
 به بهانه24 تا 31 خرداد، که 
هفته جهانی »سالمت مردان« 

نامگذاری شده

 معضالت آینده ما 
جمعیت مردان سالمند

 به مناسبت 12 ژوئن ) 22 
خرداد(؛ روز جهانی »کبد چرب«

درد خاموش » کبد«

دانشمندان در حال تولید انواع واکسن برای کووید-19 هستند. هدف 
تمام واکسن ها آموزش سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و مسدود 
کردن ویروس عامل کووید-19 است اما آیا در صورت وجود چنین 
واکسنی مردم مایل به دریافت آن خواهند بود؟...صفحه15

فرقی نمی کند که اهل خرید آنالین باشید یا خرید حضوری، 
چراکه در هر صورت انتخاب یک محصول ضدآفتاب مناسب 
می تواند کار دردسرساز و دشواری باشد. سواالت زیادی 
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که اگر با آنها آشنا 
باشید، تازه کار برایتان سخت تر هم می شود؛ مثال محصوالت 
شیمیایی را انتخاب کنیم یا مینرال؟...صفحه13

این روزها مساله حفظ محیط زیست به چالشی بحث برانگیز 
در میان تمامی مردم جهان تبدیل شده است. بسیاری از افراد 
گمان می کنند که فقط با مصرف پالستیک کمتر یا کاشت 
نهال می توانند به حفظ محیط زیست کمک کنند...صفحه7

واکسن کرونا 
وسواالتی که ذهن 
را درگیرمی کنند 

 مهم ترین نکات در انتخاب 
محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
 

راه های حفظ محیط زیست 
از خرید تا پخت وپز مواد غذایی

در آشپزخانه انرژی 
کمتری هدر بدهید!

اعتیاد به عشق از نظر علمی الگویی است از شیدایی 
شدید و روابط وسواس گونه به همراه تمایلی برای 

بیچارگی و ناامیدی و ناایمنی در رابطه. کسی که 
دچار اختالل اعتیاد به عشق است، همواره در طلب 
هجوم هیجانی و جنسی از یک رابطه جدید است اما 
نمی تواند این احساس را پایدار نگه دارد...صفحه 4

یکی از معضالت آینده ما جمعیت مردان سالمندی 
است که عالوه بر آشفتگی روانی، مشکالت جسمی 

بسیاری هم خواهند داشت و نظام های حمایتی 
کشور مانند بیمه به ویژه بیمه  تکمیلی، برای دوران 

سالمندی باید بیشتر مهیا باشند اما متاسفانه هیچ گونه 
آمادگی در نظام حمایتی وجود ندارد...صفحه10

»کبد چرب« بیماری مزمن و جدی است که در 
اثر اختالل متابولیک اتفاق می افتد. این بیماری 

که ارتباط مستقیم با مصرف زیاد غذاهای چرب 
و شیرین و بی تحرکی دارد، به عنوان بیماری 

دنیای مدرن شناخته می شود...صفحه6

گزارش »هزینه های 
محیط زیستی بیت کوین« از 

زبان 3 دانشمند ایرانی

باالخره بیت کوین 
خوب است یا بد؟

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به 
سرعت در نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان 

باز می کنند. از همه جنبه های آن گذشته، تاثیر بیت 
کوین بر محیط زیست کره زمین امروز به تدریج 

مورد توجه قرار می گیرد...صفحه14

گزارش هفته نامه »سالمت« 
از کمبود دوز دوم واکسن 

کرونا در کشور

چه خبر از دوز 
دوم واکسن؟!

اثرات اینفودمی کووید-19 
بر سالمت روان شناختی و 

تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟

بررسی اعتیاد به عشق و 
اعتیاد به رابطه جنسی از نگاه 
دکتر بهنام اوحدی روان پزشک

آیا اعتیاد به عشق 
اختالل روانی است؟

با وجود اینکه روند واکسیناسیون کرونا در کشور 
سرعت گرفته، خبرها از توقف توزیع دوز دوم 

واکسن ها در مراکز بهداشتی و سردرگمی مردم برای 
تزریق دوز دوم واکسن حکایت دارد...صفحه2

با همه گیری کووید-19، جهان با مشکلی روبرو 
شد که در مقایسه با سایر موارد بیماری های همه گیر 

بی نظیر بود. چنین رویکردی به دلیل اطالعات 
اشتباهی که در چند سیستم عامل برای بیشتر مردم 

در دسترس بود، به وجود آمد...صفحه3
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هشدار متخصصان حوزه سالمت 
در پی افزایش روند چاقی در جامعه

همه گیری چاقی 
در راه است!

صفحه8

دختر ان، فر شتگان 
کوچک سر نوشت ساز

به بهانه اول ذی القعده )22 خرداد(، 
والدت حضرت معصومه )س( و روز ملی دختران

تربیت کودکان همیشه یکي از مهم ترین دغدغه هاي هر پدر و مادري به شمار مي رود که اگر بدون آگاهي انجام 
شود یا فقط بر اساس رساندن فرزندان مان به آنچه خود نتوانسته ایم به آن دست یابیم باشد و بخواهیم آنها زندگي 
نزیسته ما را زندگي کنند، چنین تربیتي قطعا موفقیت آمیز نخواهد بود و مشکالت زیادي از جمله نارضایتي 
فرزندان  را به دنبال خواهد داشت چون لزوما خواسته هاي ما با عالیق فرزندان مان یکسان نیست... صفحه11

تربیت کودکان همیشه یکي از مهم ترین دغدغه هاي هر پدر و مادري به شمار مي رود که اگر بدون آگاهي انجام 
شود یا فقط بر اساس رساندن فرزندان مان به آنچه خود نتوانسته ایم به آن دست یابیم باشد و بخواهیم آنها زندگي 
نزیسته ما را زندگي کنند، چنین تربیتي قطعا موفقیت آمیز نخواهد بود و مشکالت زیادي از جمله نارضایتي 
فرزندان  را به دنبال خواهد داشت چون لزوما خواسته هاي ما با عالیق فرزندان مان یکسان نیست... صفحه11
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روند  اینکه  وجود  با 
در  کرونا  واکسیناسیون 
کشور سرعت گرفته، خبرها 
از توقف توزیع دوز دوم 
واکسن ها در مراکز بهداشتی و سردرگمی مردم 
برای تزریق دوز دوم واکسن حکایت دارد.

به گزارش »سالمت«، براساس خبرها در روزهای 
گذشته بسیاری از کسانی که برای دریافت دوز 
دوم واکسن پیام دریافت کرده یا مطابق تاریخ 
دریافت دوز دوم مندرج در کارت واکسنی که 
بعد از تزریق مرحله اول به آنها داده شده به مراکز 
بهداشتی مراجعه کرده اند با این جمله که »واکسنی 

برای تزریق موجود نیست« روبرو شده اند.
البته این کمبود ظاهرا بیشتر شامل افرادی بوده 
که واکسن سینوفارم یا بهارات هند را در مرحله 
اول دریافت کرده بودند. هرچند مقامات وزارت 
بهداشت از تالش این وزارتخانه برای تامین به 
موقع دوز دوم واکسن کرونا خبر می دهند و اعالم 

می کنند که نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

احتمال جایگزینی دوز دوم 
با سایر واکسن ها

عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
ازجمله این مقامات است که در یک نشست 
خبری درباره کمبود برخی واکسن های وارداتی 
برای تزریق دوز دوم گفت: »وزارت بهداشت 
تمام سعی خود را می کند که برای کسانی که 
دوز اول را دریافت کرده اند، دوز دوم واکسن را 

تهیه کرده و در دسترس آنها قرار دهد.«
وی افزود: »در خصوص واکسن اسپوتنیک وی 
می توان بر اساس دستورالعمل های علمی فاصله 
دوز اول و دوم را از ۲۱ روز تا ۹۰ روز هم 
افزایش داد. همچنین درمورد واکسن آسترازنکا 
تولیدکننده ۱۲ هفته )3 ماه( را پیشنهاد کرده که 
واکسن به موقع خواهد رسید. درباره واکسن 
سینوفارم هم به زودی دوز دوم تهیه خواهد شد.«
عابدینی درباره امکان استفاده از واکسن های 
ایرانی در دوز دوم تزریق هم گفت: »در برخی 
مطالعات جهانی ترکیب واکسن ها را استفاده 
می کنند و فکر می کنند که شاید ایمنی در این 
صورت بیشتر ایجاد شود. به عنوان مثال فایزر و 
آسترازنکا در مطالعاتی به صورت ترکیبی )میکس( 
داده شده و مطالعات دیگری هم در خصوص 
سایر واکسن ها در جریان است بنابراین از نظر 
علمی شاید بتوان واکسن هایی با پلت فرم های 

یکسان را جایگزین یکدیگر کرد.«
دوم  دوز  بتوان  شاید  مثال  »برای  افزود:  وی 
واکسن سینوفارم را که از یک ویروس کشته 
شده و غیرفعال است را با واکسنی که از همین 
پلت فرم در ساخت آن استفاده شده، جایگزین 
کرد. البته نباید نگران این موضوعات باشیم و 
امیدواریم واکسن دوز دوم به موقع ارائه  شود.«

عذرخواهی آقای سخنگو
البته آنچه بر نگرانی  و عصبانیت ها افزوده ارسال 
پیامک برای مراجعه جهت دریافت واکسن بود که 
سبب تجمع در مراکز تزریق و به در بسته خوردن 

مراجعان شد. اتفاقی که سبب شد کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو از کسانی که پس 
از دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه 
کرده ولی واکسن موجود نبوده و واکسیناسیون 

آنها انجام نشد عذرخواهی کند.
جهانپور در این خصوص گفت: »افرادی که در 
برخی استان ها برای دریافت دوز دوم مراجعه 
کرده اما موفق نشده اند باید بدانند که اولویت 

وزارت بهداشت تزریق دوز اول برای اکثریت 
است و نباید نگران باشند چراکه این فاصله زمانی 
تعیین شده در واقع بهترین فاصله نیست و حداقل 
فاصله است؛ به طوری که بعضی واکسن ها را 
می توان تا 3 ماه هم بین دو دوز فاصله گذاشت 
اما به رغم نگرانی ها از نبود دوز دوم برخی 
واکسن های کرونا در کشور و به دنبال سخنان 
اخیر سعید نمکی، وزیر بهداشت مبنی بر آغاز 

واکسیناسیون کرونا با واکسن ایرانی از روزهای 
پایانی خردادماه، علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم با تاکید بر لزوم 
اخذ مجوز اضطراری برای تمام واکسن های 
واکسن  دو  ایمنی زایی  »بحث  گفت:  کرونا 
فاز  در  پاستور  انستیتو  واکسن  و  کووبرکت 
یک و دو تایید شده اما همچنان به اطالعات 

کامل تری نیاز است.«

احتمال وقوع پیک پنجم
در شرایطی که همه تالش ها بر واکسیناسیون 
مردم جهت مقابله با کرونا معطوف شده است، 
خطر شیوع جهش های جدید کرونا مثل ویروس 
هندی و آفریقایی کرونا در کشور منتفی نشده 
است. موضوعی که هشدار عاطفه عابدینی را 
هم به همراه داشت و او اعالم کرد که پیش بینی 
وزارت بهداشت این است که در صورت وقوع 
پیک پنجم کرونا این پیک با نوع هندی خواهد بود.
وی افزود: »اینکه بگوییم چون واکسن زدیم 
پس ماسک را کنار بگذاریم امکان پذیر نیست؛ 
چون هم ایمنی زایی جمعی با واکسن به درصد 
مورد نظر نرسیده و هم از تاثیر واکسن در برابر 
نداریم.  دقیق  اطالع  ویروس های جهش یافته 
ازاین رو توصیه فعلی همچنان استفاده از ماسک 
است.« عابدینی تصریح کرد: »در برخی استان های 
جنوبی بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است 
و اگر مراقب نباشیم در اواخر خرداد پیک پنجم 
را خواهیم داشت بنابراین واکسن هراسی برای 

ما نگران کننده است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد کرونای استان تهران 
در واکنش به شایعاتی درباره اینکه تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن 
کرونا دوز اول را بی اثر می کند، گفت: »افرادی که در فضای مجازی 

درباره تاخیر تزریق دوز دوم واکسن ابراز نگرانی می کنند باید بدانند 
که تاخیری در واکسیناسیون در اثربخشی آن تاثیری نخواهد داشت.«

به گزارش سالمت، دکتر جلیل کوهپایه زاده درباره اینکه گفته می شود 
پایگاه های واکسیناسیون برای تزریق دوز دوم با کمبود واکسن مواجهه 
هستند، اظهار داشت: »از ابتدا چهار نوع واکسن در ایران شروع به تزریق 
شد؛ اسپوتنیک، بهارات هند، سینوفارم و آسترازنکا که همه  این ها غیر 
از اسپوتنیک که دوز یک و دو آن با هم تفاوت دارد، تفاوتی در نوع 

دوز یک و دو آنها وجود ندارد.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: »واکسن اسپوتنیک بیشتر 
برای کادر درمان مورد استفاده قرار گرفت و واردات آن نیز ادامه خواهد 
ما تعدادی واکسن  این است که  اما مساله ای که وجود دارد  داشت 
آسترازنکا تزریق کردیم و ترجیح این است که برای دوز دوم هم به 
افراد از همان آسترازنکا تزریق شود اما با توجه به وضعیت فعلی این 
امکان وجود دارد که فاصله زمانی بین تزریق اول و دوم کمی بیشتر 

طول بکشد که در این رابطه نگرانی وجود ندارد.«
کوهپایه زاده افزود: »اینطور نیست که اگر فاصله  بین تزریق از مدت 
مشخص بیشتر شد، اثربخشی دز اول کم شود. چیزی که االن در بازار 

بیشتر است و بیشتر هم وارد می شود سینوفارم است و بیشترین واکسنی 
هم که به گروه سالمندان تزریق شد از همین نوع بوده و درمجموع 

جای نگرانی نیست و واردات ادامه خواهد داشت.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل عمده ای نداریم، ادامه داد: 
»امیدواریم با آمدن واکسن در روزهای آینده که احتماالً باالی ۲ میلیون 
خواهد بود، همه چیز طبق برنامه پیش برود. البته ممکن است در این 
مدت نوبت تزریق واکسن فردی که به طور مثال امروز بوده به شنبه 
آینده موکول شود. ضمنا افرادی که در فضای مجازی از این موضوع ابراز 
نگرانی کرده اند هم باید بدانند که تاخیری در واکسیناسیون رخ نخواهد 

داد و اگر هم رخ دهد در اثربخشی واکسن تاثیری نخواهد داشت.«

احتمال تزریق واکسن متفاوت در دوز دوم
عضو ستاد کرونای استان تهران درمورد اینکه با وجود کمبود واکسن 
برای تزریق دوز دوم، آیا این احتمال وجود دارد که دوز اول از یک 
واکسن و دوز دوم از واکسن دیگر تزریق شود، افزود: »فرموالسیون 
این واکسن ها با هم فرق دارد و ایمنی که در بدن ایجاد می کند با هم 
متفاوت است. پس طبیعی است که وقتی یک واکسن را از یک جنس 
تزریق می کنید دوز بعد هم باید از همان جنس باشد مگر اینکه ایمنی 

واکسن ها و مکانیسم آنها مثل هم باشد.«
کوهپایه زاده در خصوص اینکه اگر در زمان توزیع واکسن داخلی افرادی 
بخواهند واکسن خارجی دریافت کنندتکلیفشان چیست؟ گفت: »توصیه 
ما این است که مردم تا اطالع ثانوی هر واکسنی را که توسط سازمان 

جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور تایید می شود استفاده کنند 
و صبر نکنند تا واکسن دیگری بیاید چون چنین دستوری در شرایط فعلی 
دنیا وجود ندارد بنابراین اولین واکسنی که طبق مقررات و شیوه نامه به 
دست هموطنانمان رسید چه ایرانی و چه خارجی، حتما تزریق کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در واکنش به درخواست برای صدور 
مجوز اضطراری واکسن های ایرانی مانند واکسن کووبرکت بیان کرد: »باید 
بین مصرف عمومی و کارآزمایی تفاوت قائل شد زیرا برای هر واکسن 
فازهای یک، دو و سه انسانی انجام می شود که فاز یک و دو واکسنی مثل 
برکت با کیفیت باال و عوارض کم انجام شده و در فاز سوم تست انسانی 
هم نتیجه آن ایمنی بخشی باال بوده است. البته در رابطه با موضوع مجوز 
اضطراری هم باید بگویم که این کار را در خیلی از جاهای دنیا انجام می دهند، 
یعنی خیلی از کشورها از همان شروع فاز سوم تزریق عمومی هم انجام 

می دهند؛ هرچند فاز چهارم تزریق عمومی واکسن است.«
کوهپایه زاده گفت: »در فاز سوم طبیعی است که داوطلب ها وسیع تر 
می شوند و در فاز بعد همه گروه های سنی و جنسی را شامل می شود 
و در این تزریق کسی که داوطلب می شود از موفقیت فاز یک و دو 
اطمینان حاصل کرده و حتما قبل از تزریق مشخصات الزم، بررسی و 

بعد تزریق انجام می شود.«
وی در پایان در مورد نحوه  ثبت نام داوطلبان هم توضیح داد و گفت: 
»برای ثبت نام هر فرد می تواند به سایت همان واکسن مراجعه کند و 
اینکه چه تعداد داوطلب کافی است به روند مطالعه  واکسن مربوط است 

و برای هر کدام متفاوت است.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »اگر قرار باشد دوز 
دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود و به هر دلیلی این اتفاق رخ 

ندهد واکسیناسیون باید دوباره از ابتدا شروع شود و این یعنی احتمال 
دارد که واکسیناسیون انجام شده لغو شود و این کار از ابتدا شروع شود.«
به گزارش سالمت، مینو محرز در گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ به این 
سوال که آیا امکان تزریق دوز دوم واکسن کرونا با نوع دیگری از واکسن 
وجود دارد؟ گفت: »مطالعه ای در آمریکا انجام شده و این موضوع که دوز 
دوم یک واکسن دیگر تزریق شود باید بیشتر بررسی شود و من نمی دانم 
این اقدام تاثیر می گذارد یا نه. البته محققان معتقدند که دوز سوم به بعد 
را می توان یک جور دیگر تزریق کرد اما درباره تزریق واکسنی دیگر در 

دوز دوم مطالعاتی باید انجام و نتیجه مشخص شود.«
وی افزود: »در حال حاضر تحقیقاتی که در کشورهای دیگر انجام 
شده نشان می دهد که تزریق یک واکسن متفاوت برای دوز دوم 
چندان اشکالی ندارد اما آنها برای واکسن های خودشان این مطالعات 
را انجام داده اند و با این وجود هنوز به یک نتیجه قاطع نرسیده اند.«

محرز با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک کمیسیون واکسیناسیون 
دارد و تصمیم گیری با این نهاد است، اضافه کرد: »اگر می گویند برای 
دوز دوم واکسن دیگری تزریق کنید و برای این کار حرف علمی دارند 

اشکالی ندارد زیرا این توصیه از اینکه هیچ واکسنی تزریق نشود بهتر 
است و این کار در هر صورت مشکلی ایجاد نمی کند.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا در پاسخ به این پرسش که آیا این 
اقدام ایمنی ایجاد شده ناشی از واکسیناسیون را کاهش نمی دهد؟ 
گفت: »با توجه به نوع واکسن ها پاسخ به این سوال متفاوت است. 
اگر دو واکسن از نظر ساختاری مشابه هم باشند قاعدتا نباید اشکالی 
ایجاد شود اما اگر نوع واکسن ها متفاوت باشد باید مطالعات بیشتری 

انجام شود و من نمی دانم که این کار شدنی است یا نه.«
آینده و  از هفته های  برکت  تزریق واکسن  آغاز  به  اشاره  با  محرز 
احتمال جایگزینی این واکسن به عنوان دوز دوم، اظهار داشت: »اگر 
اولین واکسن تزریق شده سینوفارم باشد چون واکسن برکت از نظر 
ساختاری مانند سینوفارم است می توان از آن به عنوان دوز دوم استفاده 
کرد اما اگر واکسن اول نوع دیگری باشد اتفاق خاصی رخ نمی دهد.«
وی اظهار داشت: »واکسن برکت و سینوفارم هر دو از یک پلتفرم و 
ویروس ضعیف شده هستند اما آسترازنکا مکانیسم متفاوتی دارد و 
آدنوویروسی است در نتیجه نوع آن با واکسن داخلی فرق می کند. 
همچنین اسپوتنیک هم مانند آسترازنکا است ولی نوع آدنوویروس های 
آنها با هم متفاوت است بنابراین اگر دوز اول سینوفارم تزریق شده 

باشد می توان دوز دوم را از واکسن برکت استفاده کرد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با هشدار درباره اینکه اگر در مدت 
تعیین شده به افراد واکسن تزریق نشود، تصریح کرد: »اگر قرار باشد 

دوز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود اما این اتفاق به هر 
دلیلی رخ ندهد واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول شروع شود 
و این یعنی ممکن است واکسیناسیون انجام شده لغو شده و همه 

چیز از اول شروع شود.«
وی با اشاره به نابسمانی به وجود آمده در تزریق دوز دوم واکسن 
کرونا گفت: »متاسفانه کشورهای بزرگی که ایران از آنها واکسن تهیه 
می کرد با موج های کرونا مواجهه شدند و به همین دلیل شاید مسووالن 
وزارت بهداشت نتوانستند واکسن ها را در زمان مشخص شده تحویل 
بگیرند. البته قاعدتا نباید این اتفاق رخ می داد زیرا معموال برای کسی 
که واکسن تزریق شده دوز بعدی نگه داشته می شود اما حاال چه 
اتفاقی رخ داده مشخص نیست. برای مثال شاید آن شرکتی که قرار 
بوده دوز دوم واکسن را از آن تهیه کنیم االن نمی تواند این دوز را به 
ایران برساند یا صادرات واکسیناسیون آن متوقف شده تا به کشور 
خودشان برسد. این را هم باید گفت که در حال حاضر تهیه واکسن 

از یک کشور دیگر کار سختی است.«
محرز در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود چگونه 
واکسیناسیون عمومی در ایران تا پایان سال انجام می شود؟ گفت: »اگر 
وزارت بهداشت مجوز دهد و واکسن های تولید شده داخل به کمک 
بیشتری  بهتر می شود و مقدار واکسیناسیون سرعت  اوضاع  بیایند 
می گیرد. ازاین رو امیدواریم مشکالت به زودی برطرف شده و دسترسی 

مردم به واکسن کرونا بیشتر شود.«

گزارش هفته نامه »سالمت« از کمبود دوز دوم واکسن کرونا در کشور

چه خبر از دوز دوم واکسن؟!
 علی 

ابراهیمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تاخیر در تزریق دوز دوم، دوز اول را بی اثر نمی کند

محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسن نرسد همه چیز به نقطه آغاز برمی گردد

با وجود اینکه روند واکسیناسیون 
کرونا در کشور سرعت گرفته، 

خبرها از توقف توزیع دوز دوم 
واکسن ها در مراکز بهداشتی و 

سردرگمی مردم برای تزریق دوز 
دوم واکسن حکایت دارد

توصیه سازمان بهداشت جهانی 
برای کاهش خطر سویه های جدید کرونا

در سطح جهانی  واکسیناسیون  میزان  افزایش  کرد  اعالم  بهداشت جهانی  سازمان 
کرونا شود. ویروس  مختلف  مانع جابجایی سویه های  می تواند 

خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  آنالین  سپید  از  نقل  به  »سالمت«،  گزارش  به 
برای  زد   تخمین  جهانی  بهداشت  سازمان  ارشد  مقامات  از  یکی  جوان، 
موارد  مانند  »وارداتی«  کروناویروس  به  ابتال  خطر  توجه  قابل  کاهش 

شیوع  یا  خوشه  یک  ایجاد  باعث  می تواند  که  جدید  سویه های  با  مرتبط 
است. ضروری  درصدی   ۸۰ حداقل  واکسیناسیون  پوشش  شود،   گسترده تر 

مایکل رایان، رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی بهداشت گفت: »در نهایت 
سطح باالی پوشش واکسیناسیون، راه خروج از این همه گیری است.« 

بسیاری از کشور های ثروتمند اقدام به واکسیناسیون نوجوانان و کودکان کرده اند که 
خطر ابتال به کووید در آنها نسبت به افراد مسن یا افراد مبتال به بیماری های زمینه ای 
کمتر است، این در حالی است که این کشور ها از سوی نهاد های بهداشتی بین المللی 
تحت فشار هستند که اهدای واکسن به کشور های فقیر را در اولویت قرار دهند.

