان  بررسی ها  است.  نشده  انجام 
شیر مادر می تواند باعث محافظت نوزاد در 
برابر بیماری های عفونی از جمله بیماری های 

ویروسی شود.
آنتی بادی ها  وجود  شد  یادآور  باید  البته 
معنای  به  مادر  شیر  در  کرونا  ضدویروس 
تضمین شدن مصونیت نوزادان در برابر این 

ویروس نیست.
به عالوه پژوهشگران هنوز مطمئن نیستند که 
ایمنی ناشی از این آنتی بادی ها تا چه مدتی 
باقی می ماند چرا که بررسی اخیر نشان داده 
مدتی  در  کرونا  ضدویروس  آنتی بادی های 
به کوتاهی 2 ماه پس از عفونت شروع به 
کاهش می کنند. با این حال پاول امیدوار است 
با ادامه بررسی هایش بتواند به درمانی بالقوه 
برای ویروس کرونا بر اساس آنتی بادی های 

موجود در شیر مادر دست یابد.

پزشکان در فرانسه نخستین مورد تاییدشده انتقال 
ویروس کرونا از مادر به کودک متولدنشده در 

رحم را گزارش کرده اند.
در  مورد  این  اینسایدر،  بیزنس  گزارش  به 
سارس- عفونت  »انتقال  عنوان  با  مقاله ای 
 Nature مجله  در  جفت«  راه  از  کوو-2 

Communication منتشر شده است.
تا به حال برخی شواهد محدود دال بر انتقال 
ویروس کرونا درون رحم به کودک متولدنشده 
در  فرانسوی  پژوهشگران  اما  داشته  وجود 
بیمارستان آنتوان بکلر در پاریس ثابت کردند 
انتقال ویروس جدید کرونا یا سارس-کوو-2 

از راه جفت امکان پذیر است.

به گفته این پژوهشگران، زنی 2۳ ساله که در هفته 
۳۵ بارداری بود، در 2۴ مارس )اوایل فروردین( 
با شکایت تب و سرفه به این بیمارستان مراجعه 
کرد. این مادر که آزمایشش از لحاظ ویروس 
کرونا مثبت بود، از طریق سزارین پسرش را به 
دنیا آورد و نوزاد بالفاصله به بخش مراقبت های 

ویژه نوزادان بیمارستان منتقل شد.
آزمایش نوزاد عفونت او را هم با ویروس کرونا 
نشان داد. پس از مدتی نوزاد بهبود یافت و 1۸ 

روز بعد از بیمارستان مرخص شد.
پزشکان فرانسوی می گویند مغز نوزاد شواهدی 
از التهاب با ویروس کرونا را که از طریق جفت 
در رحم به جریان خون نوزاد راه یافته بود، 

نشان می داد. آنها این احتمال را که ویروس پس 
از تولد به نوزاد منتقل شده باشد، رد کردند.

»جفت  نوشتند:  مقاله شان  در  پزشکان  این 
نشانه هایی از عفونت حاد و مزمن میان پرزی 

را نشان می داد که با وضعیت التهاب شدید 
عمومی مادری ناشی از عفونت سارس-کوو-2 
مطابقت داشت.« این پزشکان اشاره می کنند که 
موارد مشابهی از تولد نوزادان دچار عفونت 
با ویروس کرونا قبال گزارش شده اما تا به 
حال به طور قطعی نمی شد گفت این نوزادان 
ویروس را در رحم گرفته باشند. یک بررسی 
کوچک در ۳1 زن در ایتالیا در ماه های مارس 
و آوریل شواهدی دال بر امکان انتقال نوزادان 

متولدنشده از مادرانشان به دست داده بود.
۳ بررسی دیگر هم که نتایجشان در ماه مارس 
منتشر شد، شواهد درباره امکان انتقال ویروس 

در رحم مادر را به دست داد.

کووید-19 ممکن است باعث باال رفتن قندخون شود

پژوهشگران استرالیایی آزمایش خون ۲۰ دقیقه ای کرونا اختراع کردند

ژنی که می تواند بی درد بودن زایمان برخی زنان را توضیح دهد

دانشمندی که شیر مادران را برای درمان کرونا جمع می کند

گزارش نخستین مورد انتقال کرونا به نوزاد در رحم در فرانسه

آرایشگری در انگلیس با فاصله گیری جسمی یک مشتری را مانیکور می کند. 
PA   

یک کادر از پزشکی در میانه گرمای احمدآباد هند آزمایش کرونا انجام می دهد. 
   رویترز

یک زوج سالمند در ساحلی در برزیل با لباس محافظ مدل فضایی راه می روند. 
   گتی  ایمجز

پرستاری در اندونزی کودکی را در یک مرکز واکسیناسیون وزن می کنند. 
EPA   

یک مشتری در رستورانی در توکیو در مقابل مانکنی برای فاصله گذاری 
EPA            .اجتماعی قرار دارد 

»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: 1۴1۴۵-۵۵۷

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

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰91292۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰91292۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

سربازان فرانسوی ر روز جشن ملی این کشور با ماسک رژه می روند. 
AP   

نقشه سالمت

۴۸۵ بیمار کرونا 
در بیمارستان های 

زنجان بستری 
هستند/خبرگزاری 

مهر

ثبت رکورد ۱۹ 
جانباخته به علت کرونا 
در فارس در ۲۴ ساعت/

خبرگزاری مهر
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