رئیس بخش فوریت های سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: »داده های کامال 
تاثیر  برای  واکسیناسیون  پوشش  درصد  چند  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  دقیقی 
۸۰ درصدی واکسیناسیون  اما مطمئنا پوشش  بیماری الزم است  انتقال  بر  کامل 
بالقوه  طور  به  که  وارداتی  سویه های  بروز  توجهی خطر  قابل  طور  به  می تواند 
شود،  بیماری  شیوع  یا  خوشه  ایجاد  باعث  یا  کند  ایجاد  ثانویه  موارد  می تواند 
کاهش دهد.« سویه دلتا در بیش از ۶۰ کشور جهان گسترش پیدا کرده و نسبت 
به سویه آلفا که برای اولین بار در انگلیس مشاهده شد از قدرت سرایت پذیری 

است. برخوردار  بیشتری 

خبــر
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کووید-19،  همه گیری  با 
جهان با مشکلی روبرو شد 
که در مقایسه با سایر موارد 
بیماری های همه گیر بی نظیر 
بود. چنین رویکردی به دلیل اطالعات اشتباهی 
که در چند سیستم عامل برای بیشتر مردم در 
دسترس بود، به وجود آمد. این اطالعات که در 
اختیار مردم قرار می گرفت تا چگونه در مقابل 
کرونا از خود حفاظت کنند مانند شمشیر برنده ای 
به ایجاد اضطراب و ترس بین مردم کمک می کرد. 
از سوی دیگر، این اطالعات برعکس عمل کرده 
و بسیاری از مشکالت منفی را در جامعه ایجاد 
کرد. اطالعات نادرست در مورد بیماری کرونا تنها 
به حوزه پیشگیری و کنترل محدود نشد و حتی 
در زمینه تالش برای تولید واکسن هم اثرگذار 
بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و رسانه ها، دفع 
هرگونه اطالعات نادرستی که فرد قبال دریافت 
کرده است که به طور آشکار برای تولید و پذیرش 
واکسن ما را با مشکل مواجه می کرد، کار بسیار 
دشواری بود. باید تدابیر مناسبی بین کشورهای 
دنیا برای مهار این تهدید به کار گرفته می شد تا 
جهان را از چنگال این بیماری همه گیر راحت کند. 

اینفودمی چیست؟
پس از اعالم شیوع بیماری کرونا توسط اورژانس 
بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی و نگرانی 
این سازمان، پس از مدت کوتاهی این سازمان 
اعالم کرد که بیماری همه گیر کرونای جدید با 
»اطالعات اشتباهی« همراه بوده است. سازمان 
بهداشت جهانی از این اطالعات اشتباه به عنوان 
»بیماری دوم« به عنوان اینفودمی همراه با همه گیری 
کرونا نام برده است. اینفودمی، اطالعات درست و 
نادرست افراطی است که باعث می شود افراد هنگام 
نیاز به پذیرش یا رد این اطالعات و کشف حقیقت 
دچار سردرگمی شوند. اطالعات غلط می تواند 
دو نوع متفاوت باشد: »اطالعات نادرست« که با 
سوءنیت بین مردم گردانده می شود و »اطالعات 
غلط« که برای گسترش دروغ حتی بدون نیت 
قبلی ایجاد می شوند. صرف نظر از گروه اول یا 
دوم، هر دو اطالعات نادرست مضر هستند زیرا 
مساله نگران کننده، همه گیری بیماری و سالمت 

انسان است.

تاثیر اینفودمی )اطالعات درست و 
نادرست( بر بهزیستی روان شناختی

اینفودمی یک مساله بسیار گسترده است و مبارزه 
با آن باید بر اساس واقعیت مورد بحث قرار 
می گرفت زیرا محتوای مخرب اینفودمی نه تنها 
شامل اخبار جعلی، شایعات و نظریه توطئه وار 
خواهد بود بلکه تبلیغ روش های جعلی درمان، 
وحشت، نژادپرستی، بیگانه ستیزی و بی اعتمادی 
را نیز دربرمی گیرد. تحقیقات نشان می دهد که 
تاثیر اینفودمی بر سالمت روان بسیار چشمگیر 
بوده است. در ابتدای بیماری همه گیر کرونا، جهان 
در دام اطالعات نادرست قرار گرفت و هیچ 
کس واقعا متوجه نمی شد که در حوزه آموزش 
بهداشت چه می گذرد و آیا مردم اطالعات درست 

از منابع درست یا اطالعات نادرست از منابع »شبه 
درست« دریافت می کنند که مردم را به طور کامل 

سردرگم می کرد.
عالوه بر این، به دلیل سیستم اعتقادی، فرهنگی و 
سطح تحصیالت، مردم در معرض کسب اطالعات 
غلط و مغرضانه قرار گرفته و از صحت منابع 
اطالعات آگاهی نداشتند. بنا به گفته یکی از 
استادان داروساز بالینی، در عصر اطالعات اشتباه 
در مورد کووید-19، وقتی خانواده یک پزشک به 
او اعتماد ندارند، آیا بیماران می توانند به پزشک 
اعتماد کنند؟ این جمله به وضوح تاثیر اینفودمی 
را در بیماری همه گیر کووید-19 منعکس می کند. 
در چنین موردی شاهد هستیم که حتی یک 
متخصص مراقبت های بهداشتی مورد بی اعتمادی 
خانواده قرار می گیرد و این اتفاق برای بسیاری از 
متخصصان بهداشت نیز رخ داده است. می بینیم 
که اطالعات غلط به شکلی ارائه شده اند که مردم 
بیش از اطالعات درست واقعی آنها را باور دارند. 
روند فعلی نشان می دهد که درک عمومی مردم 
درباره موضوعات و سیاست های بهداشتی در 
واقع از تجربه مستقیم پیام های درج شده در 
رسانه های اجتماعی ناشی نمی شود و مردم بیشتر 
اطالعات خود را از شبکه های اجتماعی به دست 
می آورند. تحقیقات مشخص می کند که بخش قابل 
توجهی از پیام هایی که در شبکه های اجتماعی 
پخش می شود از منابع معتبر به دست نمی آیند. 
از این رو، استفاده از شبکه های اجتماعی منجر به 
پیدایش سوءتفاهم بیشتر در مورد کووید-19 شد.

به  مطالعاتی که  از  آمده  به دست  نتایج  طبق 
بررسی اثرات ناشی از ترس از کووید-19 و 
سوءتفاهم  های به وجود آمده از طریق شبکه های 
اجتماعی پرداخته است، مشخص شدکه استفاده 

از رسانه های اجتماعی مشکل دار به طور قابل 
توجهی با پریشانی روانی و بی خوابی در ارتباط 
است و وقتی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم 
از طریق شبکه های اجتماعی مانند فضای مجازی، 
رسانه های سنتی و محلی و دوستان مقدار زیادی 
اطالعات غلط درباره کووید-19 دریافت می کنند، 
ناراحتی آنها افزایش می یابد که متعاقبا به پریشانی 
روانی تبدیل می شود. این آزمایش بین 1078 نفر 
انجام شد که 95درصد از شرکت کنندگان از ترس 
آلوده شدن به کووید-19رفتار خود را تغییر داده 
بودند. طی گزارشی از کشور عراق نیز مشخص 
شد که ترس و وحشت در مورد کووید-19 میان 
کاربران شبکه های اجتماعی بیشتر بوده است و 
این امر تاثیر منفی بر وضعیت سالمت روان تقریبا 
نیمی از کاربران شبکه های اجتماعی در کشور 

عراق گذاشته است.

تاثیر اینفودمی بر واکسن کووید-19
اینفودمی عالوه بر تاثیر بر بهزیستی روان شناختی، 
می تواند اثرات مخربی در پذیرش واکسن بین مردم 
ایجاد کند که باعث می شود در انجام واکسیناسیون 
نیز تزلزل ایجاد شود. در مورد تردیدی که در 
تزریق واکسن در افراد جامعه به وجود می آید 
می توان به تاخیر در پذیرش یا امتناع در تزریق 
اشاره دارد. طی گزارش کمیته ایمن سازی سازمان 
بهداشت جهانی، مشخص شد که افزایش تردید 
درباره واکسن و اطالعات غلط منتشر شده توسط 
گروه ضدواکسیناسیون برای کنترل بیماری قابل 
پیشگیری خطر و تهدید جدی به شمار می رود. 
این روزها مردد بودن برای تزریق واکسن یک 
روند جهانی بوده و تقریبا بیشتر کشورهای جهان 
چنین مشکلی را گزارش کرده اند. این معضل 

یک پدیده پیچیده است و به اعتماد به نفس و 
خودآگاهی و آرامش وابسته است. همچنین این 
مردد بودن از نظر زمان، مکان و واکسن ها متفاوت 
است. به طور کلی امتناع از واکسینه شدن قابل 
درک است و منجر به کم شدن تقاضا برای تزریق 
واکسن می شود. از طرفی هم تردید کم لزوما 
باعث زیاد شدن تمایل و تقاضا نمی شود. امتناع 
از تزریق در مورد چند بیماری قابل پیشگیری از 
طریق تزریق واکسن نیز از قبل وجود است مانند 
هموفیلوس آنفلوانزا نوع B، واریسال، پنوموکوک و 
سیاه سرفه. علی رغم واقعیت های مشخص شده در 
مورد واکسیناسیون بیماری آنفلوانزای هموفیلوس 
نوع B، همچنان مهم ترین مداخالت بهداشتی در 
عصر ما امتناع از واکسینه شدن است اما این ترس 
و تردید بحرانی است که مردم مسبب به وجود 
آمدن آن هستند. با این تفاسیر اطالعات غلط 
موجود نیز به شدت بر تالش های واکسیناسیون 

کووید-19 تاثیر می گذارد.

مدیریت اینفودمی
سیستم اطالعاتی غلط درباره کووید-19 می تواند 
به شدت برای تالش برای کنترل، پیشگیری و 
مدیریت بیماری مضر باشد و همین امر در پذیرش 
واکسن نیز قابل مشاهده است. بنابراین ضروری 
است که اینفودمی به طور مناسب مدیریت شود.
رسانه ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی 
در انتشار اطالعات درست و غلط دارند. از این رو، 
پایبندی به تعهدات مسووالنه ضروری می شود. 
گزارشگران واجد شرایط و حرفه ای و آموزش دیده 
باید در تهیه گزارشات سالمت مشارکت کنند. 
خانه رسانه باید درک بررسی حقایق را داشته 
باشد و اخبار جعلی، اطالعات غلط و نادرست 

را از بین ببرد. برای بهبود کیفیت اخبار سالمت 
باید بین خانه رسانه و متخصصان بهداشت تعامل 
وجود داشته باشد. بیش از همه، رسانه ها باید از 
طریق انتشار اطالعات مناسب و دقیق مسوولیت 
توانمندسازی و آموزش گزارشگران و مسووالن 

را به عهده بگیرند.
مسووالن باید سخنان خود را عالمت گذاری 
کنند: سیاستمداران مسوول باید هنگام سخنرانی 
عمومی اظهارات خود را عالمت گذاری کنند 
زیرا اظهارات آنها جدی گرفته می شود و توسط 
همه افراد جامعه دنبال می گردد. مخصوصا باید 
از کم اهمیت جلوه دادن چنین بیماری همه گیر 
بدون مشاوره فنی مناسب خودداری کنند.  طی 
بیماری همه گیر کووید-19، بسیاری از اظهارات 
دولتمردان به صورتی بود که اهمیت بیماری 
همه گیر کووید-19را دست پایین جلوه داد و 
زندگی شهروندان را به خطر انداخت. بسیاری از 
مسووالن اهمیت این همه گیری را جدی نگرفته و 
نظرات آنها با گفته سازمان های بهداشت عمومی و 
دانشمندان در تضاد بود. این اظهارات در رسانه های 
محلی و اجتماعی به اطالعات غلط و نادرست 

تبدیل شد و مانند حریق گسترش یافت.
جستجوی اطالعات و تقسیم مسووالنه: نیازی 
به گفتن نیست، استفاده از اطالعات مربوط به 
بیماری در زمان همه گیری بسیار زیاد است. 
افراد برای برطرف کردن عطش خود درکسب 
اطالعات، تا جایی که می توانند به دنبال آگاهی های 
جدید می روند و همین یافته ها را با دیگران نیز 
به اشتراک می گذارند. با این حال، ضمن انجام 
این کار، مسوولیت صحت این اطالعات برعهده 
جستجوگر آن است که یافته ها را از منابع علمی 
معتبر و مناسب جذب کند و عین همان اطالعات 

به دست آمده را به اشتراک بگذارد. مردم همچنین 
باید از شرکت در مجامع بحث و گفت وگو که در 
آن اطالعات نادرست به اشتراک گذاشته می شود 

خودداری کنند.
مقامات  توسط  درست  اطالعات  اشتراک 
مناسب: متخصصان بهداشت عمومی، پزشکان 
و دانشمندان باید مسوولیت اطالع رسانی را برعهده 
بگیرند و از طریق مجامع مناسب مانند مصاحبه ها، 
رسانه های  و  وبالگ ها  تبلیغات،  پادکست ها، 
اجتماعی و شبکه های مجازی اطالعات درست 

را در اختیار مردم بگذارند.
اتصال موتورهای جستجوگر به سایت های 
علمی مناسب: باید موتورهای جستجوی اصلی و 
برجسته مانند گوگل و یاهو در باالی صفحه وب 
به سایت های علمی مناسب هدایت شوند. این امر 
می تواند به جلوگیری از ورود افراد به سایت های 
گمراه کننده و کسب اطالعات نادرست کمک کند. 
ارتباط همدالنه: شرایط همه گیری بیماری مانند 
کووید-19 به ارتباط همدالنه احتیاج دارد زیرا 
این موضوع می تواند اضطراب را از بین ببرد و 
در دریافت کمک مثبت روندی سازگارانه را به 
وجود آورد. با این رویکرد مشخص می شود که 
مردم با سازمان های دولتی در تضاد نیستند و بیشتر 
به سمت پست ها و مطالبی جذب می شوند که 
شخصی، همدالنه تر بوده و در مورد بیماری همه گیر 

کرونا ابراز نگرانی بیشتری می کنند.
برقراری ارتباط با گروه های خاص: راهکار های 
ارتباطی خاص باید با در نظر گرفتن گروه های 
اقلیتی، طبقاتی، نژادها و قومیت ها تنظیم شود. 
نقش های اصلی گروه های خاص باید با هدف 
ترویج و توسعه آگاهی ارتقا یابند تا افراد از همان 
گروه با جامعه ارتباط برقرار کرده و آگاهی های 

الزم را به درستی دریافت کنند.
مطالب آموزشی جهت آموزش بهداشت: موارد 
آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که افراد را 
آموزش دهند زیرا هنگام شیوع بیماری مردم تمایل 
زیادی به دریافت اطالعات از منابع مختلف دارند. 
بنابراین باید آموزش موارد بهداشتی مناسب برای 
مردم از طربق رسانه های محلی صورت پذیرد. 
در نهایت اطالعات رسانه های محلی به سمت 
رسانه های اجتماعی سرازیر می شود و به سرعت 
گسترش می یابد و در صورت صحت اطالعات 

آگاهی نیز افزایش می یابد. 
اطالعات به اندازه بیماری همه گیر جدی است و 
می تواند حتی سریع تر از خود بیماری گسترش 
یابد. از این رو، بسیار مهم و ضروری است که با 
استفاده از این اطالعات و با ارتقای سطح سالمت 
و تندرستی به طور مناسب و به موقع به کمک 
در پیشگیری، واکسیناسیون و مدیریت بیماری 
همه گیر کووید-19 کمک شود. با توجه به این 
زمینه، رسانه ها، چه محلی و چه اجتماعی باید در 
ایجاد آگاهی، ترویج عادت های سالم، در جریان 
قرار دادن مردم با اطالعات دقیق و بهبود سالمت 
روانی - اجتماعی نقش مهمی داشته باشند. مهم تر 
از همه، دولت باید در قسمت نظارت نقش فعالی 
را ایفا کند و برای کاهش تهدیدات این بیماری 

سیاست های خاصی را بر رسانه ها حاکم کند.

اثرات اینفودمی کووید-19 بر سالمت روان شناختی و تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

اینفودمی، اطالعات 
درست و نادرست 

افراطی است که 
باعث می شود 

افراد هنگام نیاز 
به پذیرش یا 

رد این اطالعات 
و کشف حقیقت 
دچار سردرگمی 
شوند. اطالعات 

غلط می تواند 
دو نوع متفاوت 
باشد: »اطالعات 
نادرست« که با 

سوءنیت بین مردم 
گردانده می شود 
و »اطالعات غلط« 

که برای گسترش 
دروغ حتی بدون 
نیت قبلی ایجاد 

می شوند

در فرایند مشاوره تاکید می شود 
که قرار نیست ما به جای دیگران 
تصمیم بگیریم، به جای آنها 
انتخاب کنیم و نظر خود را بر 
آنها تحمیل کنیم، بلکه الزم است 
قدرت انتخاب شان را افزایش دهیم. هر جا احساس انتخاب گری وجود 
داشته باشد، چون به ما احساس ارزشمندی می دهد، حال خوب هم 
هست و هر جا که فشار و تحمیل خودش را نشان دهد، با حال بد 
روبرو می شویم. موقعیت های گوناگونی هم در زندگی تجربه کرده ایم 

که زمینه های انتخاب بوده و االن محصول آن را به تماشا نشسته ایم. 
ما سال های قبل رشته تحصیلی مورد نظرمان را انتخاب کردیم، 

برای زندگی مشترک مان دست به اقدام و گزینش زدیم، 
برای پذیرش و عهده دار شدن نقش والدگری نیز 

دست به اقدام زدیم، شهر محل سکونت و 
محله مورد نظرمان را یافتیم، برای خرید 

آنچه نیاز داریم، بارها ناگزیر از یک 
انتخاب بوده ایم و پس از آن قدرت 
و  درست  نیز  و  انتخاب گری 
گزینش هایمان  بودن  نادرست 

را ارزیابی کرده ایم.
اینکه در آستانه یک انتخاب جدید 

هستیم. به دور از هر نوع نگاه سیاسی 
و شعار، می دانیم که بخشی از زندگی ما به 

انتخاب مسوولی مرتبط می شود که تصمیم های 

کالن درباره ما خواهد گرفت و سیاست هایی را برای االن و آینده خودمان 
و فرزندان مان اجرایی خواهد کرد. این یعنی فرصتی برای احترام گذاشتن 
به خودمان و سهیم شدن در بهتر ساختن اکنون و آینده. انتخابات نه یک 
تشریفات است و نه یک تحمیل بلکه بستری است برای نقش آفرینی 
و احساس مثبت گزینش گری. اگر سهم خودمان را در این باره استفاده 
نکنیم، چه بسا خودسرزنشی هایی که سال های بعد به سراغ ما خواهد آمد 
و نگرانی هایی که مانند فرصت های از دست رفته، به اندوه ما منتهی خواهد 
شد. چه این که امام علی)ع( یادمان داده اند که از دست دادن فرصت ها، 
مایه  غمگینی است. در این میان، افکار منفی و خطاهای شناختی که از 
طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی تقویت می شوند، 
مانعی جدی برای بهره بردن از چنین سهم و نقشی است که با 
کمی تامل و برخوردار بودن از مهارت تفکر نقاد، می توان 
از آنها عبور کرد و تصمیمی تازه گرفت. طرح نو 
انداختن در زندگی همیشه به فردگرایی ها و 
تالش های فردی ما نیست بلکه شرایط 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه ای که خودمان خلق کرده ایم، 
در آن بسیار اثرگذار است و اکنون 
هنگامه آن از راه رسیده است. 
لحظه ای عینک بدبینی ناشی از 
شنیده ها، دیده ها و تجربه های منفی 
گذشته را از جلوی دیدگامان برداریم 
و نگاهی نو به این مهم بیندازیم؛ شاید به 

تصمیمی بهتر بینجامد.

 هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« 
)48 شماره در سال( 350,000 تومان است. 

 برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 
 10 درصد تخفیف(، مبلغ 315 هزار تومان 

 در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 
 6274 -1211 -4007 -5714 

بانک اقتصادنوین واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را
 همراه نام و نشانی و کدپستی 10 رقمی 

 به تلفن 76 79 10 26 اعالم نمایید. 
 اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان 

دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط 
تا پایان خرداد 1400 است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته 
و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

 رویکرد مرحله ای رفع 

محدودیت ها در ایاالت متحده 

و در سراسر جهان آغاز شد

جدی بودن کرونا 
را فراموش نکنید

تفاهم میان زن و شوهر با تفاهم میان والدین،  تفاوت های 

بسیاری دارد اما والدین چگونه می توانند بر سر نحوه 

تربیت کودک به تفاهم برسند، بدون اینکه دعوا یا مرافعه ای 

میان آنها شکل بگیرد؟...صفحه11

آسیب دیدگی موها در اشکال مختلفی نمایان می شود که دوشاخگی 

انتهای موها )یا موخوره( و گره خوردگی بیش از حد موها فقط دو 

مورد از مشهورترین و رایج ترین آنها هستند...صفحه13

مدیریت زیست محیطی برنامه ها یا کوهنوردی در 

کوهستان های بزرگ مانند هیمالیا و قراقوروم، مسایل 

ویژه خود را دارد؛ در زیر چند رهنمود و پیشنهاد در 

این زمینه ارائه می شود...صفحه4

آیا روش های تربیتی 

باید منسجم و یکپارچه باشند؟

نقش تفاهم والدین 

در تربیت درست کودک 

رفتارها و تصمیمات ما درباره 

نگهداری از موهایمان به مرور زمان 

باعث آسیب دیدگی آنها می شود

تشخیص آسیب دیدگی 

موها از خشکی تا ریزش

 

قبل از رفتن به کوهستان 

حتما آموزش ببینید

پاکیزگی کوهستان های 

بزرگ را پاس بدارید

 

شاید این روزها که مردم جهان در تب وتاب 

تزریق واکسن کرونا هستند، این سوال برای 

خیلی ها مطرح شود که آیا الزم است قبل و بعد 

از تزریق این واکسن از رژیم غذایی خاصی 

پیروی کنند یا نه؟...صفحه7

حتی با اتمام کرونا برای بسیاری از مردم زندگی 

بالفاصله به حالت عادی برنمی گردد. رویکرد 

مرحله ای رفع محدودیت ها در ایاالت متحده و در 

سراسر جهان آغاز شد اما این قضیه به معنای از بین 

رفتن کرونا نبود. مسووالن برای شروع مجدد چرخه 

اقتصادی تالش می کنند درحالی که باید موج 

عفونت های کروناویروس را مهار کنند..صفحه10

خرافات، تهدیدی 

دیگر برای گونه های 

در خطرانقراض کشور
حیات وحش ایران مدت هاست از خرافات رایج 

میان مردم صدمه می خورد. بازار پررونق انواع 

اقالم جانوری که بنا بر ادعای فروشندگان یکی 

شانس می آورد، یکی محبوبیت و دیگری قوای 

جنسی را فعال می کند، سود سرشاری عاید 

سوداگران می کند. امروزه این خرافات تا جایی 

پیش رفته اند که به صورت تهدیدی جدی برای 

گونه های نایاب جانوری شده اند...صفحه14

گفت وگوی »سالمت« با مدیرکل 

دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 

مدارس وزارت بهداشت درباره 

وضعیت فرزندآوری در کشور

برکاتی: فاصله ای 
با پرتگاه »چاله 

جمعیتی« نداریم

بررسی دالیل و عوامل موثر 
در فرزندکشی

یک تراژدی 
تمـام عیـار

تاکید دکتر محمدرضا وفا 

متخصص تغذیه در پی 

واکسیناسیون سالمندان 

قبل و بعد از تزریق 
واکسن کرونا 

رژیم ضدالتهاب 
داشته باشید!

ایده آل جایگزینی جمعیت برای کشور ما 

2/1 است اما متاسفانه در حال حاضر این رقم 

به 1/7 کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر، 

با توجه به فاصله این عدد با اعداد 1/5 )لبه 

پرتگاه چاله جمعیتی( و 1/3 )چاله جمعیتی( 

می توان گفت که کشور ما فاصله زیادی با 

این رویداد خطرناک ندارد...صفحه2

بررسی ها حاکی از این بوده اند که حدود 

75 درصد والدین فرزندکش عالئم روان 

پزشکی قبلی داشته اند و ۴۰ درصد آنها یک 

روان پزشک را قبل از جنایت دیده اند و تقریبا 

نیمی از مادران فرزندکش سابقه بستری در 

بیمارستان داشته اند...صفحه3

www.sa lamat . i r سال هفدهم  شماره 797  شنبه  8 خرداد 1400  16 صفحه   7000 تومان

به مناسبت 31 می مصادف با 10 خرداد؛ 

روز جهانی »بدون دخانیات«

تعهد برای
 ترک سیگار

صفحه6

چگونه درشر ایط نابسامان اقتصادی 

مصر ف شیر را کمترنکنیم؟
پرسشی از رئیس انجمن تغذیه ایران به بهانه روز جهانی شیر

جدیدترین مطالعات در سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی )فائو( نشان داده است که با افزایش 

متوسط درآمد خانوارها، میزان تقاضا برای مصرف شیر و فراورده های لبنی افزایش پیدا می کند. از 

آن طرف، استاندارد جهانی برای مصرف سرانه شیر 165 کیلوگرم است؛ یعنی به طور میانگین هر فرد 

جدیدترین مطالعات در سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی )فائو( نشان داده است که با افزایش باید در سال 165 کیلوگرم شیر مصرف کند تا از مواد مغذی موجود در شیر بهره مند شود... صفحه8

متوسط درآمد خانوارها، میزان تقاضا برای مصرف شیر و فراورده های لبنی افزایش پیدا می کند. از 

آن طرف، استاندارد جهانی برای مصرف سرانه شیر 165 کیلوگرم است؛ یعنی به طور میانگین هر فرد 

جدیدترین مطالعات در سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی )فائو( نشان داده است که با افزایش باید در سال 165 کیلوگرم شیر مصرف کند تا از مواد مغذی موجود در شیر بهره مند شود... صفحه8

متوسط درآمد خانوارها، میزان تقاضا برای مصرف شیر و فراورده های لبنی افزایش پیدا می کند. از 

آن طرف، استاندارد جهانی برای مصرف سرانه شیر 165 کیلوگرم است؛ یعنی به طور میانگین هر فرد 

باید در سال 165 کیلوگرم شیر مصرف کند تا از مواد مغذی موجود در شیر بهره مند شود... صفحه8

انتخاب؛ احترام به خود
 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره ماوا

امور مشترکین: 
26 15 14 85

امور مشترکین: 
26 15 14 85



در افراد معتاد به عشق همه عزت نفس، احساس 
مثبت بودن و حتی دلیل و هدف زندگی در 
وجود کسی خالصه می شود که ظاهرا به او عشق 
می ورزیم. این فرد همه احساسات خوب درباره 
خود را موکول به بودن در روابط عاشقانه می داند.
از نظر علم روان پزشکی، عشق یک مسمومیت 
مغزی با ماده فنیل اتانول آمین است که به آن 
مولکول عشق هم می گویند. وقتی عاشق می شویم 
به نظر می رسد مغز ما طبیعی فعالیت نمی کند. کف 
دستانمان عرق می کند، نفس هایمان بند می آید، 
به درستی نمی توانیم فکر کنیم و احساسی شبیه 
به اینکه پروانه ای در دلمان پر می زند به ما دست 
می دهد. جرقه این احساس شگفت انگیز می تواند با 
چیزی به سادگی دیدن چشم ها، لمس کردن گروها، 
شنیدن موسیقی یا خواندن کتابی به وجود آید.

عامل ایجاد این تحریک، مولکول کوچکی موسوم 
به فنیل اتیل آمین است. این مولکول همراه با دوپامین 
و نوراپی نفرین می تواند یک حس نامعلوم ولی 
شادی آفرینی را که منجر به عالقه سیری ناپذیری 

می شود ایجاد کند.
این احساس 2 تا 3 سال طول می کشد و بعد 
از آن، مغز از این مسمومیت شسته می شود و 
حاالت حاد عاشقانه و شیدایی و نیمه شیدایی 

فروکش می کند.

چه اتفاقی برای آن احساس 
می افتد؟ عاشقانه 

آن احساس یا تبدیل به یک صمیمیت می شود، یا 
منجر به ترک معشوق و قطع رابطه می شود. بعد از 
این مدت، شور و اشتیاق آتشین به معشوق دیگر 
وجود ندارد و رابطه ممکن است به چالش و 
دست انداز بیفتد و در این کشمکش ها از بین برود.
بعضی سعی می کنند بعد از قطع یک رابطه، سراغ 
یک رابطه عاشقانه تازه بروند و انگار معتاد شده اند 
در عشق باقی بمانند. بسیاری از جوانان ما گرفتار 
اختالل اعتیاد به عشق هستند. یعنی به خود تلقین 
می کنند که عاشق شده اند و می خواهند حمایت 
و امنیت روانی الزم را از روابط عاشقانه خود 
به دست بیاورند. جالب اینکه بعضی می دانند 
که این احساس خودساخته و کاذب است اما 
خودساخته شیرین و دلنشینی است که به ظاهر 
آنها را در مقابل احساس ناکامی و سرخوردگی 
و افسردگی و خشم کنترل و حفاظت می کند.

اعتیاد به عشق چطور تعریف می شود؟
من در کار بالینی خود سویه ای از این رفتارها 
را دیده ام که شاید اصال به آمیزش و هم آغوشی 
منجر نشود و این همان اعتیاد به عشق است. 
در این نوع اختالل روانی فرد مایل است در 

پرهیجان  رابطه 
قرار گیرد که در آن، 

دوپامین و نوراپی نفرین باال 
می رود و احساس لذت به وجود می آید. این 
افراد پیام ها یا شعرهای عاشقانه یا استیکرهای 
عاشقانه برای هم می فرستند و با این کارها روی 
ناکامی ها و سرخوردگی های خودشان، پوشش 

و مرهم بگذارند.

این احساس چقدر واقعی است؟
این احساس واقعی است اما حقیقی نیست. یعنی 
اینکه این احساسات اصالت و عمق یک احساس 
واقعی و پایدار را ندارد چون از یک نیاز روانی 
وسواس گونه ریشه می گیرد. آدم عادی هر 5-6 

سال یا 8-7 سال یک بار عاشق شود. 
خیلی ها فکر می کنند، هر کسی فقط یک بار 
عاشق می شود، در صورتی که انسان می تواند 
در هر دوره ای از زندگی خود از سنین کودکی 
تا کهنسالی چند بار عاشق شود. اینکه فرد مدام 
در حال عاشق شدن باشد، یک نیاز و انتخاب 
خودخواسته است. در اختالل اعتیاد به عشق، فرد 
برای باال بردن دوپامین خون خود به جای مصرف 

مواد مخدر از عشق کمک می گیرد.
بعضی خود را خیلی رمانتیک )عاشق مسلک( 
بلکه  نیستند،  رمانتیک  واقع  در  اما  می دانند 
طرحواره های  و  تله ها  و  زیاد  وابستگی های 

شناختی دارند که می خواهند 
مورد ستایش و توجه قرار بگیرند. 
به دلیل همین طرحواره های نقص و شرم 
روابط  می کنند  سعی  هیجانی،  محرومیت  و 
عاشقانه ای برقرار کنند حتی وقتی طرف مقابل 

از استانداردهای الزم را نداشته باشد.
از  درمانی  روان  کنار  می توان  مرحله  این  در 
بازجذب  داروهای  خصوص  به  دارودرمانی 
یا  دوپامین  که سطح  داروهایی  یا  سروتونین 
نوراپی نفرین خون را باال می برد. کنار اینها، داروهای 
ضدافسردگی یا ضداضطراب هم می توانند به 
فرد کمک کنند تا دچار عشق های کاذب نشود. 

ایراد اعتیاد به عشق چیست؟
اعتیاد به هر شکل زیان بار است و عواقب آن 
را نادیده گرفته می شود. برخی معتادان به عشق 
متوجه می شوند وقتی درگیر رابطه ای نیستند، 
می توانند به خوبی از خود مراقبت کنند اما وقتی 
خود را گرفتار عشقی می بینند، متوجه می شوند 
به تدریج کم  آنها  ظرفیت های خود-مراقبتی 
می شود. در افراد معتاد به عشق همه عزت نفس، 
احساس مثبت بودن و حتی دلیل و هدف زندگی در 
وجود کسی خالصه می شود که ظاهرا به او عشق 
می ورزیم. این فرد همه احساسات خوب درباره 
خود را موکول به بودن در روابط عاشقانه می داند.
ایراد دیگر اعتیاد به عشق آن این است که این 

احساس اصالت ندارد و اگر ازدواجی بر آن اساس 
شکل بگیرد، خیلی زود به شکست می رسد.

عشق واقعی حتی اگر به صمیمیت تمام عیار 
هم منجر نشود به صورت رگه هایی از ستایش 
و احترام باقی می ماند. زن و شوهر بعد از گذشت 
چند سالی، ممکن است دیگر احساس عاشقانه 
به هم نداشته باشند اما برای هم حریم و احترام 
قائلند و در درون خود سجایای اخالقی طرف 

مقابل را ستایش می کنند.
از این احساس احترام  در عشق کاذب گذرا 
و ستایش خبری نیست. خیلی از روان شناسان، 
سکس درمانگران و روان پزشکان عقیده دارند، 
عشق کاذب و گذرا ثمره باال و پایین رفتن و غلیان 
هورمون های تستسترون در مردان و اکسی توسین 
و استروژن در زنان است. آنها می گویند با باال 
رفتن هورمون های جنسی به فرد احساس عاشقی 
دست می دهد. این افراد همیشه باید معشوقه ای 
داشته باشند که در مواردی عشق ممنوعه است.

آیا اعتیاد به عشق واقعی است؟
کارشناسان اعتقاد دارند اعتیاد به عشق همانقدر 
واقعی است که اعتیادهای دیگر در زمینه الگوهای 
رفتاری و ساز و کار مغزی. آنها که همواره به 
دنبال عشقی هستند، همه 4 عالمت اعتیاد یعنی 
میل شدید، تحمل، ترک دارو و عود دوباره 

را نشان می دهند.

فضای مجازی چه نقشی در شکل گیری 
عشق کاذب یا اعتیاد به عشق دارد؟

فضای مجازی قطعا در این میان نقش دارد 
در  می کند.  نزدیک تر  هم  به  را  آدم ها  چون 
واقع زندگی امروز شکل رابطه ها را تغییر داده. 
مهمانی ها به خصوص مهمانی های بزرگ کمتر 
برگذار می شوند و خانواده ها کوچک شده و 
ارتباط های خانوادگی هم به دنبال آن کمرنگ 
شده است.  با وقوع این اتفاقات، حاال بستری که 
می توان روابطی را فراهم کرد، فضای مجازی 

یا همان اینترنت است.
در  این سال  ها  در  که  برنامه هایی  یک سری 
دسترس مردم بوده اند، با انواع امکانات از جمله 
شناسایی افراد متفاوت از سن و جنس و شغل و 
عالئق و ملیت در واقع بستری برای ارتباط های 
بیشتر فراهم کردند. خواسته های هر کس در 
این برنامه ها با هم فرق دارد، برخی به دنبال 
دوست معمولی هستند، بعضی به دنبال همسر 
و برخی هم به دنبال شریک جنسی. آنها که 
اعتیاد به رابطه جنسی یا عشق دارند اغلب از 

این برنامه ها استفاده می کنند.
از یک طرف، وقتی در اصلی ترین رسانه ما یعنی 
صدا و سیما هیچ آموزش به روز و درخوری 
ندارد و  درباره رابطه جنسی و عشق وجود 
از طرف دیگر، وقتی ماهواره های خارجی که 
از  با بهره مندی  ایران کم مخاطب نیستند،  در 

انواع جذابیت های دیداری مدام درباره عشق 
و دلدادگی سریال پخش می کنند، طبیعی است 
که شاهد رواج نوعی فرهنگ نمایش عشق به 
تقلید از فضای مجازی و ماهواره ها در میان 

جوانان خودمان باشیم.

چطور آموزش می تواند جلوی این 
احساس کاذب را بگیرد؟

اصل اول آموزش درست مهارت های زندگی از 
سال ها دبستان است. بعد از آن، افراد جامعه باید 
آموزش ببینند که با دیدن عالئم گرفتاری های روانی 
حتما به مشاور و روان شناس یا روان پزشک مراجعه 
کنند. در واقع، بچه های ما باید بدانند چه موقع از 
مسیر عادی زندگی و عشق ورزی خارج شده اند. 
در آموزش مهارت های زندگی، فرد عادی باید 
با شکل های دیگر سرگرمی مانند جمع آوری 
مجموعه عایی که زمان و تمرکز فکری او را به 
خود جلب می کند یا پرورش گل و گیاه آشنا 
شود. با ورزش کردن که کمک موثری برای 

درمان افسردگی است، آشنا شود. 

ارتباط عشق با فرزندآوری چیست؟
عشق با فرزندآوری لزوما نسبت مستقیم ندارد. 
ورود بچه بین پدر و مادر فاصله می اندازد و اگر 
پدر و مادر پیش از دنیا آمدن بچه، به صمیمیت 
مطلوب نرسیده  باشند، بعید است که بعد از آمدن 
یک بچه به صمیمیت برسند. اینها بیشتر به هم 

عادت می کنند و با هم انس می گیرند.

عادت کردن زن وشوهر ها به هم 
چقدر مهم است؟

بسیار مهم است، چون وقتی ما به چیزی یا کسی 
عادت کنیم، نمی توانیم آن را به آسانی از زندگی 
خود حذف کنیم. این عادت یا حتی شاید بتوان 
گفت اعتیاد را در عادات بسیار ساده روزانه هم 
دید. مثال، بعضی افراد به مسواک زدن شب معتادند 
و اگر به دلیلی شب را مسواک نزنند، ممکن است 

تا صبح نتوانند درست بخوابند.
در زن وشوهر هایی که سال هاست با هم زندگی 
می کنند، این عادت کردن به هم بیشتر دیده می شود. 
در بسیاری موارد، بین این زن وشوهر ها دیگر عشقی 
نمانده اما حتی به نق زدن ها و سرکوفت زدن های هم 
سخت عادت کرده اند. زن وشوهر های سالمندی 
می بینیم که در زمان زندگی مشترک، به خصوص 
سال های پایانی آن، از هم ناراضی هستند و گاهی 
یکی به دیگری به شدت می تارد و حتی نفرین 
می کند اما بعد از مرگ جفت خود، مدت زیادی 
دوام نمی آورد و به اصطالح از دوری او دق می کند. 

این همان عادت عمیق یا اعتیاد به هم است.

بررسیاعتیادبهعشقواعتیادبهرابطهجنسیازنگاهدکتربهناماوحدیروانپزشک

آیا اعتیاد به عشق اختالل روانی است؟
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یعنی اینکه فرد باید هر روز یا هر چند روز یک بار حتما رابطه 
جنسی داشته باشد یا در موارد شدیدتر اعتیاد به تعدد این رابطه 
یا تنوع شرکای جنسی وجود دارد. این فرد در صورت نداشتن 
رابطه جنسی یا عدم تنوع شرکای جنسی، دچار نشانه های روانی 
محرومیت از مواد می شود، یعنی به هم می ریزد و اضطراب و 
آن،  پیدا می کند و روحیه اش خراب می شود. همراه  افسردگی 
فرد تپش قلب و دلشوره و بی قراری روانی و بی قراری حرکتی 

را هم تجربه می کند.
اعتیادبهرابطهجنسیدرمردیازنفرقمیکند؟

این اعتیاد در هر دو جنس وجود دارد. زن و مرد معتاد به رابطه  جنسی 
ممکن است دچار وسواس، احساس نیاز اجبار به برقراری رابطه 
جنسی شوند اما با وجود نبود آمار درست، براساس مشاهده می توانیم 
بگوییم در مردها اعتیاد به رابطه جنسی به هر حال شایع تر است. 

سنچهتاثیریبراعتیادبهرابطهجنسیدارد؟
درباره سن هم به همان ترتیب آمار دقیقی نداریم اما به نظر می رسد 
مانند انحرافات جنسی، این نوع اعتیاد هم در سنین 14 تا 28 سالگی 

شایع  تر است.
دلیلاعتیادبهرابطهجنسیچیست؟

دلیل اول آن زمینه های ژنتیک وسواس و اجبار را دارد و با داشتن این 
زمینه دچار رفتار جنسی اجبارگونه می شود. یعنی اجباری در درونش 

وجود دارد که او را به سمت برقراری پرتعداد این رابطه می برد.

هورمونهایجنسیاینافرادباالتراست؟
ممکن است هورمن های جنسی در معتادان به رابطه جنسی باالتر 
باشد اما این اعتیاد ارتباطی با باال بودن هورمون های جنسی ندارد 
و یک نوع اختالل روانی و مغزی است که در گروه وسواس های 

جنسی طبقه بندی می شود.
شیوعاختاللاعتیادبهرابطهجنسیتاچهحداست؟

در این مورد هم مثل موارد قبلی آماری نداریم اما مشاهدات من 
درمانگر نشان می دهد، آمار شیوع این اختالل در جامعه فعلی ما 
باال است و شاید همطراز یا حتی بیشتر از اعتیاد به الکل و مواد 

مخدر باشد.
اعتیادبهرابطهجنسیدرماندارد؟

بله، برای درمان این اعتیاد با توجه به شدت و نوع آن، مدل های 
روان درمانی متفاوتی وجود دارد و درضمن می توان از یوگا و مدیتیشن 
هم کمک گرفت و با دارودرمانی خیلی سریع تحت کنترل قرار 
می گیرد اما موضوع این است که فرد آنچنان به عیاشی و عیش و 
نوش عادت کرده که نمی تواند این الگو را کنار بگذارد. بنابراین در 
درمان این معتادان ، یکی از اقدامات مهم، اصالح شیوه زندگی است. 
یعنی فرد این احبارها و وسواس های وجودش را در مسیر سودمند 
و سازنده هدایت کند. این افراد باید برای خود سرگرمی هایی را 
تعریف کنند. جمع آوری انواع کلکسیون ها مانند گل و گیاه خانگی 

یا تمبر می تواند یکی از روش ها برای تغییر شیوه زندگی باشد.

شکلشدیداعتیادبهرابطهجنسیچیست؟
شدیدترین شکل دو نوع اختالل روانی اعتیاد به رابطه جنسی یا 
اعتیاد به عشق، تنوع و تعدد معشوقه هاست. در موارد بسیار شدید 
این اختالل ها، فرد با هر کس فقط یک بار می تواند رابطه جنسی 
برقرار کند و برای بار دوم نسبت به طرف خود خاموش می شوند.

بهطورخالصه،خصیصههایاعتیادجنسیکدامند؟
در اعتیاد جنسی رفتارهای جنسی یکدیگر را تقویت می کنند به 
عبارت دیگر معتاد از یک نوع رفتار به نوعی دیگر گرایش پیدا 
می کند. تحقیقات در این حوزه نشان داده اند که در بیشتر موارد رفتار 
جنسی با رفتارهای حاصله از دیگر انواع اعتیاد، مرتبط است مانند 
اعتیاد به خوردن، به کار، مصرف مواد مخدر،... اعتیاد جنسی شامل 
یک سری اختصاصات است مانند اشتغال و وسواس فکری، یعنی 
شخص به صورت مداوم در رابطه با موقعیت ها و حوادث جنسی 
دارای اشتغال ذهنی است و تمرکز مداوم فرد با مسائل جنسی باعث 

سطح باالی تحریک پذیری جنسی در او می  شود.(
خصیصه دوم در اعتیاد جنسی تکراری شدن رفتار است به عبارتی 
شخص به رفتار جنسی خود برای ارضا ادامه نمی دهد بلکه هدف 
تحریک شدن هرچه بیشتر است و بدین شکل این اعتیاد به تداخل 
با برنامه های روزانه می انجامد و عملکرد اجتماعی و فردی را مختل 

می کند ولی با وجود این عوارض رفتار تداوم پیدا می کند.(
بنابراین خصیصه سوم، از دست دادن کنترل )اجبار( شخص با 
وجود مشکالت حاصل است که کماکان به رفتارهای تکراری 
خود شامل تحریک پذیری باال بدون احساس رضایت،... ادامه 
می دهد و نمی تواند رفتار را متوقف کند با اینکه هر روز وقت 

بیشتری را برای متوقف کردنش اختصاص می دهد.
خستگی خصیصه چهارم اعتیاد جنسی است. شخص که دچار احساس 
شرمساری از رفتار شدید و غیرقابل کنترل خود و آسیب هائی که به 

دیگران می زند است، کامال خسته وسرخورده می شود. 
مثالیدراینبارهمیتوانیدبزنید؟

آشناترین مثال در فرهنگ ما برای اعتیاد به رابطه جنسی که اسناد 
آن وجود دارد، ابوعلی سینا است. او حتی در عین بیماری شدید، 
دست از جماع و تنقیه مکرر برنداشت تا اینکه جانش را بر سر آن 
گذاشت. ابوعلی سینا به روایت امروز ما دون ژوان بود و هرگز در 

عمر نسبتا کوتاه خود ازدواج نکرد.
جزموادمخدریاالکل،اعتیادفقطاعتیادبهرابطهعاشقانهیا

رابطهجنسیاست؟
خیر، در بسیاری موارد عشق بیمارگونه به گردآوری اشیای مختلف 
بدون منطق اقتصادی یا ارزشی، می تواند سطح دوپامین خون را 
باال ببرد. برای این افراد، دیگر جنس مخالف برانگیزاننده نیست، 
بلکه جمع آوری مجموعه ای از اشیای به دردنخور یا کارهای هنری 
کم مایه در حجم بسیار زیاد یا حتی گل و گیاهی که 70 درصد از 
مساحت خانه او را اشغال می کند یا نگهداری از ده ها حیوان خانگی 
یا کارهای عجیبی از این قبیل، می تواند دوپامین و نوراپی نفرین 
خون را افزایش دهد و همان حس سرخوشی را در او به وجود 
آورد. برای آنها این اشیای هستند که شهوانی است. به همین دلیل 
این افراد باید مواظب باشند که اگر سرگرمی را جایگزین اعتیاد به 
رابطه جنسی یا اعتیاد به عشق می کنند، در آن سرگرمی هم تعادل 

را حفظ کنند. گاهی این اشتیاق زندگی فرد را به نابودی می کشاند.

براساس تعاریف علمی، اعتیاد به رابطه جنسی یعنی چه؟

اعتیاد به هر شکل 
زیان بار است و 

عواقب آن را نادیده 
گرفته می شود. برخی 

معتادان به عشق 
متوجه می شوند 

وقتی درگیر رابطه ای 
نیستند، می توانند به 
خوبی از خود مراقبت 

کنند اما وقتی خود 
را گرفتار عشقی 
می بینند، متوجه 

می شوند ظرفیت های 
خود-مراقبتی آنها به 

تدریج کم می شود

اعتیادبهعشقازنظرعلمیالگوییاستازشیداییشدید
وروابطوسواسگونهبههمراهتمایلیبرایبیچارگی
وناامیدیوناایمنیدررابطه.کسیکهدچاراختالل
اعتیادبهعشقاست،هموارهدرطلبهجومهیجانی
وجنسیازیکرابطهجدیداستامانمیتوانداحساسیکهایجادشده
راپایدارنگهدارد.اینافراددارایعالئماختاللعشقوسواسیشامل:

یککشششدیدنسبتبهمعشوق،افکاروسواسینسبتبهطرفمقابل،
احساسنیازبهحمایتازمعشوقخود،افکارواقداماتمالکانهنسبت
بهفردیکهعاشقشهستند،حسادتشدیدنسبتبهروابطشخصی

معشوقخودوعزتنفسپایینهستند.
فردمعتادبهعشقهموارهوابستهوطالباست.اوهمیشهدراطراف
معشوقخودپرسهمیزندحتیوقتیکهطرفشبهصراحتیادرلفافه

ازاوخواستهواردحریمشنشود.معتادبهعشقحسودوناایمناست
ودرپسدعواهاییکهبامعشوقخودمیکند،هدیههایفریبندهمیخرد

وقولمیدهدکهایندعوادیگرتکرارنشود.
درمورداعتیادبهسکس،مالکهایتشخیصیبراساسدیاسام)طبقهبندی
تشخیصیوآماریاختالالتروانی(وجوددارد.ایناعتیادبهصورت

علمیکامالتوصیفشدهاست.

 مهلقا مهدوی



معرفت ُدر گرانی است 
به هر کس ندهند

بابا می گوید: »آن روزها همه چیز فرق 
داشت.« می گویم: »مثال چه چیزهایی؟« 
انتظار داشتم مثل همه قدیمی ترها از صفا 
و صمیمیت ها بگوید و شادمانی هایی 
که انگار بیشتر در دل ها نمود داشت اما 
گفت: »مردم حاضر بودند از جانشان 
برای هم بگذرند و حاال سختشان است 
که از ذره ای مال و حتی اوقات فراغتشان 
برای کمک به کسی چشم پوشی کنند.« 
می گفت  جنگ  روزهای  درباره  بابا 
و مرامی که اگر مردم ایران نداشتند، 
سخت تر  خودشان  به  روزگار  هم 

می گذشت و هم آدم های دیگر.
بابا می گفت: »روزهای جنگ بعد هر 
عملیات که بچه ها را به بیمارستان 
پزشکان  گاهی  می بردند،  صحرایی 
را سردرگم می کردند. یکی می گفت 
من نه، اول هم رزمانم را دریابید و 
دیگری شرط می کرد آخرین نفری 
باشد که جراحاتش درمان می شود. 
آنجا بچه ها سر به جان خریدن خطر 

با هم بحث داشتند و حاال...«
این روزها وقتی خودخواهی برخی 
آدم ها را می بینم، به نظرم آن روزها 
به  می گوید،  درباره شان  پدرم  که 
افسانه شبیه است. شبیه یک دنیای 
آرمانی که آدم هایش از جنس دیگری 
بوده اند. در این زمانه اما انگار تعداد 
خاکستری های بی تفاوت و نه سیاه 
و بدها، روز به روز بیشتر می شود. 
شاید بهتر باشد کمی درنگ کنیم، ببینیم 
چه بوده ایم و چه کرده ایم. گاهی باید در 
خلوت کمی به خودمان و آنچه هستیم 
و باید باشیم، عمیق تر نگاه کنیم. آینه ای 
دستمان بگیریم و خود واقعی مان را 
عیان و بی پرده به خودمان نشان دهیم. 
جا  حقیقت  دیدن  از  است  ممکن 
بشویم  ناراحت  و  بترسیم  بخوریم، 
اما خدا را چه دیدی، شاید هم ببینیم 
خوبی هایمان بر بدی هایمان چربیده و 
کارنامه مان در حد قبولی است. خدا 
کند همه مان از همان گروه دوم باشیم 
که اگر اینطور باشد، روزهای سخت 
معنی نخواهد داشت و هر شرایطی به 
ما تحمیل شود، کمر هیچ کس زیر بار 

سختی ها خم نمی شود.

حرف آخر

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

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

وقتی فرزندانتان رفتار نامناسبی دارند شما چه واکنشی نشان می دهید؟ فریاد 
مارکهام  دکتر  می گیرید؟  پیش  در  را  بی تفاوتی  می کنید؟  تهدید  می زنید؟ 
می گوید: »بهترین کاری که والدین در وهله اول می توانند انجام دهند کنترل 

احساسات خود است.«
موجب  می تواند  فرزندتان  با  عاطفی  ارتباط  تقویت  و  احساسات  کنترل 
تغییرات واقعی و پایدار شود. وقتی این ارتباط بین شما و فرزندانتان شکل 
بگیرد دیگر نیازی به تهدید، نق زدن، ادعا کردن، رشوه دادن یا حتی مجازات 
و  اساسی  عنصر  فرزندان،  با  مناسب  ارتباط  و  پیوند  تقویت  ندارید.  کردن 

ضروری رشد کودکان است. 
جای  به  آنها  می دهند.  پرورش  را  شاد  کودکانی  صلح جو،  و  آرام  والدین 
خود  تربیتی  شیوه  سرلوحه  را  آماده سازی  و  هدایت  فرزندان،  کردن  کنترل 
قرار می دهند. طبیعتا نسلی مملو از والدینی عمیقا عاشق و بامحبت، می تواند 

ذهن نسل بعد و در نهایت دنیا را تغییر دهد. 
مطالعه کتاب »والدین صلح طلب، کودکان شاد: چگونه فریاد زدن را متوقف 
و با فرزندانمان ارتباط برقرار کنیم؟« 
به والدین کمک می کند تا احساسات 
را  آنها  و  کنند  درک  بهتر  را  خود 
تحت کنترل خود درآورند. بنابراین، 
آنها می توانند با همدلی و ارتباطات 
صمیمیتی  فرزندان شان،  با  روشن 
پی ریزی  یکدیگر  بین  را  جذاب 
کتاب  این  حقیقت  در  نمایند. 
برای والدینی نوشته شده است که 
می خواهند داد و فریاد را متوقف 
کرده و از نزاع شدید جلوگیری 
کنند و احترام متقابل را افزایش 
دکتر  نوشته  کتاب  این  دهند. 
لورا مارکهام، ترجمه ندا میهمی 
وتوسط نشر بهارسبز در 342 

صفحه به چاپ رسیده است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

با تعدادی توانایی ذاتی به دنیا  همه کودکان 
می آیند اما رفتار مودبانه یکی از آنها نیست و 
این مسوولیت ماست که به عنوان والدین به 
آنها چگونه در خانواده و جامعه مودبانه رفتار 

کردن را بیاموزیم. 
بسیاری از ما در نقش والدین توجه خود را 
به نمرات و فعالیت های فوق برنامه فرزندان 
اینکه  از  اطمینان  جمله  از  می کنیم،  متمرکز 
بچه ها درس می خوانند، تکالیف خود را انجام 
می دهند و به موقع به تمرینات فوتبال می روند 
اما غالبا فراموش می کنیم که برای پرورش مولفه 
دیگری از موفقیت و رشد کودک که به همان 
اندازه و شاید حتی بیشتر از اهمیت برخوردار 

است، وقت و انرژی صرف کنیم.
به  سالم  میان وعده  بدون  را  کودکمان  ما 
به  او  فرستادن  پس  نمی فرستیم،  مدرسه 
بسیار  اجتماعی  آداب  دانستن  بدون  جامعه 
یادگیری  طرفی  از  شد.  خواهد  مشکل ساز 
یک  و  است  مادام العمر  آموزش  یک  ادب، 
معاشرت  و  آداب  افتاد.  نخواهد  اتفاق  شبه 
زندگی  اساسی  مهارت های  از  یکی  صحیح 

است که رشد فردی، اجتماعی و عاطفی فرد 
مودبانه یک شیوه  رفتار  افزایش می دهد.  را 
زندگی است، نه فقط چیزی که وقتی در یک 
عروسی یا یک رستوران شیک هستیم آن را 
این بخش مهمی در رشد هر  ببریم.  به کار 
پایین  در سنین  است  بهتر  که  است  کودکی 
آموزش داده شود تا رفتارها تبدیل به کاری 
شود که کودک به طور خودکار انجام دهد، 
چه در خانه باشد و چه در هر جای دیگر. 

تربیت  مودبی  کودک  می توانیم  حال چگونه 
کنیم، طوری که همیشه کارهای درستی انجام 
نبیند که او این کار را  دهد، حتی اگر کسی 
انجام می دهد و حتی هیچ پاداش و جایزه ای 
نداشته باشد؟ اگرچه هیچ فرمول تضمینی وجود 
ندارد اما موارد زیر که شامل چند رفتار اولیه و 
اساسی است که باید از سنین پایین به کودکان 

آموزش داده شود، پیشنهاد می شود:
کلمات مودبانه: هرگز زود نیست که کلمات 
مودبانه ای مانند »لطفا«، »متشکرم« و »ببخشید« 
این  کودک  وقتی  دهیم.  یاد  کودک  به  را 
بشنود،  کافی  اندازه  به  را  مودبانه  واژه های 

طبیعتا استفاده از آنها را نیز یاد می گیرد. 
رفتار خوب: کلمات خوب همراه با رفتارهای 
خوب است مانند رعایت صف، قطع نکردن 
صحبت دیگران، واگذار کردن صندلی به کسی که 
بیش از ما به آن نیاز دارد. موارد باال رفتارهایی 
است که ما باید در سنین کودکی به فرزندان 
خود القا کنیم تا به عادت های خوب در آنها 

تبدیل شود.
احترام به دیگران: احترام راهی برای نشان دادن 
مراقبت از مردم، حیوانات، مکان ها و اشیاست. 
نحوه برخورد ما با مردم اغلب نحوه برخورد 
مالحظه  اگر  می کند.  تعیین  را  ما  با  دیگران 
و احترام داشته باشیم، کنار آمدن با یکدیگر 
ابتدای رشد فرزند خود،  راحت تر است. در 

قانون طالیی احترام را بیاموزید.
همدردی: از کودکی حتی در بازی با کودکان و 
خواهر و برادر و هم سن و سال ها، این حس 
را در او ایجاد کنید که گاهی بتواند خود را 
جای دیگران قرار دهد، احساسات دیگران را 

درک کند و در صورت امکان یاری دهد.
parents.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
اهمیت آموزش ادب به کودکان 

معرفی کتاب

والدین صلح طلب، کودکان شاد

آقا شوذب.ج یک پدر است. پدری 
مغز  به سرطان  و  دارد  که 50 سال 
مبتالست. او در بیمارستان امام حسین 
)ع( تحت درمان است، جراحی شده 
شود  پرتودرمانی  جلسه  باید 30  و 
اما از عهده تامین هزینه های روزانه 
زندگی، اجاره خانه و مخارج تحصیل 
فرزندانش هم برنمی آید چه رسد به 
هزینه  7 میلیونی این درمان. در حال 
حاضر تنها ممر درآمد این خانواده یارانه 
و حقوق اندکی است که همسرش با 
نظافت منزل مردم به دست می آورد.

این روزها حال آقا شوذب خوب نیست، 
مدام تشنج می کند و به دارو و درمان 
نیاز دارد. او یک عمر در نانوایی کار 
کرده ولی حاال که نمی تواند کار کند 
و بیمه اش هم قطع شده، تنور زندگی 
آنچنان برایش سوزان و غیرقابل تحمل 
شده است که پایش را به این ستون 
باز کرده تا شاید من و تو بتوانیم آبی 

بر آتش مشکالتش بریزیم. 
به قدر وسعمان  اگر  ما می توانیم  و 
همت و اراده کنیم. کافی است کمک 
نقدی خود را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 25642 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

نمی توان گفت که کودک درون خوب یا بد است. کودک درون ما اگر آزاد و 
خالق باشد، منشاء لذت در زندگی است اما اگر سرخورده و مضطرب باشد، 
منشاء رنج ماست. اگر کودک درون، بیش از حد خودخواه باشد یا اختیار زیادی 
داشته باشد، والد ما عصبانی می شود و در رنج خواهیم برد و از طرف دیگر، 
تجاوز به حریم دیگران، زندگی اجتماعی و منافع حاصل از آن را مختل می کند.

از طرفی، نمی توانیم »کودک« نداشته باشیم. 
کودک الزم است که باشد و نباید سرکوب شود. فقط باید آن را کنترل و در 
جاهاي مناسب و منطقي به نیازهایش توجه کرد تا احساسات مثبت داشته باشیم. 
این بخش از ما همیشه وجود دارد اما می تواند شاد و سرزنده و منشاء انرژی  یا 
غمگین و عصبانی و مضطرب باشد. محافظت از کودک درون، در واقع تعبیر 

دیگری از حفظ خالقیت و احساسات مثبت ناشی از کودک است.

چگونه کودک درونمان را بشناسیم؟
وقتی در حالت کودک هستیم، مثل انسان کوچکی رفتار می کنیم در سال های ابتدایی 
زندگی. دیگران نیز می توانند این حالت را در ما ببینند. وقتی شاد هستیم، هیجان داریم، 
لجبازی می کنیم، عصبانی می شویم یا می ترسیم )احساس می کنیم( یا در زمان هایی 

که چیزی هوس می کنیم، دلمان می خواهد و نیاز داریم، کودک ما فعال است. 
کودک شخصیت ما، جنبه ای از ماست که ایجاد انگیزه و انرژی الزم برای تالش، 
برای  بنابراین  می کند  فراهم  را  هدف  به  رسیدن  مقدمه  کردن  فراهم  یا  شروع 

پیشرفت و تجربه احساسات و هیجانات مثبت به او نیاز داریم. 

چگونه کودک درون فرزندمان را بشناسیم؟
کار کودک، احساس کردن و خواستن است بنابراین می توانید ارزیابی کنید که کودک 
شما بیشتر چه هیجانی را تجربه می کند. اگر بیشتر اوقات مضطرب است، کودک 
شخصیتش ترسیده و نگران است. اگر اوقات زیادی خشمگین می شود، کودک 

درونش عصبانی است ولی اگر اکثر اوقات شاد است، کودکش سرزنده است. 
توجه به این نکته بسیار مهم است که فرزند شما باید قابلیت تجربه همه این 
احساسات را به دست بیاورد. او باید بتواند عصبانیت، اضطراب و غم را نیز تجربه 
کند تا بالغ او، مدیریت این احساسات را یاد بگیرد. مهم این است که یکی از این 

هیجانات، اکثر هیجان های تجربه شده او را تشکیل ندهد.
بعضی از والدین تالش می کنند فرزندشان هرگز احساسات منفی را تجربه نکند. 
این والدین از عصبانیت و غمگینی فرزندشان می ترسند و به او »نه« نمی گویند. این 
رویکرد صحیح نیست چون در شکل گیری والد و بالغ در او اختالل ایجاد می کند. 
کودک به تنهایی برای تامین منافع ما در اجتماع کافی نیست و اگر بالغ و والد 
فرزند شما شکل نگیرد، در تامین نیازهای خود در آینده دچار مشکل خواهد شد. 

سخن آخر
و سرانجام اینکه همه آدم ها کودک درون دارند زیرا بخش غریزي ماست و با ما 
به دنیا مي آید، ممکن است تجربه ها و سوءرفتارهاي دوران کودکي باعث ایجاد 
کودک سرخورده و ترسیده اي شود که سرکوب شده اما در این حالت هم کودک 

با احساسات منفی وجود دارد.

با کودک درون آشنا شویم )قسمت دوم(
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معموال کودکان در مدرسه، زمین بازی و... حس 
قلدری نسبت به هم سن و سال های خود دارند. 
قدرت  می کند  احساس  که  است  قلدر کسی 
بیشتری نسبت به طرف مقابل خود دارد. در گذشته 
افراد بر این باور بودند که قلدری ناشی از مشکالت 
روان شناختی است اما همیشه اینگونه نیست 
زیرا بسیاری از زورگویان تمایل به محبوبیت 
دارند و از درک عاطفی خوبی هم برخوردار 
هستند. پرخاشگری همیشه جسمی نیست و 

گاهی جنبه روانی دارد.

عالئم رفتاری کودکان زورگو 
 مدام کودکان دیگر را آزار می  دهند.

 کودکان دیگر را نادیده می  گیرند و به آنها 
اجازه مشارکت در بازی ها و فعالیت های خود 

را نمی دهند.
 در مورد سایر کودکان بدگویی و اسرار آنها 

را افشا می  کنند.
 بچه های دیگر را با نام های ناپسندی صدا 

می زنند.
آنها  از  را  کودکان  سایر  اسباب بازی های   
می گیرند یا کسی را به انجام این کار تشویق 

می کنند.
منفی  و  تهاجمی  کودکان  سایر  مورد  در   

صحبت می کنند. 
نکته: یادتان باشد هیچ یک از این عالئم نشان دهنده 
قطعی زورگو بودن فرزند شما نیست اما بهتر 
است در صورت مشاهده آنها با معلم او صحبت 

کنید و حقیقت را دریابید.

علت های اصلی قلدر شدن کودکان
 رفتار قلدری در کودک معموال برای پاسخ 

به اضطراب هایی است که در دنیای خود تجربه 
می کند. دلیل این اضطراب  ها می تواند روابط 
مخرب والدین در خانه، سطح پایین تحصیلی، 
احساس  یا  همساالن  گروه  حمایت  نداشتن 
اضطراب و ناامنی در ارتباط با ظاهر خود باشد. 
قلدرها معموال چهره ای با اعتماد به نفس باال 
از خود به نمایش می گذارند در حالی که رفتار 
امنیت در  نداشتن  از احساس  با دیگران  آنها 

درونشان نشات می گیرد. 
 رفتار قلدرانه یکباره بروز نمی کند. محیط در 
شکل گیری این رفتار بسیار موثر است. کودک 
خانواده  رفتار  مشاهده  با  را  بسیاری  تجارب 
)خشونت خانوادگی مانند تنبیه بدنی یا به کار بردن 
کلمات خشونت آمیز(، مشاهده رفتار کودکان 
دیگر و فضای مجازی پیدا می کند. این تجارب 
او را برای اینکه رفتارهای قلدرمآبانه در وجودش 

بیشتر یا کمتر باشد، آماده می کند. 
این رفتار می تواند در سنین مختلف در محیط های 
مختلف، مخصوصا مدرسه، ادامه داشته باشد.

 خیلی از کودکانی که رفتار پرخاشگرانه دارند، 
این رفتار  را از دیگران آموخته اند. آنها می بینند 
رفتار برخی مردم با هم خصمانه است و قصد 
دارند به دیگران آسیب بزنند. به همین دلیل 
ممکن است با این نوع نگرش، در تعامالت 
اجتماعی که منجر به بروز حادثه ای می شود، 

بیش از حد واکنش نشان دهند.
 کودکانی که تنبیه بدنی را تجربه کرده اند یا 
مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفته اند، تمایل 
بیشتری به پرخاشگری دارند زیرا می آموزند 
که رفتار پرخاشگرانه یک راه حل معقول برای 

تخلف است.

روش برخورد با کودکان قلدر 
پرخاشگر و

انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از قلدری 
رفتار  با  آمدن  کنار  در  کودکان  به  کمک  یا 
قلدرمآبانه بسیار مهم است زیرا کودکانی که 
در  بیشتر  می گیرند  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 
و  اضطراب  مانند  عاطفی  مشکالت  معرض 
افسردگی هستند و در مدرسه نیز ضعیف تر 

عمل می کنند. 
نکته مهم این است که در اکثر قریب به اتفاق 
حوادث قلدری، افراد دیگری نیز حضور دارند 
که شاهد وقوع رویداد هستند و متاسفانه به جای 
متوقف کردن آن به گونه ای رفتار پرخاشگرانه 

را تشویق می کنند.
بیشتر  مدرسه  در  زورگویی  اینها،  بر  عالوه 
هنگامی دیده می شود که پاسخ معلم نسبت به 
درگیری، نامناسب باشد یا روابط ضعیفی بین 
معلم و دانش آموز وجود داشته باشد بنابراین 
مداخله با هدف تغییر اوضاع در مدرسه برای 
تغییر هنجار ها در مورد زورگویی، ضروری 

است. 
در سطح فردی، صحبت کردن با کودکان در 
همچنین  است،  مهم  بسیار  زورگویی  مورد 
تشویق بچه ها برای گزارش در صورت مشاهده 
اتفاق برای همساالن می تواند گام موثری باشد.
خود  فرزند  با  رابطه  این  در  که  است  مهم 
گفت وگو کنید و به او بگویید که این رفتار 
و  آرام  حالت  با  کنید  سعی  نیست.  درست 
به  اما  کنید  گفت وگو  فرزندتان  با  خونسرد 
او نشان دهید که قاطعانه خواستار تغییر این 

رفتار او هستید.
ادامه دارد...

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
روانشناس، مدرس دانشگاه و درمانگر

 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشك و روان درمانگر 

قلدری در کودکان )قسمت اول( 

سخنی با والدین

جامعه سالم

براساس آمار سازمان ملل متحد،در هر ثانیه جنگل های زمین به وسعت یک زمین فوتبال 
از بین می روند و متوقف کردن این روند،نیاز به مشارکت و عزم جهانی دارد.
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

»کبد چرب« بیماری مزمن و 
جدی است که در اثر اختالل 
متابولیک اتفاق می افتد. این 
مستقیم  ارتباط  که  بیماری 
و  شیرین  و  چرب  غذاهای  زیاد  مصرف  با 
بی تحرکی دارد، به عنوان بیماری دنیای مدرن 
شناخته می شود. متاسفانه ابتال به کبد چرب تا 
مدت ها بدون هیچ عالمت هشداردهنده خاصی 
است که منجر به پیشرفت و وخامت بیماری 
می شود. اهمیت توجه به سالمت کبد باعث شد 
تا در تقویم سالمت جهانی، 12 ژوئن مصادف 
با 22 خرداد به  نام این بیماری نامگذاری شود 
و حفظ سالمت کبد و مراقبت در برابر ابتال به 

بیماری های آن جدی تر تلقی شود.

»کبد چرب« چه بیماری است؟
مصرف زیاد الکل یکی از مهم ترین عوامل بروز 
بیماری های کبد و سرطان این عضو است اما 
ندارد  الکل  با مصرف  ارتباطی  "کبد چرب" 

و به دلیل تجمع چربی در کبد اتفاق می افتد. 
کبد یکی از اعضای مهم و حیاتی بدن است که 
وظیفه متابولیسم ریزمغذی ها، سنتز پروتئین ها، 
تولید صفرا و ذخیره گلیکوژن برای تامین انرژی 
سلول ها را  برعهده  دارد. کبد در حالت طبیعی 

و سالم حداکثر 5درصد چربی دارد. 
اما زمانی که ذخیره سازی چربی در این عضو 
دچار اختالل شود، بیماری کبد چرب اتفاق 

می افتد که 4مرحله دارد. 
مرحله اول حالتی است که کبد قادر به مصرف 
افزایش کالری دریافتی نیست و به شکل چربی 
در این عضو جمع می شود. در این شرایط، میزان 
چربی کبد از 5درصد بیشتر می شود و رنگ آن از 
قرمز به زرد رنگ پریده تغییر حالت پیدا می کند. 
در مرحله بعد، تجمع چربی بسیار افزایش می یابد. 
کبد دچار التهاب شده و سلول ها تخریب می شوند 

که چنین حالتی منجر به تورم شکم می شود. 
زمانی که کبد چرب در مراحل اول و دوم تشخیص 
داده نشود و اقداماتی برای بهبود  انجام نگیرد، التهاب 
و تورم کبد افزایش می یابد که فیبروز کبدی نام 

دارد و عملکرد کبد مختل می شود. مرحله چهارم 
زمانی است که آسیب کبد متاسفانه بسیار جدی 
است و به مرحله سیروز کبدی می رسد و اغلب 
منجر به سرطانی شدن کبد و پیوند خواهدبود. 

عالئم ابتال به »کبد چرب«
یکی از مهم ترین علل پیشرفت بیماری، عدم بروز 
عالئم هشداردهنده است. معموال زمانی که کبد 
چرب به مراحل وخیم می رسد، بیمار دچار زردی، 
تورم زیاد شکم، خونریزی گوارشی و خستگی 
مفرط می شود. از همین رو توجه به چکاپ های 
دوره ای و اهمیت به افزایش چربی کبد حتی در 

حد کم نیز باید جدی تلقی شود. 
تشخیص بیماری از طریق انجام آزمایش خون و 
تصویربرداری از شکم است اما در مراحل وخیم 
امکان دارد  نمونه برداری  از کبد نیز ضروری باشد. 

عوامل خطر ابتال به »کبد چرب«
کبد چرب را باید بیماری مرتبط با سبک زندگی 
مدرن امروزی دانست. گرچه به طور کلی این 
بیماری مربوط به سنین پس از 50 سال است اما 
طی سال های اخیر شمار زیادی از مبتالیان در 
سنین جوانی نیز دیده می شود. در واقع، عادات 
اشتباه غذایی نظیر مصرف خوراکی های چرب 
و شیرین همچنین بی تحرکی تاثیر جدی در 
بروز این بیماری دارند. البته در بعضی موارد 
افراط در مصرف بعضی داروها نیز زمینه ساز 

اختالالت کبد خواهندبود. 
کبد چرب می تواند با فشار خون باال، زمینه 
بیماری های  قلبی -عروقی ، افزایش چربی  خون، 
دیابت نوع 2، مقاومت به انسولین و چاقی مرتبط 
باشد و احتمال بیماری در این افراد بیشتر است. 
به همین دلیل توصیه می شود افرادی که زمینه 

چنین ناراحتی هایی دارند حتما در مورد کبد چرب 
چکاپ دوره ای داشته باشند تا در مراحل اولیه 
بتوان اقدامات درمانی موثر را انجام داد. در حال 
حاضر، کبد چرب 10درصد آمار بیماری های 
مزمن را در برمی گیرد اما بررسی ها حاکی از آن 
است که طی سال های آینده به 25درصد می رسد. 

درمان »کبد چرب«
همان طور که اشاره شد، کبد چرب بیماری است 
که که در مراحل پیشرفته با عالئم بارز همراه 
خواهدبود. به همین دلیل معموال روند درمان 
پیچیده و مشکل است. اگر بیماری در مراحل 
اولیه تشخیص داده شود می توان با اصالح عادات 
زندگی، ورزش  منظم و استفاده از داروهای 
پیشگیری از التهاب و تجمع چربی به درمان 
پیشرفته  مراحل  در  متاسفانه  اما  بود  امیدوار 

درمان مشکل است و غالبا نیاز به پیوند کبد 
خواهدبود. از همین رو، رعایت توصیه های حفظ 
سالمت کبد و پیشگیری از ابتال بسیار اهمیت 
دارد تا از بروز چنین مشکالتی پیشگیری شود. 

مهم ترین توصیه های غذایی برای 
حفظ سالمت »کبد«

 پرهیز از افراط در مصرف خوراکی های بسیار 
چرب و شیرین مانند گوشت های پرچرب، 

شیرینی جات، نوشابه های گازدار و...
 اجتناب از مصرف مواد غذایی فراوری شده 

مانند سوسیس و کالباس و...
 کاهش مصرف نمک و جایگزینی با دیگر 
طعم دهنده ها مانند سبزیجات معطر و ادویه جات 
 نوشیدن چای سبز و پرهیز از افراط در 

مصرف قهوه

 گنجاندن خوراکی های سرشار از ویتامین 
این  براساس مطالعات،  برنامه روزانه.  E در 
در  دارد و  آنتی اکسیدانی قوی  تاثیر  ویتامین 
مقابله با تخریب سلولی موثر است. اسفناج، 
گردو، بادام، فندق، جوانه گندم و روغن های 
کلزا، زیتون و سویا منابع غنی ویتامین E هستند.

 اجتناب از مصرف الکل
 ارجحیت مصرف خوراکی های سرشار از 

فیبر مانند سبزیجات
 مصرف نان های سبوس دار به جای نان های 

آرد تصفیه شده
سبزیجات  شامل  و  سبک  شام  انتخاب   
از فعالیت  برای استراحت کبد و جلوگیری 

زیاد این عضو 
 مصرف ادویه ها و سبزیجات معطر مفید 

مانند سیر، زردچوبه، کاری و پاپریکا

تاثیر »ورزش« در بهبود »کبد چرب«
بی تحرکی یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز 
افزایش وزن و تجمع چربی در بدن است که کبد 
چرب  جزو پیامدهای اصلی این حالت است. 
در واقع، ابتال به کبد چرب غالبا در افراد چاق و 
کم تحرک دیده می شود اما براساس مطالعه ای که 
در این زمینه صورت گرفت، محققان دریافتند 
که انجام تمرینات منظم ورزشی می تواند مانع 

از پیشرفت بیماری شود. 
نتایج مطالعات حاکی از آن است که تمرینات 
منظم ورزشی مانند دوچرخه سواری، پیاده روی، 
شنا و دویدن موجب بهبود حال 60 تا 70درصد 
به کاهش  تمرینات  این  مبتالیان خواهدبود. 
چربی های بدن کمک می کند و سبب تناسب 
اندام می شود که در نتیجه در بهبود عملکرد 
کبد موثر است. این تاثیرات مثبت حتی پس 
از دوره ای کوتاه نیز کامال مشخص می شود 
که به همین دلیل مبتالیان به بیماری کبد چرب 
حتما  کنار اصالح عادات غذایی، ورزش را 
در برنامه روزانه خود بگنجانند تا از پیشرفت 

بیماری جلوگیری شود.
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به مناسبت 12 ژوئن ) 22 خرداد(؛ روز جهانی »کبد چرب«

درد خاموش » کبـد«

14 ژوئن )24 خرداد( در تقویم سالمت جهانی به عنوان 
روز جهانی »اهدای خون« نامگذاری شده است 
تا اهمیت دسترسی به خون سالم در حفظ 
سالمت بشر بیش از پیش موردتوجه قرار 
گیرد. اهدای خون سالم و داوطلبانه روزانه 
سبب نجات جان بسیاری از بیماران می شود 
و از طرفی فراورده های خونی نظیر پالسما و 
پالکت نیز در شرایط خاص تری کاربرد دارد. 
به عنوان مثال، از زمان شیوع کروناویروس 
مبتالیان  اهدای پالسما توسط  به  توصیه 
بهبودیافته می شود تا از طریق پادتن  بدن 
آنها بتوان در تهیه واکسن، دارو و به طورکلی 
تحقیقات مختلف در زمینه بیماری کمک گرفت. 

تعریف اجمالی از »اهدای خون« 
اهدای خون فرایندی بسیار ساده و بدون درد است که 
در هر نوبت به طور متوسط 400 میلی لیتر خون خارج 
می شود که کمتر از 10درصد خون کلی بدن خواهدبود.  
کنار استفاده از خون کامل ممکن است ترکیبات 
خونی ) گلبول های قرمز، پالکت ها و پالسما( 
نیز جدا شده که در موارد مختلف کاربرد دارد. 
تا امروز هیچ ماده ای نتوانسته جایگزین خون 
شود و از همین رو اهدای خون سالم برای نجات 
جان بسیاری از بیماران ضروری خواهدبود. 
از طرفی، فراورده های خونی نیز ماندگاری 
محدودی دارند و اهدای خون مستمر برای 
پاسخگویی به این نیاز، همیشگی خواهدبود. 

موارد مصرف »خون«
و  درمان  برای  اهداشده  خون 
هزاران  سالمت  حفظ 
نفر در جامعه استفاده 
می شود که مجروحان 
حوادث، افرادی که 
تحت عمل جراحی 
و  می گیرند  قرار 
سرطان  به  مبتالیان 
طی دوره شیمی درمانی 
مهم ترین مصرف کنندگان 

خون و فراورده های آن هستند. مبتالیان به بیماری های تضعیف کننده 
سیستم ایمنی یا بیماری های خودایمن نیز از داروهای ساخته شده 
از پالسما مانند آلبومین، ایمنوگلوبین، فاکتورهای انعقادی و... بهره 
می برند. استفاده از خون جایگزین در موارد خونریزی های شدید 

مانند زایمان مشکل نیز ضروری خواهدبود. 
همه افرادی که از سالمت عمومی برخوردار هستند و حداقل 
50 کیلوگرم وزن داشته باشند، می توانند اهدای خون داشته باشند. 
حداقل سن برای اهدای خون 18 سال و حداکثر سن 60 سال 
است. البته با نظر پزشک می توان اهدای پالسما یا پالکت را تا 
65 سال انجام داد. همچنین اهدای خون نباید در حالت ناشتا 
و گرسنگی انجام شود، فرد مایعات فراوان بنوشد و از مصرف 

نوشیدنی های الکلی اجتناب کرده باشد.

در چه شرایطی نمی توان خون اهدا کرد؟
 جراحی طی 4 ماه اخیر

 بارداری یا زایمان طی 6 ماه اخیر
 مصرف  آنتی بیوتیک طی دو هفته اخیر و ابتال به بیماری های 

عفونی مانند آنژین، برونشیت، تب و... طی 6 روز اخیر
 انجام اقدامات  دندان پزشکی 3 روز پیش از اهدای خون

 پیرسینگ یا تاتو طی 4 ماه اخیر
 استعمال مواد مخدر و محرک

 رابطه جنسی پرخطر طی 4 ماه اخیر
 خستگی مفرط، کم  خونی، ابتال به دیابت وابسته به انسولین 

و مصرف داروهای ضدصرع

»اهدای خون« در دوران  همه گیری  کروناویروس
نیاز به خون و فراورده های خونی در دوران  همه گیری  کروناویروس 
نیز مانند همیشه وجود دارد هرچند که رعایت  شیوه نامه  های 

بهداشتی باید کامال جدی گرفته شود. 
در صورتی که تست کروناویروس مثبت باشد، باید حداقل 42 
روز سپری شود تا امکان اهدای خون باشد. همچنین تا 28 روز 
پس از بروز نخستین عالئم بیماری یا 14 روز پس از بهبود 

کامل هرگز نباید برای اهدای خون مراجعه کرد. 
حتی اگر به رغم اینکه هیچ عالمت بارزی از بیماری وجود ندارد 
اما تست کروناویروس مثبت است، حداقل باید 14 روز از زمان 
تست بگذرد. پرستاری و حضور نزدیک  کنار بیمار مبتال به 
کووید19 نیاز به گذشت این زمان دارد که حتی اگر تست فرد 

منفی نیز باشد باز هم ضروری است.
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»کبد چرب« بیماری 
مزمن و جدی است 
که در اثر اختالل 
متابولیک اتفاق 
می افتد. این بیماری 
که ارتباط مستقیم با 
مصرف زیاد غذاهای 
چرب و شیرین و 
بی تحرکی دارد، 
به عنوان بیماری 
دنیای مدرن شناخته 
می شود. متاسفانه 
ابتال به کبد چرب تا 
مدت ها بدون هیچ 
عالمت هشداردهنده 
خاصی است که منجر 
به پیشرفت و وخامت 
بیماری می شود

به مناسبت 14ژوئن )24 خرداد(؛ روز جهانی »اهدای خون«
اهدای خون همیشه اهدای زندگی است

برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

 ۱۲۰هزارتومان می شود( 
 به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴ 
در وجه موسسه فرهنگی 

 ابن سینای بزرگ واریز نموده 
 و تصویر آن را به همراه 

 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400



راه های حفظ محیط زیست از خرید تا پخت وپز مواد غذایی

در آشپزخانه انرژی کمتری هدر بدهید!
این روزها مساله حفظ محیط زیست 
میان  در  بحث برانگیز  چالشی  به 
شده  تبدیل  جهان  مردم  تمامی 
است. بسیاری از افراد گمان می کنند 
نهال  کاشت  یا  کمتر  پالستیک  مصرف  با  فقط  که 
این  کنند.  کمک  محیط زیست  حفظ  به  می توانند 
درحالی است که رعایت بعضی از نکات در محیط 
بزرگی  کمک  می تواند  آشپزخانه،  خصوصا  خانه، 
به  کند.  آینده  نسل  برای  محیط زیست  حفظ  به 
خرید،  برای  مناسبی  مدیریت  اگر  ساده تر  عبارت 
داشته  غذایی  مواد  بازیافت  و  مصرف  پخت وپز، 
و  حفظ  راستای  در  بزرگی  گام  می توانید  باشید، 
این  ادامه  در  بردارید.  محیط زیست  از  نگهداری 
مطلب، در صفحه »سفره سالم« این هفته به راه های 

اشاره می کنیم.  زمینه  این  کاربردی در  اما  ساده 

غذایی  مواد  هنگام خرید 
غذایی  مواد  می توانید  که  جایی  تا  کنید  سعی   .1

خریداری  محلی  بازارهای  از  را  نیاز  مورد 
میزان  کمترین  که  شوید  مطمئن  تا  کنید 

از سموم و آفتکش ها در فرآیند تولید 
استفاده  شما  مصرفی  محصوالت 

است.  شده 
خرید  برای  حتما   .2

غذایی،  مواد  انواع 
مخصوص  سبد 
خرید یا کیسه های 

همراه  به  پارچه ای 
کنید  سعی  باشید.  داشته 

از  می توانید  که  جایی  تا 
از  مصرف  یکبار  نایلون  گرفتن 

فروشنده ها خودداری کنید و در عوض 
از فروشنده بخواهید که محصوالت شما 

پارچه ای قرار دهد.  یا کیسه  را داخل سبد 
یا سبد خرید همراهتان  پارچه ای  3. اگر کیسه 

نبود و مجبور شدید که خرید مواد غذایی را انجام 
کیسه های  تعداد  کمترین  از  که  کنید  سعی  دهید، 
قرار  اگر  مثال،  به عنوان  کنید.  استفاده  پالستیکی 
است سیب زمینی، پیاز و هویج بخرید، تمامی آنها 

بریزید.  کیسه  داخل یک  فقط  را 
4. تا جایی که می توانید برای خریدهایتان از کارت 
بانکی به جای پول نقد استفاده کنید و از فروشنده 

نکنید.  درخواست  کاغذی  رسید  نیز 

مواد غذایی  از  نگهداری  هنگام 
غذایی  مواد  که  داریم  عادت  ما  از  بسیاری   .1
فریزری را داخل کیسه های فریزر نگهداری کنیم. 
اگر دوستدار محیط زیست هستید، بهتر است به جای 
کیسه های فریزر از ظرف های پالستیکی مخصوص 
کنید. شما  استفاده  قابل شستشو هستند،  فریزر که 
نان  انواع  یا  گوشت ها  سبزیجات،  انواع  می توانید 
را داخل ظرف های فریزر نگهداری کنید و پس از 
مصرف ماده غذایی مورد نظر، ظرف نگهداری آنها 
را بشویید. به این ترتیب، میزان مصرف و دورریز 

می رسد.  ممکن  حداقل  به  پالستیکی  کیسه های 
یخچال  داخل  غذایی  مواد  از  نگهداری  برای   .2
به هیچ وجه از کیسه های فریزر یا کیسه های زیپ دار 
کیسه های  انواع  از  آنها  به جای  و  نکنید  استفاده 
و  سبزی  میوه،  نگهداری  مخصوص  که  پارچه ای 

بگیرید.  کمک  هستند،  نان 
جایگزین  را  شیشه ای  ظروف  که  کنید  سعی   .3
ظروف پالستیکی برای نگهداری از مواد غذایی در 

یخچال  داخل 
ظروف  کنید. 
ماندگاری  شیشه ای 
باالتری نسبت به ظروف 
به دلیل  و  دارند  پالستیکی 
غذایی  مواد  رنگ  یا  بو  اینکه 
می توانند  نمی گیرند،  خود  به  را 
مورد  طوالنی تری  سال های  برای 

بگیرند.  قرار  استفاده 
برای  فلزی  یا  شیشه ای  ظروف  از  حتما   .4
نگهداری از حبوبات یا خشکبار استفاده کنید، زیرا 
باالتری  عمر  طول  و  ماندگاری  محصوالت  این 
نسبت به محصوالت پالستیکی دارند و به طور کلی 
می شوند.  محسوب  محیط زیست  دوستدار  بیشتر 

آشپزخانه  نظافت  هنگام 
1. متاسفانه بعضی افراد عادت دارند که همیشه از 
دستمال های کاغذی یا دستمال های حوله ای یکبار 
مصرف برای پاک کردن کانتر آشپزخانه، اجاق گاز 
یا حتی کف آشپزخانه استفاده کنند. استفاده مداوم 
از دستمال های یکبار مصرف و دور ریختن مداوم 
محیط زیست  برای  جدی  تهدیدی  می تواند  آنها 
دستمال های  از  استفاده  به جای  است  بهتر  باشد. 
برای  پارچه ای  دستمال های  از   ، مصرف  یکبار 

بگیرید.  کمک  آشپزخانه  نظافت 
2. انواع شوینده ها و پاک کننده های شیمیایی از دیگر 
محسوب  محیط زیست  به  آسیب رسان  محصوالت 
افرادی  از  گروه  آن  جزو  هم  شما  اگر  می شوند. 
برای  پاک کننده ها  از  مداوم  استفاده  به  که  هستید 
بهتر  دارید،  عادت  آشپزخانه  سطوح  کردن  تمیز 
است از همین امروز این عادت ضد محیط زیستی را 
کنار بگذارید و به جای آن از پاک کننده های طبیعی 
استفاده کنید. به عنوان مثال می توانید انواع سطوح 
و  گرم  آب  سفید،  سرکه  محلول  با  را  آشپزخانه 
تمیز  و  ضدعفونی  کامال  شیرین  جوش  مقداری 
با یک دستمال  را  تمامی سطوح  درنهایت  کنید و 

دوستدار  روش  یک  روش  این  کنید.  پاک  نم دار 
در  آلوده  سطوح  کردن  تمیز  برای  محیط زیست 

است.  آشپزخانه 

غذایی  مواد  پخت وپز  هنگام 
مانند  برقی  پخت وپز  لوازم  به جای  کنید  1. سعی 
یا  پلوپز  توستر،  مایکروفر،  برقی،  اجاق های 
آرام پز برقی، از انرژی گاز طبیعی برای پخت وپز 

کنید.  استفاده 
به  را  غذایی  مواد  پخت  زمان  اینکه  برای   .2
آماده سازی  که  است  بهتر  برسانید،  ممکن  حداقل 
اولیه مواد غذایی را کمی جدی تر بگیرید. به عنوان 
48 تا 72 ساعت خیس  مثال، حبوباتی که حداقل 
خورده اند، زودتر از حبوبات خام می پزند. برنجی 
به  باشد،  6 ساعت خیس خورده  تا   4 که حداقل 
اینکه  یا  دارد؛  نیاز  شدن  پخته  برای  کمتری  زمان 
گوشت های یخ زدایی شده نسبت به گوشت های یخی 
برای پخته شدن به زمان کمتری نیاز خواهند داشت. 
3. اگر قرار است مقداری آب را برای پختن پاستا 
یا برنج جوش بیاورید، بهتر است که آب مورد نیاز 
را برای رسیدن به نقطه جوش داخل کتری بریزید. 
از آنجایی که جنس بدنه کتری ها با قابلمه ها کامال 
خیلی  کتری  داخل  آب  بنابراین  است،  متفاوت 

می رسد.  نقطه جوش  به  قابلمه  داخل  از  سریع تر 
مختلف  برقی  لوازم  از  می توانید  که  جایی  تا   .4
مانند انواع مایکروفر یا توستر برای یخ زدایی مواد 
یا  گوشت  انواع  است  بهتر  نکنید.  استفاده  غذایی 
از فریزر  قبل  از شب  را  انواع سبزیجات فریزری 
خارج کنید و آنها را برای یخ زدایی داخل یخچال 
فساد  ماده غذایی دچار  ترتیب  این  به  دهید.  قرار 
به  آن  یخ زدایی  برای  مازادی  انرژی  و  نمی شود 

نمی رود.  هدر 
دوستدار  ظرف های  از  می توانید  که  جایی  تا   .5
انواع  بگیرید.  کمک  پخت وپز  برای  محیط زیست 
جزو  سرامیک  و  چدن  استیل،  شیشه ای،  ظروف 
محسوب  محیط زیست  دوستدار  ظرف های 
تفلون  ظروف  که  است  درحالی  این  می شوند. 
محیط زیست  برای  ظروف  آسیب زاترین  جزو 
به حساب می آیند. پخت مواد غذایی داخل ورق های 
انداختن ورق آلومینیومی آلوده  آلومینیومی و دور 
هم می تواند تهدیدی جدی برای محیط زیست باشد. 
6. تا جایی که ممکن است، میزان استفاده از لوازم 
یکبار مصرف )از انواع ظروف تا کیسه های فریزر و 
دستکش های یکبار مصرف ( را در محیط آشپزخانه 
به صفر برسانید. هرچقدر که ظروف و لوازم یکبار 
قرار  استفاده  مورد  آشپزخانه  در  کمتری  مصرف 
وارد  محیط زیست  به  هم  کمتری  آسیب  بگیرند، 

شد.  خواهد 
یا  روبه حیاط  پنجره ای  دارای  آشپزخانه  اگر   .7
مواد  پخت  هنگام  کنید  سعی  است،  آزاد  فضای 
یا هواکش حتما  به جای روشن کردن هود  غذایی 
پنجره را باز بگذارید. به این ترتیب،  انرژی کمتری 

داد.  هدر خواهید 
8. سعی کنید تا انواع سبزی ها، صیفی ها یا گوشت ها 
را به تکه های کوچک تری تقسیم کنید تا زمان پخت 
آنها به حداقل ممکن برسد. هرچقدر که تکه های 
ماده غذایی بزرگ تر باشند، زمان و انرژی بیشتری 

به هدر خواهد رفت.  آنها  برای پخت 
HuffPost Best Health Mag و  منبع: 

 ترجمه: 
ندا احمدلو

تا جایی که می توانید از ظرف های دوستدار 
محیط زیست برای پخت وپز کمک بگیرید. 

انواع ظروف شیشه ای، استیل، چدن و 
سرامیک جزو ظرف های دوستدار محیط زیست 

محسوب می شوند. این درحالی است که 
ظروف تفلون جزو آسیب زاترین ظروف برای 

محیط زیست به حساب می آیند. پخت مواد 
غذایی داخل ورق های آلومینیومی و دور 

انداختن ورق آلومینیومی آلوده هم می تواند 
تهدیدی جدی برای محیط زیست باشد

در  اضافی  آب  رفتن  هدر  دالیل  از  یکی 
مرغ  انواع  بی دلیل  شستشوی  آشپزخانه ها 

بسته بندی است. 
و  می کنید  باز  را  مرغ  بسته  شما  که  زمانی 
تکه های مرغ را می شویید، در پایان کار مجبور 
می شوید که سینک ظرف شویی، تعدادی آبکش 

و لگن را هم بشویید. 
عالوه بر اینکه ممکن است آب مرغ به سطوح 
دیگری بپاشد و شما مجبور به شستشوی آن 
سطوح هم بشوید. تمام این فرآیند باعث هدر 
رفتن آب فراوانی در محیط آشپزخانه می شود. 
بهتر است بدانید که تمامی مرغ های کامل 
یا قطعه بندی شده در کشتارگاه های صنعتی، 
در مرحله آخر و قبل از بسته بندی شستشو 
می شوند. به عبارت ساده تر، تمامی مرغ های 
بسته بندی شده صنعتی جزو محصوالت آماده 
پخت هستند و به هیچ وجه نیازی به شستن 
آنها قبل از پختن یا قبل از قرار گرفتن در 

فریزرهای خانگی نیست. 
شما باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشید 
که شستن مرغ در خانه، عالوه بر هدر دادن 
آب اضافی، می تواند احتمال انتقال آلودگی های 

باکتریایی را بیشتر کند. 
و  سالمونال  نام های  به  باکتری  نوع  دو 
انتقال  قابل  باکتری های  جزو  کامپیلوباکتر 
از پرندگان به انسان ها هستند. بنابراین، اگر 
این دو نوع  به  مرغ خامی که تهیه می کنید 
باکتری آلوده باشد و شما آنها را در محیط 
آشپزخانه بشویید، احتمال مسمومیت با این 
دو نوع باکتری را در میان اعضای خانواده 

افزایش می دهید. 
نشان می دهند که حتی  از تحقیقات  بعضی 
افرادی با سیستم ایمنی ضعیف می توانند در 
اثر مسمومیت با این دو باکتری تا حد مرگ 

هم پیش بروند. 

به عنوان آخرین توصیه درباره شستن مرغ در 
باید این نکته را هم بدانید که به طور  خانه 
کلی پختن صحیح انواع گوشت یا مرغ در 
مقوله بهداشت مواد غذایی نسبت به شستن 
آنها دارای اهمیت باالتری است. به عبارت 
ایمنی  و  از سالمت  اگر می خواهید  ساده تر 
غذایی گوشت یا مرغ مصرفی خانوار مطمئن 
شوید، بهتر است که این محصوالت غذایی 
را به طور کامل بپزید و تا جایی که می توانید 
از خوردن انواع گوشت یا انواع مرغ نیم پز یا 
پخته  کامال  مرغ  یا  گوشت  مرکز  که  کبابی 

نشده است، خودداری کنید.

مرغ های بسته بندی
نیازی به شستشو ندارند! 

نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی
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برای حفظ سالمت جسمی، همه افراد هر روز باید از 
5 گروه مواد غذایی یعنی نان و غالت، شیر و لبنبات؛ 
میوه و سبزی و گوشت و پروتئین را به میزان الزم 

و در حد تعادل مصرف کنند. 
فردی که می خواهد سیستم ایمنی اش را تقویت کند 
باید در حد تعادل از گروه های غذایی استفاده کند یعنی 
اگر فقط میوه و سبزی بخورد یا برخی از گروه های 

غذایی را حذف کند، سالمتش به خطر می افتد. 
در این شرایط گرانی به فردی که ماهی 2 تا 3 میلیون 
درآمد دارد و باید با این حقوق کل هزینه های خانواده 
را مدیریت کند چه طور می توان گفت که هر روز 
تابستانی  میوه های  قیمت  که  حالی  در  بخور،  میوه 

حداقل کیلویی 50 هزار تومان است. 
شده  باعث  اقتصادی  مشکالت  باشید،  داشته  توجه 
گوشت و میوه از سبد غذایی مردم حذف شود. خیلی 

از افراد به دلیل کرونا بیکار یا دورکار شدند و توان 
پرداخت هزینه های زندگی شان را ندارند و فشار بر 

سبد غذایی مردم وارد می شود. 
مشکل بعدی افزایش بی حساب و کتاب قیمت هاست، 
به طور مثال؛ قیمت مصوب نان 3 هزار تومان است 
ولی برخی از نانواها با اضافه کردن کمی کنجد، نان را 
5 هزار تومان می فروشند. در صورتی که دستگاه های 
متولی چند بار اعالم کردند، نان نباید گران شود. در 
عرض یک سال قیمت شیر چه قدر شده است؟ 10 
برابر آیا درآمد کارگر 10 برابر شده است! متاسفانه 
تبعات گرانی در آینده خودش را بیشتر نشان می دهد 
آینده  در  7 سال  زیر  افراد  و  سالمندان  در  ویژه  به 

مشکالت زیادی خواهیم داشت. 
نیاز مغزکودکان  به طور مثال 25 درصد آهن مورد 
میزان  به  دریافت شود ولی وقتی  7 سالگی  تا  باید 
را  بدنشان  نیاز  مورد  آهن  نخورند،  پروتئین  الزم 
نمی گیرند و به سمت کند ذهنی و کم خونی و بی حالی 

و بی تحرکی می روند. 
توصیه این است که سالمندان هم باید به میزان الزم 
لیوان   2 لبنیات،  قیمت  این  با  کنند،  لبنیات مصرف 

شیر در روز می شود 10 هزار تومان و در ماه می شود 
300 هزار تومان ! در حالی که سالمندان تنها نیستند 

و هزینه های دیگر هم دارند.

چاق تر شدن کودکان در شرایط کرونا 
مساله دیگر این است که در خانه ماندن بچه ها باعث 
شده که کم تحرک شوند و بچه ها گرایش پیدا کردند 
که تا دیروقت بیدار باشند و دیر هم از خواب بیدار 
و  فست فود  به  تمایل  باعث  ماندن  خانه  در  شوند. 
تنقالت زیاد تر از قبل شده و قابل دسترس تر هم هست. 
بچه ها در این شرایط عصبی شدند و والدین هم برای 
مهار بچه ها، مجبورند از هله هوله و فست فود استفاده 
کرده و مصرف  را چاق تر  بچه ها  این شرایط  کنند. 

غذاهای پر کالری را افزایش داده است. 
موضوع دیگر که مردم را به سمت اضافه وزن و چاقی 
پیش می برد، توصیه های غلط در مورد کرونا است. 
مثل اینکه برای اینکه به کرونا مبتال نشوید، باید بدن 
را گرم نگه داشت بنابراین باید ارده و شیره و زنجبیل 
بخورید. در حالی که این مواد غذایی، عالوه بر اینکه 
به سیستم ایمنی کمکی نکرده، مقدار زیادی انرژی 

وارد بدن می کند که خودش باعث چاقی شده است. 
عالوه بر آن، تعطیلی باشگاه ها و خانه نشینی و دورکاری 
مردم کم شود و خود  فیزیکی  فعالیت  باعث شده، 
این موضوع عاملی برای چاقی است. درصورتی که 
ارتباطاتی که افراد در مترو و اتوبوس و مراکز خرید 
باشگاه  در  که  است  زمانی  از  بیشتر  دارند،  هم  با 
می گذرانند و خود ورزش سیستم ایمنی شان را تقویت 
می کند. توجه داشته باشید، در خانه ماندن اختالالت 
خلقی برای مردم ایجاد کرده چون بی تحرک شدند، 
دیر وقت می خوابند و دیر از خواب بیدار می شوند 
و این روند به مرور زمان تبدیل می شود به افسردگی 
و افسردگی باعث می شود، خیلی از افراد غذا زیاد 
و  تنقالت  شیرینی،  خوردن  به  تمایل  و  می خورند 

غذاهای فست فودی افزایش پیدا کند.

بستری و مرگ بیشتر ناشی از کرونا در 
چاق  افراد

به  کارشان  که  کرونا  به  مبتالیان  درصد   73 حدود 
اضافه  که  بودند  افرادی  می شود،  کشیده  آی سی یو 
افرادی بودند  بودند. 7 درصد  یا چاق  وزن داشتند 
که چاقی کشنده داشتند. در واقع، مشکل بعدی این 
 2 کرونا  به  مبتال  چاق  افراد  میر  و  مرگ  که  است 
برابر افراد عادی است. می دانیم که کرونا در افرادی 
در  ولی  است  کشنده تر  دارند  زمینه ای  بیماری  که 

بررسی های جدید مشخص شده در افرادی که چاقند 
و هیچ کدام از بیماری های زمینه ای مثل فشارخون 
ودیابت و بیماری های قلبی و عروقی را ندارند هم 
کشنده تر است یعنی چاقی خودش به صورت مستقل 

یک عامل خطر است. 
به  را  هزینه هایشان  مردم  که  است  این  من  پیشنهاد 
پیتزا  یک  به جای خرید  که  کنند  مدیریت  گونه ای 
که 100 هزار تومان قیمت دارد، یک مرغ بخرند که 
پروتئین کافی دریافت کنند یا می توانند به جای آن 
حبوبات مصرف کنند که بخشی از پروتئین مورد نیاز 
بدنش را تامین کند. بنابراین مردم باید هزینه هایشان 
را مدیریت کنند مثال به جای خرید چیپس و پفک 
برای بچه ها میوه و سبزی برایشان بخرند یا به جای 
کدوسبز  و  هویج  مثل  ارزان  سبزیجات  از  شکالت 

استفاده کنند. 
در خانه ورزش و پیاده روی کنند، حتی به صورت 
خانوادگی ورزش کنند، در زمان های خلوت به پارک 
بروند و فعالیت بدنی داشته باشند. سالمندان هم در 
خانه راه بروند به این ترتیب به استخوان هایشان کمک 

خواهند کرد که کلسیم از دست ندهند.
باید قبول کنیم در شرایط ایجاد شده، سیری سلولی 
خیلی سخت است و سیری شکمی هم قطعا منجر 
بنابراین تا عمق فاجعه بیشتر  به چاقی خواهد شد، 

نشده باید برای گروه های آسیب پذیر فکری کنیم.

www.salamat.ir
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هشدار متخصصان حوزه سالمت در پی افزایش روند چاقی در جامعه

همه گیری چاقی در راه است!
»همه گیری در حال وقوع چاقی«، شعاری است 
که امسال سازمان جهانی گوارش )WGO( برای 
روز جهانی گوارش انتخاب کرده و در واقع قصد 
داشته این هشدار را بیان کند که دنیا بعد از ویروس 
کرونا به سمت همه گیری چاقی در حال پیشروی است. این درحالی 
است که در کشور ما نیز بیش از نیمی از جمعیت 18 سال به باال یا 
چاقند یا اضافه وزن دارند. دکتر رضا ملک زاده، رئیس پژوهشکده 
بیماری های گوارش و کبد به تازگی به مناسبت روز جهانی گوارش 
گفته که بیشترین سهم چاقی در مرگ های زودرس ناشی از بیماری ها، 
مربوط به مرگ های قلبی - عروقی با سهم ۷۰ درصدی است. عالوه 
بر آن؛ یک سوم سرطان ها نیز با چاقی مرتبط هستند. در همه گیری اخیر 
بیماری عفونی کووید-19، تحقیقات انجام شده نشان داده است که 
احتمال مرگ در بیماران چاق مبتال به شکل حاد کووید-19 نسبت 
به مبتالیان غیرچاق باالتر است. دکتر ملک زاده نسبت به مرگ های 
زودرس در کشور نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که ساالنه ۳8۰ هزار 
مرگ در کشور رخ می دهد که 1۷۷ هزار مورد آنها زودرس )زیر 
۷۰ سال( هستند. از این میزان 88 هزار مرگ خیلی زودرس )زیر 
۵۰ سال( است. ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ها، دیابت، 
انسداد ریوی مزمن، نارسایی مزمن کلیوی، نارسایی مزمن کبدی از 
مهم ترین علل مرگ های زودرس در ایران هستند که چاقی با تمام 
این بیماری ها رابطه بسیار نزدیکی دارد. حاال تصور کنید، مشکالتی 
که کرونا، تحریم ها و گرانی در کشور ایجاد کرده، این روند فزاینده 
چاقی چگونه پیش می رود؟! این موارد موضوع هایی هستند که در 

صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به آنها اشاره خواهد شد.

 مهدیه 
آقازمانی 
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کنیم در 
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- دکتر قمی
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با توجه به شرایطی که کرونا بر زندگی مردم داشت 
مثل دورکاری و قرنطینه، مشخص است که مردم 
کم تحرک تر شده اند ولی نمی توان همین طوری و 
بدون بررسی و مطالعه بگوییم مردم چاق شده اند. 
همزمان با بروز کرونا در سال گذشته، مطالعه استپس 
را شروع کردیم و به خاطر کرونا این مطالعه در آن 
زمان انجام نشد. امسال دوباره به جریان افتاد و در 
نتایجش  ولی  یافته  پایان  مطالعه  این  حاضر  حال 

هنوز به دست نیامده است. در ظرف 15 ماه گذشته 
خانه های  در  اولیه  ارزیابی  در  که  غربالگری هایی 
بهداشت و پایگاهای سالمت انجام می شد، محدود 
شد و حتی در 3 ماه اول سال گذشته کم شد ولی 
در تابستان سال گذشته به حالت قبل برگشت و ما 
مراقبت های تلفنی را طراحی کردیم که کارشناسان ما 
با افرادی که بیمار هستند، تماس بگیرند و شرایطشان 

را بررسی کنند. 
سال گذشته ما دستورالعملی را به دانشگاه های علوم 
مراقبت های  و  ارزیابی  برای  کردیم  ابالغ  پزشکی 
بیماران، همچنین برای فعالیت بدنی هم دستورالعملی 
داشتیم که به دانشگاه ها دادیم. برنامه »فیت آسا« طراحی 
شد و مردم می توانند از این برنامه استفاده کنند و 

با کمک آن ورزش کنند. برای دسترسی 
به این برنامه می توانند با ارسال عدد 

100 به شماره 1000654، آن را 
دریافت کنند. در پاییز سال گذشته 

در نظر داشتیم سند فعالیت بدنی و 
پویش فعالیت بدنی را راه اندازی کنیم 

ولی به دلیل شرایط کرونا این اتفاق نیفتاد. 
با شرایط  متناسب  را  ما سعی کردیم خدمات 

تغییر دهیم ولی باید صبر کنیم نتایج برنامه استپس 
به دست بیاید تا بتوانیم دقیق تر برنامه ریزی کنیم. 
متاسفانه غربالگری کووید- 19 تمام برنامه های ما 
درخواستی  هم  مردم  و  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
غیر از این ندارند. در حال حاضر همه نیروهای ما 

درگیر واکسیناسیون هستند. آنقدر مردم درگیر شرایط 
کرونا هستند که شاید کسی متوجه این نیست 
که دارد چاق می شود و تحرک ندارد وحتی 
مراقبت های بیماری های غیرواگیر هم 
تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و همه 

نگران کرونا هستند. 
یک برنامه دیگر برای دیابتی ها 
راه انداختیم که برای خودمراقبتی به 
آنها کمک می کند. در کافه بازار و گوگل 
پلی هم در دسترس هست. چند بار خبرش 
را مطرح کردیم و سخنگوی وزارت بهداشت 
هم در مورد آن صحبت کرده ولی تعداد افرادی که 
از آن استفاده کردند، زیاد نبوده است. بنابراین، قطعا 
دوران بعد از کرونا همانند قبل از آن نخواهد شد و از 
آنجایی که پیگیری درمان بیماری ها اهمیت زیادی دارد 

باید با روش های جدیدی این موضوع را دنبال کنیم.

 در شرایط گرانی و کرونـا، هزینـه ها را سالمت محور مدیریت کنیـد! 

 دکتر علیرضا مهدوی
معاون مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر 

و رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری های 
قلب و عروقی وزارت بهداشت

 دکتر مجید حسن قمی
متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن 

تغذیه ایران 

 از رهـا شـدن رونـد غربالگری و درمـان بیـماری ها نگرانیـم! 
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: خانم محمدی از ابتالیتان به کرونا و عالئم 
بگویید. آن 

ابتدا تب کردم و احساس کوفتگی و گرفتگی در ناحیه 
کمی  کردم.  شروع  را  استامینوفن  مصرف  داشتم.  گلو 
تبم پایین می آمد و دوباره باال می رفت. 3 روز تبم ادامه 
داشتم  ضعف  قدری  به  داشتم.  شدید  بیحالی  و  داشت 
دچار  هم  همسرم  شوم.  بلند  تخت  از  نمی توانستم  که 
بیحالی شدید شده بود ولی تب نداشت. روز سوم تست 
کرونا دادیم. تست من مثبت بود و تست همسرم منفی 
منفی  هم  همسرم  گفتند  داشتم  عالئم  من  البته چون  که 
و  درد،سرفه  دچار صورت  کم کم  همسرم  است.  کاذب 
از فرط کوفتگی  و  داشتم  فقط تب  اما من  آبریزش شد 
نفس  ولی  بود  باال  خونم  اکسیژن  بودم.  خوابیده  فقط 

تنگی و سرفه هم داشتم. 

: به پزشک مراجعه کردید؟
به متخصص عفونی مراجعه کردیم و دارو گرفتیم. با مصرف 
دارو تبم پایین آمد اما قطع نمی شد. 7 تا 8 روز این موضوع ادامه 
داشت تا اینکه به توصیه پزشک آزمایش خون دادم و فاکتورهای 
التهابی ام بررسی شد. به دلیل به هم ریختن آنزیم های کبدی و التهاب 
باال در بدن قرار شد کورتون مصرف کنم. 3 آمپول دگزامتازون 
تزریق کردم و 3 نوروبیون برای کاهش التهاب و110 پردنیزولون 
که در واقع نوعی کورتون است برای کاهش التهاب برایم تجویز 
شد که باید از میزان باال و روزی 8 شروع می کردم و به تدریج 
میزان مصرفم کم می شد. البته در حال حاضر تستم منفی شده و 
خوبم ولی با این وجود تا 11 خرداد باید کورتون مصرف کنم. 
: با وجود بهبود چه مسائلی همچنان آزارتان می دهد؟

مصرف کورتون. احساس می کنم وزنم باال رفته است. به 
شدت اشتهایم زیاد و میلم به شیرینی و چربی ام بیشتر شده 

است. آزمایش خون نداده ام اما قطعا قندخونم باال رفته است. 
ولعی پیدا کرده ام که سابقه نداشته است. در عرض 2 هفته 2 
کیلوگرم چاق شده ام. این در حالی است که در طول بیماری 
وزنم پایین آمده بود و الغر شده بودم. در کل،ترس زیادی 

از ابتال به دیابت با مصرف کورتون دارم. 
: در طول بیماری رژیم غذایی تان به چه صورت بود؟

سوپ و ماهیچه مصرف می کردم،مصرف آبمیوه ام هم قطع 
نمی شد. هر روز یک موز به همراه توت فرنگی در برنامه 
غذایی ام داشتیم. با مصرف کورتون به شدت احساس تشنگی 
داشتم. االن با کم شدن میزان مصرف،تشنگی ام کمتر شده 
ولی صبح ها احساس سرگیجه و ضعف دارم. در کل،اشتهایم 
و چرب  شیرین  غذایی  مواد  مرتبا  و  شده  زیاد  به شدت 
مصرف می کنم. به شدت هم نگران عوارض مصرف کورتون 

مخصوصا دیابت هستم.

خانممحمدیکهعرض2هفته2کیلوگرماضافهوزنپیداکردهاست،میگوید:

بعدازبهبودکرونا،ولععجیبیبهشیرینیهاپیداکردهام!

با ویتامین C،سیستم ایمنی تان را 
تقویت کنید!

 دکتر خسرو محمدی 

نگاهمتخصصعفونی

بعد از گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا،تقریبا همه با این بیماری و 
عالئم آن آشنا هستند با این وجود هنوز هم باورهای تغذیه ای اشتباهی در رابطه 

با رژیم دوران بیماری و پس از آن وجود دارد. 
این هفته با یکی از مبتالیان به کرونا گفت وگو انجام داده ایم و از رژیم ایشان 
در طول درمان و پس از آن و مشکالتی که با آن روبرو شده اند،سوال کردیم که مشروح آن را 

در صفحه »میزگرد تغذیه« این هفته می توانید بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندبهبودمهسامحمدی
پسازابتالبهکروناباحضوردکترتیرنگنیستانی

متخصصتغذیهودکترخسرومحمدیمتخصصعفونی

کرونا،کورتون
وخطرابتالبهدیابت

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدونودوهشت  بیست ودوخرداد هزار و چهارصد

: آقای دکتر! در مورد تاثیر بیماری کرونا 
بر تغذیه افراد برایمان بگویید. به نظر شما،در 
طول بیماری باید از چه رژیمی پیروی کرد؟

با توجه به وخامت بیماری،تاثیری که کووید-19 
بر تغذیه فرد بیمار می گذارد مسلما متفاوت است 

و البته جنبه های فردی را هم نباید از یاد برد. 
برخی افراد حتی با درگیری شدید ریه دریافت 
غذایی خوبی دارند و برخی دیگر گرچه بیماری 
وخیم نبوده ولی میل و اشتهای شان را به غذا از 

دست می دهند. 
درکل برای بیماران کرونایی میزان مصرف نمک 
و چربی بد غذا را کاهش می دهیم. میزان دریافت 
چربی خوب باید در حد اعتدال باشد و میزان 

پروتئین کمی افزایش پیدا می کند. 
مشاهدات شخصی و تحقیقات پزشکی ثابت کرده 
که متاسفانه وخامت بیماری در افرادی که دچار 
اضافه وزن و چاقی هستند و توده چربی در بدن 

فرد باالست عموما بیشتر است. 
افرادی که وزن باالیی دارند وخیم تر مبتال می شوند 
گرچه این بدان معنی نیست که افراد الغر مبتال 
نمی شوند یا شدت بیماری در آنها وخیم نیست. 
خیلی از بیماران مخصوصا کسانی که اضافه وزن 
خوشحال  دوره  این  در  وزن  کاهش  از  دارند 
می شوند اما تمام تالش ما بر این است که بیمار 
در مرحله وخیم بیماری دچار کاهش وزن نشود. 
در مرحله حاد بیماری کاهش وزن خوب نیست و 
بافت عضالنی و ماهیچه ای بدن کاهش پیدا می کند. 
برنامه غذایی بیماری باید کفایت تغذیه ای هم از 
نظر کالری و هم از نظر مواد مغذی داشته باشد. 
اگر به هر دلیل بیمار مخصوصا بیمار بستری شده 
دریافت غذایی خوبی نداشته باشد و دچار کاهش 
ویژه  تغذیه ای  از خدمات  باید  باشد  وزن شده 
مثل تغذیه با لوله یا تغذیه وریدی استفاده کرد. 
برای بیمارانی که مشکل بی اشتهایی دارند یا به 
غذا  نمی توانند  دندانی  و  دهانی  دلیل مشکالت 

بخورند یا از جویدن خسته می شوند شکل غذا 
را باید تغییر داد و غذا را به صورت پوره درآورد. 
اگر دریافت کافی نبود از مکمل های غذایی مایع 

استفاده می کنیم. 

: آیا مکمل خاصی باید استفاده کرد؟
نه. اثربخشی چنین تمهیداتی در هیچ مطالعه ای 
نشان داده نشده است ولی برای بیماران بستری 
معموال از مکمل یاری بیشتر در حد فیزیولوژیک 

و برای تامین نیاز استفاده می شود. 

: بعد از بهبود چطور؟
تظاهرات بالینی در افراد متفاوت است. برخی حس 
بویایی و چشایی خود را از دست می دهند و در 
نتیجه بی اشتها هستند و گاهی بنا به دالیل درمانی 
و داروهایی که فرد دریافت می کند مثل اتفاقی که 
برای خانم محمدی افتاده است،اشتها باال می رود 
و  قندخون  وزن،اختالالت  افزایش  دچار  فرد  و 
پراشتهایی می شوند. در این شرایط مهم ترین کار 
مشاوره تغذیه ای است. در چنین شرایطی مشاور 
تغذیه بعد از بررسی باید نیازهای تغذیه ای بیمار را 

رفع کند و در عین حال از افزایش بی رویه وزن فرد 
پیشگیری کند. افزایش وزن خود زمینه ساز بسیاری 
بیماری ها از جمله عفونت های تنفسی است و ابتالی 
مجدد حتی به کروناست. ناگزیر باید با تغذیه و دارو 
جلوی افزایش قندخون را گرفت. برخی بیماران حتی 

ناگزیر به مصرف انسولین می شوند. 

: توصیه به مصرف آبمیوه در دوران 
چه  رابطه  این  در  است.  شایع  بسیار  کرونا 

نظری دارید؟

ما  میان  در  می کند  جادو  آبمیوه  که  تفکر  این 
ایرانی ها بسیار گسترده شده است. کال ایرانی ها 
فکر می کنند آب ماهیچه،گوشت بلدرچین و آبمیوه 

می تواند هر بیماری را درمان کند. 
انسان  بدن  نیازهای  اما  نیست  بد  آبمیوه طبیعی 
فراتر از اینهاست. برخی بیماران آنقدر در مصرف 
آبمیوه زیاده روی می کنند که دچار افزایش وزن 
و  بخورد  میوه  می تواند  بیماری  اگر  می شوند. 
مصرف  به  نیازی  دارد  هم  وزن  اضافه  مشکل 

آبمیوه ندارد. 
مصرف  چای  و  مایعات،آب،دمنوش  باید  بیمار 
مثال  بخورد  میوه  نمی تواند  که  بیماری  اما  کند 
دندان ندارد می تواند آبمیوه بخورد اما به  اندازه 
فرق  میوه  با  آبمیوه  کالری  تعادل!  رعایت  با  و 

اساسی دارد. 
فرض کنید وقتی یک سیب میل می کنید زمانی 
صرف جویدن و هضم فیبر آن می شود ولی یک 
لیوان آب سیب حداقل از 4-3 سیب تشکیل شده 
که فورا قند آن جذب و مازاد آن در بدن تبدیل 
لیوان 9  به چربی می شود. عصاره سیب در هر 

درصد قند دارد که مساوی 8 حبه قند است. 

: در مورد التهاب هم توضیح بدهید. 
برای کاهش التهاب بدن در این دوران رژیم 

خاصی تجویز می کنید؟
2 گروه مهم ضدالتهاب داریم. میوه و سبزیجات. 
میوه ها باید به  اندازه مصرف شود و سبزی هر 

است.  بخوریم خوب  چه 
اگر نمی توانیم به هر دلیلی سبزی خام بخوریم 
از  غنی  سبزیجات  کنیم.  مصرف  پخته  سبزی 

هستند.  آنتی اکسیدان ها 
در عوض باید از مصرف مواد غذایی التهاب زا مثل 
چربی های بد و حتی چربی های خوب مثل روغن های 
پخت و پز )کانوال،ذرت و آفتاب گردان( و قند و 

شیرینی ها خودداری کنیم.

تاکیددکترتیرنگنیستانیبهمهمان»میزگردتغذیه«

سبزیهایمختلفبیشتربخورید!

کالایرانیهافکرمیکنند
آبماهیچه،گوشت

بلدرچینوآبمیوهمیتواند
هربیماریرادرمانکند.
آبمیوهطبیعیبدنیستاما
نیازهایبدنانسانفراتر
ازاینهاست.برخیبیماران
آنقدردرمصرفآبمیوه

زیادهرویمیکنندکهدچار
افزایشوزنمیشوند.
اگربیماریمیتواندمیوه
بخوردومشکلاضافه
وزنهمداردنیازیبه
مصرفآبمیوهندارداما
بیماریکهنمیتواندمیوه
بخورد،میتواندآبمیوه
بخوردامابهاندازهوبا

رعایتتعادل!


کووید-19 نوعی بیماری ویروسی است که سال هاست با 
آنفلوانزا همه گیر می شد  عالئمی شبیه به سرماخوردگی و 
و افراد زیادی را مبتال می کرد ولی عفونت مهاجمی نبود. 
به  شبیه  عالئمی  بروز  باعث  که  ویروس هایی  معموال 
سرماخوردگی می شوند با تحریک ریه و مجاری تنفسی سبب 
بروز عالئمی از جمله ضایعات ریوی می شوند. کووید-19 
شکل جهش یافته ای از همان کووید-19 است که آسیب زنی 

ویروس آن در بدن فوق العاده قوی تر شده است. 
دوره بیماری کرونا به دو فاز اصلی تقسیم می شود. در فاز 
اول حمله ویروس صورت می گیرد و سبب بروز عفونت 
التهاب در بدن می شود و بدن سعی می کند ویروس را  و 

در بدن کنترل کند. 
که سبب  است  این  کووید-19  مورد  در  توجه  قابل  نکته 
بروز باکتری های درجه  منفی در ریه می شود و زمینه ساز 
تنگی  و  گاهی خلط دار  و  تب،سرفه خشک  نظیر  عالئمی 

نفس در بیمار است. 
بعد از اتمام فاز حمله ویروس فاز ایمنی بدن را داریم که 
در آن سیستم ایمنی بدن شعله ور شده و ریه به شدت دچار 
این مرحله  به آن بحران می گوییم. در  التهاب می شود که 
احتمال درگیری شدید ریه و بروز عالئم تنفسی را داریم. 
بالینی عمدتا  با توجه به اینکه فرایند آسیب زنی و عالئم 
متکی بر مسایل ایمنی است، کورتون به عنوان تعدیل کننده 

سیستم ایمنی عمل و التهابات را کنترل می کند. 
و  دگزامتازون  با  همراه  اول  روز   4 تا   3 یعنی  فاز  دو  در 
در فاز دوم در بحران ایمنی مجدد همراه با دگزامتازون یا 
حتی داروهای سنگین تر تجویز می شود و بعد به تدریج آثار 

دوزی دگزامتازون را در بدن کاهش می دهیم. 
ابتال  به عبارت ساده تر مهم ترین پدیده ای که در بدن طی 
به کرونا رخ می دهد مساله ایمونولوژیکال یا سیستم دفاعی 
التهاب های  و  سلول ها  تخریب  سبب  خود  که  است  بدن 

شدید در بدن می شود. 
مصرف کورتون سبب کاهش التهاب در بدن شده و میزان 

تخریب سلولی را کاهش می دهد. 
نکته مهم تر این است که وقتی بیش از 3 روز دگزامتازون 
و کورتون مصرف می شود دیگر نباید آن را سرخود قطع 
مصرف  در  اساسی  اصل  دارو  تدریجی  کردن  قطع  کرد. 

کورتون است. 
بعد از آنکه فرد بهبود پیدا کرد شاید از نظر ظاهری دیگر 
عالئمی نداشته باشد اما درون بدن هنوز التهاب وجود دارد 
همچنان  کورتون  پایین  دوز  با  که  است  این  بر  ترجیح  و 

بیمار تحت درمان باشد. 
نظیر  خوبی  مکمل های  با  را  ایمنی  سیستم  باید  همزمان 
باالی  دوز  حتی  کرد.  تقویت  زینک  و   C،E،D ویتامین 

ویتامین C آثار درمانی بسیار خوبی خواهد داشت.

نگاهمتخصصتغذیه
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 یکی از معضالت 
آینده ما 

جمعیت مردان 
سالمندی است 

که عالوه بر 
آشفتگی روانی، 
مشکالت جسمی 

بسیاری هم 
خواهند داشت 

و نظام های 
حمایتی کشور 

مانند بیمه 
به ویژه بیمه  
تکمیلی، برای 

دوران سالمندی 
مردان کشور 

باید بیشتر 
مهیا باشند 

اما متاسفانه 
هیچ گونه آمادگی 
در نظام حمایتی 

کشور وجود 
ندارد

امروزه آنچه باید برای همه مورد 
توجه قرار بگیرد، سالمت مردان 
سالمند است. مردان سالمند به 
عنوان گروهی که امروز با گذران 
دوران جوانی که بسیاری از آنها مولد هم نبودند و به 
دلیل نبود زیرساخت های کار در کشور، خودشان را 
به نوعی سربار جامعه احساس می کردند اما امروزه 
همان آدم ها با همان حس به مرحله سالمندی پا 
می گذارند. یکی از معضالت آینده ما جمعیت 
مردان سالمندی است که عالوه بر آشفتگی روانی، 
مشکالت جسمی بسیاری هم خواهند داشت و 
نظام های حمایتی کشور مانند بیمه به ویژه بیمه  
تکمیلی، برای دوران سالمندی مردان کشور باید 
بیشتر مهیا باشند اما متاسفانه هیچ گونه آمادگی در 

نظام حمایتی کشور وجود ندارد.

روش های کاهش آسیب پذیری 
مردان در مقابل ویروس کرونا

 از آنجایی که در کشور ما مردان  بیش از زنان در 
تامین نیازهای اقتصادی خانواده مسوول هستند، 
ناچارند در طول روز، بیشتر خارج از منزل باشند 
درنتیجه احتمال ابتال به بیماری کرونا در مردان بیشتر 
از سایرین است. پژوهش ها نشان داده است که ۷۵ 
درصد مردان به استرس ناشی از ابتال به بیماری 
کرونا دچار هستند. آموزش مدیریت استرس ناشی 
از ابتال به کرونا و آموزش های بهداشتی پیشگیری از 
ابتال برای مردان بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

امروز با توجه به شیوع کرونا، یکی از موارد 
مهمی که نباید در مردان مورد غفلت قرار گیرد، 
پرداختن به بهداشت روان و آسیب های روانی 
مردان است که در شرایط بسیار ناهموار کرونا 
به سختی این شرایط را تحمل می کنند. دوران 
کرونا بیشترین آسیب را به اقتصاد خانواده ها و 
اقشاری زد که از منابع دولتی استفاده نمی کردند. 
بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها در شغل های 
آزاد موجب شد عالوه بر فشار اقتصادی، دچار 
فشار بسیار روانی نیز بشوند بنابراین پرداختن 
به مردان در دوران کرونا؛چه از نظر مشکالت 
سالمت روان و چه از نظر مشکالت معیشتی 
یکی از  اهدافی است که برعهده تمام کارگزاران 

نظام اسالمی ایران است.
 در تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال 
توسعه و از همه بدتر کشورهای عقب مانده، مردان 
محور اصلی زحمات خانواده در تمام عرصه ها 
هستند. در بیشتر خانواده ها فعالیت های اصلی 
اداره می کنند و در  مردان  را  اقتصادی خانواده 
شرایطی که زنان در محرومیت و مظلومیت قرار 
می گیرند، آنها باید مدافع سرسخت و اصلی حقوق 
خانواده باشند و اگر نباشند، شیرازه خانواده و 

به خصوص فرزندان از هم پاشیده خواهد شد.

 در جامعه  ما که از نظر فرهنگی توجه به سالمت 
مردان عالوه بر بی توجهی سازمان های جهانی، به 
نوعی مورد غفلت واقع شده، یکی از مشکالت 
این است که مردها چندان به بررسی اپ و کنترل 
دوره ای سالمت شان اهمیت نمی دهند. معموال 
زمانی متوجه می شوند که دچار فشارخون هستند 
یا با نارسایی قلبی یا سکته قلبی و مغزی وارد 
در  متاسفانه  می شوند.  سی سی یو  و  آی سی یو 
فرهنگ ما اینگونه است که مردان بزرگ مانند 
درختان ستبر نمی میرند یا مرد باید در کشاکش 
دهر سنگ زیرین آسیاب باشند و متاسفانه از بچگی 
به ما می آموزند که مرد نباید گریه کند، مردها باید 
غمشان را بروز ندهند و بر این اساس در کشور 
ما، مسائل بهداشت روان مردان یکی از اصلی ترین 

معضالت اجتماعی و نظام سالمت است.
سند سالمت مردان با مشارکت ۲۸ دستگاه از 
دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد، تدوین 
شده و امید است در مرحله های باالتر به صورت 

سندی رسمی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
الزم است مردان را در همه عرصه ها به صورت 
به  توجه  با  سالمت،  بر  عالوه  و  ببینیم  ویژه 
مولفه های اجتماعی موثر ممکن است بیشترین 
آسیب را ببینند که آسیب دیدگی آنها می تواند روی 
دو گروه آسیب پذیر دیگر مانند زنان و کودکان 
تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و توجه ویژه ای را 
می طلبد. امید است رسیدگی به سالمت مردان، 
فراتر از وزارت بهداشت در دستگاه های دیگری 

مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.
مردان به دالیل زیر آسیب پذیرتر از زنان در 

مقابل ویروس کرونا هستند:
 تفاوت ژنتیکی مردان در مقایسه با زنان، آنها 
را نسبت به این عفونت آسیب پذیرتر کرده است.
 شدت ارزیابی خطر در مردان کمتر از زنان 
رفتارهای غیر محطاطانه و خطرناک  است و 

بیشتری را انجام می دهند.
 شیوع مصرف زیادتر الکل و موادمخدر در 

مردان آنها را آسیب پذیرتر می کند.
 رفتارهای حفظ سالمت و مراجعه برای دریافت 

خدمات بهداشتی، درمانی در مردان کمتر است.
 حضور در اجتماع و عدم رعایت فاصله اجتماعی 

در مردان بیشتر از زنان است.

بهبود و حفظ سالمت روان مردان 
در دوران کرونا

سال هاست توجه به گروه های آسیب پذیر)کودکان 
و زنان( در سازمان جهانی بهداشت مورد تاکید 
قرار گرفته است و ادارات دولتی و سازمان های 
مردم نهاد مختلف برای رفع مشکالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گروه های مذکور تالش 
می کنند اما مردان در سال های اخیر مورد غفلت 

سیستم های مختلف اجتماعی و فرهنگی بوده اند. 
در فرهنگ آسیایی به خصوص در کشور ما، وظیفه 
کسب درآمد و تامین نیازهای اقتصادی خانواده 
برعهده مردان است. از سویی از لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی مردان به عنوان مدیران خانواده مسوول 
پاسخگویی در بسیاری از زمینه ها هستند، همچنین 
امروزه اغلب مردان پاسخگوی والدین سالخورده 
خود هستند و با توجه به باالبودن تورم اقتصادی و 
کمبود درآمد در فضای موجود، مردان بسیار تحت 
فشار و استرس اند و طبیعتا این میزان فشار آنها را در 
زمینه روانی و جسمانی آسیب پذیر می کند. شیوع 
ویروس کرونا از حدود یک سال گذشته زندگی 
ما را در تمامی جنبه ها متحول کرده است و بسیاری 
از خانواده ها در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با 
محدودیت و مشکالت عدیده ای مواجه هستند. در 
این میان مردان از لحاظ مسوولیت اقتصادی ذکر 
شده، اجبار در حضور خارج از خانه و حضور در 
اجتماع طی ساعات طوالنی از روز و آسیب پذیری 
بیشتر در مقابل این بیماری)۷0 درصد مرگ ومیر 
ناشی از کرونا مربوط به مردان است(نسبت به زنان، 

در معرض استرس بیشتری قرار دارند.
 برای مدیریت استرس ناشی از کرونا می توانید 

کارهای زیر را انجام دهید:
 از دوستان خود کمک بخواهید، مجبور نیستید 

به تنهایی در شرایط استرس زا باشید.
 از طریق تلفن یا شبکه های مجازی با دوستان، 
آشنایان مورد اعتماد ارتباط داشته باشید و در مورد 

احساسات و نگرانی هایتان با آنها صحبت کنید.
بسیار  خداوند  با  نیاز  و  راز  و  عبادت   

تسلی بخش است.
 نظم معمول را در زندگی خود حفظ کنید و 

امور روزانه را انجام دهید.
 خواب ناکافی و تغذیه نامناسب، میزان استرس 

را افزایش می دهد.
خواب  و  استراحت  به  را  کافی  زمان   

اختصاص دهید.
 تغذیه خوب و سالم داشته باشید.

 ورزش و فعالیت بدنی را فراموش نکنید. به طور 
مثال انجام فعالیت های ورزشی در منزل.

 زمانی را به انجام فعالیت های مورد عالقه یا 
لذت بخش اختصاص دهید.

 اجبار برای ماندن در خانه، فرصت خوبی 
می خواستید  که  است  کارهایی  انجام  برای 
برای  نیامد،  پیش  فرصتش  ولی  دهید  انجام 

برنامه ریزی کنید. انجام آن کارها 
 به هیچ وجه از سیگار و الکل و سایر مواد 
روانگردان برای کاهش استرس خود استفاده نکنید.

 افکار منفی مثال چرا برای من این اتفاق افتاده، 

چقدر بدشانس هستم، اگر بالیی سر مادر یا پدرم 
بیاید چه کار کنم و را از خود دور کنید.

 افکار منفی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع 
نمی کند، بلکه سطح اضطراب ما را افزایش می دهد.

 می دانید این حادثه زودگذر است و اوضاع 
بهتر خواهد شد.

 می دانید که این وضعیت ناخوشایند است 
ولی وحشتناک نیست. 

 می دانید آدم ناتوان و درمانده ای نیستید.
تا  را  این وضعیت  بیندیشید که می توانید   

مدتی تحمل کنید.
 بدانید که قرار نیست این وضعیت تا ابد 

ادامه پیدا کند.
 از روش های آرام سازی استفاده کنید.

 مراقب سالمت روان فرزندان خود باشید.

مراجعه به پزشکان متخصص روان 
در صورت نیاز

 مشکالت موقعیتی مثل ورشکستگی  اقتصادی، 
فشار مالی، به هم  ریختن حساب مالی، بیکاری، 
می تواند  و...  اجتماعی  رفت وآمد  محدودیت 
سالمت روان افراد را با مشکل مواجه کرده و 
زمینه افسردگی و سایر اختالالت روان پزشکی 
ایجاد کند. اگر احساس می کنید که مانند گذشته 

خوش اخالق نیستید، غمگین، پرخاشگر یا عصبی 
شده اید، ویزیت روان پزشک بسیار مهم خواهد 
بود. داروهای روان پزشکی برخالف تصور عموم 
اعتیاد آور نیست و آثار مفید آن بسیار بیش از عوارض 
جانبی آن است و مصرف دارو تحت نظر پزشک 
بسیار موثر خواهد بود. از آنجایی که خانواده نقش 
اصلی در سالمت روان اعضای خود دارد، آموزش 
و مشاوره، درمان در خانواده با هدف هماهنگی با 
تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین 
اعضا، وضع کردن و عمل به قوانین خانواده، تقسیم 
وظایف و همدلی از جمله عوامل موثر در تضمین 
سالمت روان همه اعضای خانواده و مردان است.

گفت وگو با خانواده در مورد مشکالت به 
خصوص مشکالت ناشی از ویروس کرونا

 در فرهنگ ایرانی مردان این گونه تربیت شده اند 
که گریه نکنند، در مورد مشکالت خود با دیگران 
حرف نزنند و به قول وزیر بهداشت »مردان بزرگ 
همچون درختان ستبر هیچ گاه نمی میرند«. به همین 
علت سعی کنید به صورت کلی با اعضای خانواده 
در مورد مشکالت، دل نگرانی و محدودیت شغلی 
که کرونا ایجاد کرده است، صحبت کنید. نظر آنها 
را در این مورد جویا شوید و از آنها بخواهید که 
این موقعیت را درک کنند و برای کنار آمدن با 

موقعیت نهایت سعی خود را انجام دهند.

به تعویق انداختن نیازهای خانواده 
در صورت امکان

در دوران کرونا بیشترین آسیب را بنگاه های اقتصادی 
و دستگاه هایی که از منابع دولتی استفاده نمی کنند 
متحمل شده اند. بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها 
در شغل های آزاد موجب شده است که عالوه بر 
فشار اقتصادی، دچار فشار بسیار سنگین روانی هم 
بشوند. شما تنها مردی نیستید که با مشکل مذکور 
مواجه شده اید، مشکالت پیش رو را با خانواده 
خود مطرح کنید و از آنها بخواهید با به تعویق 

انداختن نیازهایشان به شما کمک کنند.

توجه به رفتارهای سالمت
 مردان به دالیل مختلف مثل کمبود وقت، تصور 
اشتباهی مبنی بر اینکه مردان قوی و پرزور هستند 
و بیماری نمی تواند آنها را از پا در آورد، فشار 
اقتصادی و هزینه های ناشی از مراقبت های پزشکی 
و آزمایشات، به اندازه کافی برای ویزیت پزشک 
و بررسی اپ مراجعه نمی کنند و معموال زمانی 
از بیماری خود مطلع می شوند که کنترل بیماری 
سخت شده باشد. سعی کنید برای مراجعه به پزشک 
و انجام آزمایش وقت بگیرید.می توانید از خدمات 
پزشکی موجود در مراکز خدمات نزدیک محل 

سکونت خود استفاده کنید.

 به بهانه24 تا 31 خرداد، که هفته جهانی »سالمت مردان« نامگذاری شده

 معضالت آینده ما جمعیت مردان سالمند

 مهتا 
زمانی نیک

بیماری های گوارشی بیماری های شایعی هستند که از جمله 
آنها می توان به کبد چرب، سندروم روده تحریک پذیر، 
ریفالکس و غیره اشاره کرد. این بیماری ها با اینکه شیوع 
باالیی دارند اما موجب بستری شدن بیماران نمی شوند. 
مشکلی که سبب بستری شدن بیمار در بیمارستان ها می شود، 
خونریزی های گوارشی است. شاید بتوان گفت شایع ترین 
بیماری گوارشی که باعث بستری و مرگ و میر بیماران 
می شود، خونریزی های گوارشی هستند. خونریزی های 
گوارشی به شکل های مختلف و با شدت خفیف تا شدید 

ظاهر می شوند. احتمال بروز این مشکل با باال رفتن سن افزایش می یابد. 
خونریزی های پیدا و پنهان دستگاه گوارش: خونریزی های گوارشی 
به دو دسته خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی و خونریزی های دستگاه 
گوارش تحتانی تقسیم می شوند. خونریزی دستگاه گوارش فوقانی مربوط به 
مری، معده و ابتدای روده کوچک یا دوازده است. خونریزی دستگاه گوارش 
تحتانی هم به روده بزرگ و انتهای روده کوچک مربوط می شود. بنابراین ما 
دو راه برای خروج خون از دستگاه گوارش داریم که یکی از راه دهان و به 
صورت استفراغ خونی و دیگری از راه مقعد است. در این شرایط خون یا به 
رنگ قرمز روشن یا به رنگ قهوه ای است. گاهی خونریزی دستگاه گوارش 
فوقانی از طریق مدفوع خارج می شود؛ یعنی خونریزی از معده یا دوازدهه وارد 
دستگاه گوارش تحتانی شده و از طریق مقعد خارج می شود. در این شرایط 
بیمار شکایت می کند که دچار اسهال شده و رنگ مدفوعش سیاه است. به 
این حالت یا به وجود خون در مدفوع و دفع مدفوع قیری رنگ »ملنا« گفته 
می شود که دلیلی بر خونریزی در دستگاه گوارش فوقانی است. الزم به ذکر 
است که شکل خونریزی در مدفوع به شکل شل و اسهالی است و به شکل 
مدفوع سفت دیده نمی شود. بیشتر کسانی که مدفوع سفت تیره دارند احتماالً 
از داروهایی مانند قرص آهن یا بیسموت و غیره استفاده می کنند و این عالمت 

نشانه وجود خون در مدفوع نیست.
 حالت سوم خونریزی که بیمار آن را می بیند و مراجعه می کند، »رکتوراژی یا 
هماتوشزی« نام دارد. یعنی خون روشن از راه دستگاه گوارش تحتانی و مقعد 
خارج می شود. اما همیشه هم این طور نیست که هر فردی خونریزی داشته 
باشد خودش متوجه آن بشود، زیرا خونریزی های گوارشی دو شکل آشکار 
و مخفی دارند. یعنی در برخی شرایط بیمار متوجه وجود خون در مدفوع 
نمی شود و به دالیل دیگری مانند تپش قلب، سرگیجه، حالت های سنکوب 

و غیره به پزشک مراجعه می کند و در بررسی ها مشخص می شود که دچار 
کم خونی است و علت این کم خونی، خونریزی دستگاه گوارش است. این 
مسئله از طریق انجام آزمایش مدفوع و بررسی وجود خون در مدفوع قابل 
تشخیص خواهد بود. به این حالت »خونریزی مخفی« گفته می شود. گاهی هم 
ممکن است فرد با وجود خونریزی مخفی عالئم کم خونی را نشان ندهد و در 
چکاپ هایی که انجام می دهد متوجه کم خونی اش بشود. این حالت به خصوص 
در افراد سالمند بسیار مهم و خطرناک است از این رو انجام چکاپ های دوره ای 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه وزارت بهداشت در مورد همه 
افراد باالی ۵0 سال تست خون مخفی در مدفوع را انجام می دهد که این کار 

در غربالگری بیماری های گوارشی بسیار کمک کننده است.
بیماری های زمینه ای و سن، 2 عامل تاثیرگذار در خونریزی های گوارشی:  
بد نیست بدانید آمار خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی معموالً بیشتر از 
خونریزی دستگاه گوارش تحتانی است و بیماری های زمینه ای مانند بیماری های 
قلبی و کلیوی در ایجاد آن دخالت دارند اما خوشبختانه امروزه به دو دلیل، 
آمار خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی در حال کاهش است. یکی به دلیل 
شناسایی میکروب هلیکوباکتر پیلوری و درمان آن و دیگری وجود داروهای 
ضداسید که جلوی زخم شدن و خونریزی های گوارشی را می گیرند. نکته 
دیگر اینکه در بحث خونریزی ها ۲ عامل سن بیمار و بیماری های زمینه ای او 
برای ما بسیار مهم هستند. یعنی اگر فردی عالوه بر خونریزی های گوارشی به 
بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی، کلیوی و غیره مبتال باشد احتمال اینکه 
وضعیتش ناپایدار شود و به سمت بدخیمی و حتی مرگ پیش برود بیشتر است.
علل خونریزی های گوارشی: دسته اول عللی که موجب خونریزی دستگاه 
گوارشی فوقانی می شوند زخم ها هستند. زخم ها می توانند زخم معده یا زخم 
دوازدهه باشند؛ هر دوی این زخم ها می توانند خونریزی بدهند. یکی از عوامل 
موثر در ایجاد زخم معده و دوازده وجود میکروب هلیکوباکتر پیلوری است 
بنابراین برای درمان زخم و پیشگیری از خونریزی باید میکروب معده را از 
بین برد، در غیر این صورت حتی اگر خونریزی کنترل شود مشکل دوباره عود 
خواهد کرد. یکی از محل های خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، مری است 
که معموالً به دلیل برگشت اسید از معده به مری دچار التهاب و زخم می شود 
و خونریزی می کند. یک دسته از خونریزی های گوارشی هم در محل اتصال 
مری به معده اتفاق می افتد که با عق زدن، سرفه کردن و حالت باال آوردن، این 
محل دچار پارگی و در نتیجه خونریزی می شود و فرد ممکن است خون باال 
بیاورد. این مسئله معموالً جای نگرانی ندارد و با درمان دارویی بهبود می یابد.

علت مهم دیگر ایجاد زخم و خونریزی های گوارشی مصرف داروهای مختلف 
به خصوص در سنین باالست. مصرف داروهایی مانند آسپرین، بروفن، دیکلوفناک 

و... می توانند از جمله  این داروها باشند.
یکی دیگر از علل مهم خونریزی، واریس است. بسیاری اوقات بیماری های 
کبدی به فیبروز کبد منجر می شوند و پیشرفت فیبروز به سمت سیروز  کبدی 
پیش می رود و در نهایت سیروز موجب افزایش ورید پورت و واریس شده 
و بیمار با خونریزی مراجعه می کند. در حالی که در تمام این مدت خبر نداشته 
است که بیماری کبدی دارد. در این مرحله بیمار باید پیوند کبد انجام دهد 
زیرا بسیار دیر مراجعه کرده است. از این رو همه افراد باید انجام آزمایش های 

کبدی را جدی بگیرند و در چکاپ های دوره ای آن را مد نظر داشته باشد.
اقدامات پزشکی در برخورد با خونریزی های گوارشی: بعد از اینکه پزشک 
متوجه خونریزی گوارشی و کم خونی بیمار شد باید برخی ارزیابی ها را انجام 
دهد. مثال اینکه کم خونی به قلب فشار نیاورده باشد و منجر به سکته قلبی 
نشود بنابراین بیمار باید از نظر ضربان قلب، فشارخون، میزان اکسیژن خون 
و غیره مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی الزم است بیمار سریع بستری شود و 
حتی خون دریافت کند تا هموگلوبینش باال بیاید. وقتی شرایط بیمار پایدار شد 
پزشک سراغ سایر ارزیابی ها می رود. اگر سن بیمار پایین باشد احتمال زخم 
در دستگاه گوارش بیشتر است و اگر سن بیمار باال باشد احتمال وجود تومور 
بیشتر خواهد بود. اگر بیمار سابقه جراحی داشته باشد ممکن است خونریزی، 
از زخم محل جراحی باشد. اگر بیمار سابقه بیماری گوارشی و کبدی داشته 
باشد احتمال وجود واریس وجود دارد. اگر بیمار از درد شکمی هم رنج ببرد، 
داروهای مصرفی او بررسی خواهد شد تا ببینیم دارویی منجر به زخم معده 
شده است یا نه. اگر همراه با خونریزی، اجابت مزاج بیمار هم تغییر کرده باشد 

یا دچار کاهش وزن شده باشد باز هم احتمال تومور وجود خواهد داشت.
معاینه: قدم بعدی پس از شرح حال گرفتن از بیمار معاینه اوست. گاهی ممکن 
است عروق بدنی با عروق گوارشی رابطه داشته و باعث ایجاد خونریزی 
شوند یا ممکن است پزشک در معاینه متوجه طحال بزرگ بیمار بشود که در 
این صورت احتمال وجود سیروز و واریس مطرح خواهد بود یا ممکن است 

پزشک با معاینه متوجه توده، غده، بدخیمی و غیره شود.
بررسی های آزمایشگاهی: در بررسی های آزمایشگاهی پزشک میزان پتاسیم، 
سدیم، کراتینین و... بیمار را ارزیابی می کند. از آنجا که این گروه از بیماران 
به صورت حاد خون از دست می دهند، کاهش برخی از فاکتورهای خونی به 
مرور زمان خود را نشان می دهند و پزشک باید به این مسئله دقت داشته باشد. 

بعد از بررسی های آزمایشگاهی باید محل خونریزی گوارشی را مشخص و 
سپس درمان را شروع کرد.

درمان: اصول مربوط به درمان خونریزی های گوارشی از ۱00 سال قبل تاکنون 
ثابت مانده است و ما در درجه اول باید محل آن را پیدا و خونریزی را متوقف 
کنیم و جلوی عود مجدد خونریزی را بگیریم؛ فقط راه ها و تکنیک های انجام این 
اصول تغییر کرده است. زخم هایی که باعث خونریزی می شوند انواع مختلفی 
دارند. برخی از زخم ها خونریزی ساده ای دارند و به اصطالح تمیز هستند. 
درمان این نوع زخم ها دارویی است. از برخی زخم ها خون به شکل فواره خارج 

می شود. درمان این نوع زخم ها هم تزریق ماده منقبضکننده داخل آن است.
 گروه دیگر زخم ها قهوه ای رنگ هستند یا لخته خون به آنها چسبیده است. 

درمان این گروه زخم ها، هم تزریق و هم تجویز دارو است. 
یکی از راه های کنترل و درمان خونریزی های گوارشی استفاده از کلیپس است. 
در گذشته های دور بیمار با خونریزی های شدید گوارشی به اتاق عمل فرستاده 
می شد اما خوشبختانه امروزه خونریزی های گوارشی با وسایل آندوسکوپی کنترل 
و مهار می شوند و بیمار دیگر به اتاق عمل نخواهد رفت. در واقع مهم ترین، 
دقیق ترین و طالیی ترین راه تشخیص خونریزی های گوارشی، بررسی های 

آندوسکوپیک است. در این بررسی ها درمان دارویی مشخص می شود. 
یکی دیگر از راه های کنترل و درمان خونریزی های گوارشی، درمان حرارتی 
است. یعنی با پروپ های حرارتی روی زخم می رویم و عروق اطراف زخم 

را می سوزانیم تا خونریزی متوقف شود.
البته بعضی از بیماران به درمان های آندوسکوپیک پاسخ نمی دهند. در این 
صورت می توان با راه های آنژیوگرافیک و وارد شدن از راه عروق و تزریق 
ماده ای، خونریزی را کنترل کرد. اگر با همه این روش ها باز هم خونریزی 
کنترل نشود، در آن صورت درمان آخر جراحی خواهد بود اما در اکثریت مواقع 
با درمان های آندوسکوپیک مشکل بیمار رفع خواهد شد و جمعیت بیمارانی 

که کارشان به اتاق عمل می کشد کمتر از ۵ درصد است.
پیشگیری از عود مجدد خونریزی: همانطور که با اقدامات درمانی جلوی 
خونریزی را می گیریم باید جلوی عود مجدد خونریزی را هم بگیریم یعنی 
باید بررسی کنیم که چه عاملی باعث زخم در دستگاه گوارش شده است. 
اگر عامل زخم میکروب هلیکوباکتر پیلوری باشد باید میکروب را درمان کرد. 
در صورتی که عامل عود مجدد خونریزی از بین نرود به احتمال یک سوم 
تا یک چهارم خونریزی دوباره عود خواهد کرد. گاهی اما عامل ایجاد زخم 
و خونریزی هلیکوباکتر پیلوری نیست و فرد به دلیل مصرف داروهایی مثل 
آسپرین، بروفن، دیکلوفناک و غیره دچار زخم و خونریزی دستگاه گوارش 
شده است. در این صورت چون اغلب بیماران نمی توانند داروهایشان را قطع 

کنند، مجبورند تا پایان عمرشان دارو های ضداسید مصرف کنند.

 خونریزی های گوارشی شایع ترین علت بستری بیماران گوارشی  

 دکتر مهران 
بابایی

فوق تخصص 
بیماری های 

گوارش و کبد

 7
واقعیتی

 که 
مردان 
باید 

بدانند
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 يكتا فراهاني

تربيت كودكان هميشه يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي هر 
پدر و مادري به شمار مي رود 
كه اگر بدون آگاهي انجام 
شود يا فقط بر اساس رساندن فرزندان مان به 
آنچه خود نتوانسته ايم به آن دست يابيم باشد و 
بخواهيم آنها زندگي نزيسته ما را زندگي كنند، 
چنين تربيتي قطعا موفقيت آميز نخواهد بود و 
مشكالت زيادي از جمله نارضايتي فرزندان  را 
به دنبال خواهد داشت چون لزوما خواسته هاي 

ما با عاليق فرزندان مان يكسان نيست. 
توجه به جنسيت كودك و نوع تمايالت و 
خواسته هاي او نيز موضوع بسيار مهمي است 
كه والدين بايد اطالعات كافي در مورد آن 
داشته باشند. مثال تربيت دختران و پسران در 
زمينه هاي مختلف با يكديگر متفاوت است 
و پدر و مادر بايد از اين گونه تفاوت ها آگاه 
باشند. براي آگاهي بيشتر از چگونگي تربيت 
دختران با دكتر عباس جواهري، روان شناس 
و روان درمانگر و عضو هيات علمی دانشگاه 

تهران گفت و گو كرده ايم.

: آقای دكتر! لطفا در ابتدا از اهميت 
و نقش تربيت كودكان بگوييد. 

تربیت، موضوع بسیار مهمي است چون تاثیرپذيري 
كودكان زياد است. بنابراين فارغ از آنكه كودكان 
پسر باشند يا دختر، تاثیرات تربیتي مختلف به مرور 
و با افزايش سن، همچنین آثار منفي تربیتي گذشته، 
آينده آنها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. توجه 
داشته باشیم تربیت فقط به معناي باادب بار آوردن 
كودكان و آموزش رعايت ادب و احترام به آنها 
نیست. در واقع اين فقط بخشي از تربیت است. 
بخش مهم تربیت شامل آن است كه او ياد بگیرد 
در آينده خودش را در ارتباط با ديگران و دنیاي 
اطراف چگونه ببیند و شناسايي كند. تمام اين 

موارد در فرايند تربیت شكل مي گیرد. 

: تربيت دختران و پسران تا چه حد 
متفاوت است؟

در حالت كلي اصول تربیتي براي همه كودكان 
يكسان است. در گام نخست والدين با داشتن 
روابط خوب با همديگر تاثیر بسیار مهمي بر 
اگر والدين  فرزندان خود خواهند گذاشت. 
راه  باشند  نداشته  همديگر  با  خوبي  ارتباط 
جبراني براي آن وجود ندارد. يعني هر چقدر 
هم بخواهند به فرزندشان محبت كنند هیچ 
محبتي نمي تواند جاي خالي رابطه خوب پدر 
و مادر با همديگر را برای كودك بگیرد. ضمن 
اينكه رابطه هر كدام از والدين با فرزندشان هم 

اهمیت زيادي دارد.
پس از اين موارد، با توجه به جنسیت كودكان بايد 
رفتارهاي مناسب با آنها داشت. تربیت مردانه يا 
زنانه هم فقط به معناي آن نیست كه مثال دختر 
نبايد با ماشین بازي كند. بايد در نظر داشت 
كودك در آينده قرار است چه جنسیتي داشته 
باشد. بنابراين او حق دارد مطابق جنسیت خود 
زندگي كند. پسري كه پدر توانمند و قدرتمندي 
نداشته باشد، نمي تواند مرد موفق و مقتدري 

شود. رابطه دختر با مادر نیز بايد بسیار درست 
و با اقتدار باشد، در غیر اين صورت در آينده 
نمي تواند انتخاب خوبي داشته باشد. همچنین 
اگر با پدر ارتباط خوبي نداشته باشد نمي تواند 

در روابط با مردان احساس امنیت كند.
با والد  دختر و پسر هر كدام بايد اوقاتی را 
جنس موافق خود بگذرانند. البته اين بدان معنا 
نیست كه مثال دختران نبايد با پدرشان وقت 
بگذرانند يا بر عكس. بلكه شكل گیري هويت 
زنانه دختر در ارتباط با مادرش شكل مي گیرد 
و پسر هم با پدر. مادري كه قدرتمند، سالم و 
مقتدر نباشد نمي تواند خصوصیاتي را كه فاقد 
آن است به فرزندش منتقل كند. بنابراين براي 
تربیت درست دختر قدرتمند و شجاع كه بتواند 
در آينده هم انتخاب درستي داشته باشد و فكر 
نكند هر مردي به او محبت كرد لزوما مي تواند 
همراه خوبي برايش باشد، ابتدا بايد بتواند چنین 

خصوصیاتي را در خودش ايجاد كند.
پدر و مادر سالم در عین قدرتمندي، خودخواه 
نیستند و مي توانند به يكديگر عشق بدهند و 
محبت خود را ابراز كنند و همچنین پذيراي 

محبت ديگران هم باشند. 
دختران عالوه بر مادر بايد با الگوهاي زن زياد 
ديگري هم آشنا شوند تا به طور كلي متوجه 
نقش زن و هويت زنانه شوند. ضمن اينكه بايد 
جنس مخالف را هم شناسايي كنند. در واقع 
جنس مخالف براي شناخت و شناسايي بیشتر 
است و جنس موافق هم براي داشتن الگو و 

دستیابي به هويت واقعي. 
: در انتخاب اسباب بازي براي دختران 

و پسران بايد به چه نكاتی توجه داشت؟
بعضي اسباب بازي ها هويت جنسي دارند كه 
اغلب مورد عالقه همان جنس قرار مي گیرند. 
ولي به طور كلي كودكان براي انتخاب اسباب بازي 
مورد عالقه خود بايد حق انتخاب داشته باشند. 
ضمن اينكه پوشش و ظاهر دختران و پسران 
هم نبايد به گونه اي باشد كه جنسیت آنها را 

زير سوال ببرد. 

تربيت  در  موضوع  مهم ترين   :
دختران چيست؟

به طور كلي مرحله نخست تربیت شامل هر دو 
جنس مي شود و پس از آن براي تربیت و آموزش 
به كودكان بايد با توجه به جنسیت آنها موارد 
خاصي را در نظر گرفت. در تربیت كودكان دو 
 )mail figure( عنصر الگو يا نماد و مدل مردانه
و الگو و مدل زنانه )female figure( بسیار مهم 
است. نماد اصلي زن در زندگي يك دختر اغلب 
مادر است. البته شايد مدل هاي زنانه قابل توجه 
ديگري هم در زندگي او وجود داشته باشند. 

در واقع به میزان اهمیت و ارتباطي كه دختر با 
مدل اصلي زن حمايت كننده خود دارد تاثیرات 
او را هم دريافت خواهد كرد چون اين مدل 
همجنس خود اوست، دختر هم در مسیر رشد 
توسط او، خودش را شناسايي مي كند. به اين 
ترتیب مي تواند خودش را در او ببیند و با او 
احساس همذات پنداري كند. يعني خودش را 
شبیه او مي كند و در وجود او مي بیند و دوست 
دارد يك جاهايي شبیهش هم باشد. وقتي دختر 
متوجه يكسان بودن جنس خود با مادر مي شود 

و با توجه به اينكه مهم ترين الگويي هم كه در 
اختیار دارد، مادرش است پس به طور ناخودآگاه 
و بدون توجه به اينكه به خوب و بد آن فكر كند 

نتیجه مي گیرد بايد شبیه مادرش شود. 

: در آينده و با باال رفتن سن كودك، 
كيفيت مدل زنانه چقدر مي تواند در انتخاب 

دختر دخالت داشته باشد؟
هر چه سن دختران باالتر برود مي توانند نگاه 
تحلیلي بیشتري به موضوع داشته باشند. مثال 
اگر مادر زيادي سر به هوا يا مظلوم باشد كودك 
تصمیم مي گیرد در آينده مثل مادر رفتار نكند. 
يعني به مرور نگاه تحلیلي در فرد ايجاد مي شود 
كه خودش مي تواند دست به انتخاب بزند. ولي 
اين موضوع براي هر دختري متفاوت است. 
بعضي ها وقتي مي بینند مادرشان مورد ظلم واقع 
مي شود به طور ناخود آگاه تصمیم مي گیرند در 
آينده شكل مادرشان نشوند و همیشه حرفشان 
را بزنند و حق خود را از ديگران بگیرند اما 
اتفاق آسیب زننده اي كه اغلب مي افتد اين است 
كه دختران تمام صفات مادر را ارزيابي نمي كنند 
و مي خواهند يا تمام و كمال مانند او شوند يا 
برعكس مخالف او. يعني اگر تصمیم بگیرند مانند 
مادرشان نشوند سعي مي كنند حتي از صفات 

خوب او هم دوري كنند.
به عبارت ديگر دختران يا كامال تسلیم الگوي 
زن زندگي خود مي شوند يا با تمام وجود از 
آن دوري و به نوعي جبران افراطي مي كنند. 
البته گاهي هم دختران حالت بینابیني را انتخاب 
مي كنند كه اين حالت ايده آل است و معموال با 

مشاوره انجام مي پذيرد. ضمن اينكه چگونگي 
اين تصمیم گیري ها به ژنتیك، خصوصیات فردي 
و عوامل محیطي، فرزند چندم بودن و... افراد 
هم بستگي دارد. به اين ترتیب مي توان گفت 
مادران نقش بسیار مهمي براي دختران دارند، 
چون الگوی ذهني آنها در مورد زندگي آينده شان 

را مشخص مي كنند. 

الگو و مدل مردانه تا چه اندازه   :
مي تواند در آينده دختران دخالت داشته باشد؟
الگوي مردانه )mail figure( هم حاالتي شبیه 
الگوي زنانه دارد. مهم ترين مدل الگوي مردانه 
زندگي دختران هم معموال پدران شان هستند. در 
واقع پدر، نخستین معرف جنس مرد به دخترش 
خواهد بود. يعني او با نگاه به پدر مي تواند با 
جنس مرد آشنا شود. در آينده و در بزرگسالي، 
دختر تمام صفات پدر را به همه مردان تعمیم 
مي دهد. بنابراين اگر پدر نتواند رابطه خوبي با 
دخترش داشته باشد معموال روابط آينده دختر 
با جنس مخالف هم موفق نخواهد بود. به اين 
ترتیب چون دختر از ابتدا ذهنیت منفي نسبت 
به مرد دارد، رابطه را هم خراب خواهد كرد. 
ضمن اينكه او در اغلب مواقع هم فردي شبیه 

پدرش را انتخاب خواهد كرد.
مثال اگر دختري پدر زورگو يا خسیسي داشته 
باشد يا افرادي را كه كامال چنین خصوصیتي 
دارند پیدا خواهد كرد يا برعكس، افرادي با 
خصوصیات كامال مخالف پدرش. در چنین 
حالتي خود او نقش پدر را ايفا مي كند. مثال با 
مرد ساده و به اصطالح ساده و دست و پا چلفتي 

ازدواج مي كند كه خودش بتواند به او زور بگويد. 

الگوي  به  رسيدن  براي  دختران   :
مناسب چه كارهايي مي توانند انجام دهند؟

 مهم ترين راه، باال بردن اطالعات و آگاهي در اين 
خصوص است. دختران با داشتن تفكر نقادانه 
و كمك گرفتن از متخصص مي توانند به نتیجه 
بسیار بهتري دست يابند. با شناخت بیشتر افراد و 
آگاهي از مشكالتي كه در اين خصوص وجود 
دارد نیز مي توان به نتیجه بهتري دست يافت. 
يعني افراد با افزايش آگاهي مي توانند مانع از 
انتخاب هاي غلط خود شوند و درست تصمیم 
بگیرند. داشتن قدرت تحلیل نیز به افراد كمك 
مي كند تا بتوانند عاليق و خواسته هاي خودشان 
را بهتر شناسايي كنند. در واقع راه پیشگیري 
از بروز چنین اشتباهاتي در تصمیم گیري آينده 
دختران اين است كه والدين سعي كنند پدر و 

مادر و الگوي خوبي براي فرزندشان باشند.
پدر هم بايد بتواند جنس مرد را به خوبي به 
دخترش معرفي كند. مهم ترين موضوع آن است 
كه در خانه، افراد به همديگر عشق و محبت 
واقعي بدهند و كودكان نیز شاهد چنین تباالدت 
عاطفي باشند. افراد بايد در عین حال كه بیرون 
از خانه به فكر كار و فعالیت هستند، در خانه 
نیز حضور واقعي داشته باشند و هیچ كدام از 
وظايف و فعالیت هاي خود را فداي ديگري 
نكنند. برقراري توازن موضوع مهمي است كه 

بايد در تمام زمینه ها جدي گرفته شود. 
توجه داشته باشیم برخوردار بودن از الگوي 
مناسب مرد و زن مانع از افراط و تفريط هاي 
دختران هنگام تصمیم گیري هاي مهم زندگي 
به ويژه در انتخاب همسر خواهد شد. بنابراين 
احتمال اينكه بچه هايي با سالمت روان كافي و 
قدرتمند از ازدواج هاي ناسالم بیرون بیايند كم 
است. ضمن اينكه فرهنگ غلط و نداشتن آگاهي 
و اطالعات كافي مي تواند باعث بروز تعصباتي 
در ارتباط با دختران شود، تعصباتي كه عالوه 
بر تفاوت قائل شدن بین دختر و پسر به عزت 

نفس دختران آسیب مي زند.

به بهانه اول ذی القعده )22 خرداد(، والدت حضرت معصومه )س( و روز ملی دختران

دختران،فرشتگانکوچکسرنوشتساز
مهمترينمدلالگوي
مردانهزندگيدختران

معموالپدرانشان
هستند.درواقعپدر،
نخستينمعرفجنس
مردبهدخترشخواهدبود.يعنياوبا
نگاهبهپدرميتواندباجنسمردآشنا
شود.درآيندهودربزرگسالي،دختر

تمامصفاتپدررابههمهمردانتعميم
ميدهد.بنابرايناگرپدرنتواندرابطه
خوبيبادخترشداشتهباشدمعموال
روابطآيندهدخترباجنسمخالفهم
موفقنخواهدبود.بهاينترتيبچون

دخترازابتداذهنيتمنفينسبتبهمرد
دارد،رابطهراهمخرابخواهدکرد.

ضمناينكهاودراغلبمواقعهمفردي
شبيهپدرشراانتخابخواهدکرد

معموال وقتی سخن از فرزندپروری 
می شود در تصور اغلب افراد نقش 
پررنگ مادر جلوه می كند. با وجود 
اينكه نقش مادر در تربیت فرزندان 
بسیار مهم است اما نقش پدر هم در 
چگونگی پرورش كودكان به گونه ای 
است كه در زندگی آينده و الگوپذيری 
آنها اهمیت زيادی دارد. اين موضوع 
در تربیت دختران هم موضوع مهمی 
است كه گاهی ناديده گرفته می شود. در واقع داشتن الگوی 
مناسب جنس مخالف در خانه و با حضور پدر شكل 
می گیرد. البته كودك از هنگام تولد به محبت، توجه و 
حضور و حمايت مادر و پدر در كنار همديگر نیاز دارد. 
محدود كردن نقش پدر به مسائل اقتصادي باعث می شود 

كودكان نتوانند ارتباط خوبی با پدرشان داشته باشند. 
اگر نقش هر كدام از والدين جدی گرفته نشود و آنها 
نتوانند نقش خود را به خوبی ايفا كنند، كودك در آينده 
با مشكالت زيادی مواجه خواهد شد، مشكالتی كه به 
سادگی نمی توان راه برون رفت و حل آنها را به دست 

آورد و جبران شان كرد.

همانندسازی کودکان با والدین 
تقريبا از 2 سالگي به بعد نقش تربیتي و ايجاد دلبستگي 

به پدر پررنگ تر مي شود. اگر بچه ها بتوانند تعامل خوبی 
با پدر برقرار كنند الگوی مقتدرانه و قدرتمندی از او 
در ذهن شان نقش می بندد اما وقتی والدين نمی توانند 
هماهنگی الزم را با همديگر داشته باشند تكلیف كودك 
هم مشخص نیست و نمی داند رفتار درست چیست. 
داشتن هماهنگی تربیت بین پدر و مادر هم تاثیر مهمی 
در چگونگی تربیت فرزندشان دارد. وقتی هر كدام از 
پدر و مادر سعی كنند مطابق میل خود با فرزندشان 
رفتار كنند، كودكان خیلی زود متوجه ناكارآمدی نقش 
آنها می شوند. با اين شیوه آنها نمی توانند قاطیعت الزم 

را در رفتار خود داشته باشند. 

شکل گیری ارتباط دختران با پدر 
پدر به عنوان اولین الگوی جنس مخالف نقش بسیار مهمی 
برای دختران ايفا می كند. در بسیاری موارد شاهد آن هستیم 
كه دختران فردي را مانند پدرشان به عنوان همسر انتخاب 
مي كنند، چون الگوي آشنايی برای آنهاست. ضمن آنكه 
او به عنوان الگوی درستی در ذهن شان نقش بسته است. 
تحقیقات نشان مي دهد حتی هنگامی كه دختران از رفتار 
پدران خود راضي نباشند باز هم معموال شخصی مانند 
او را به عنوان همسر يا دوست خود در نظر می گیرند. 
بنابراين پدر عالوه بر آنكه نخستین الگوی مرد برای 
دختران است، نقش امنیتی و پشتیبانی را هم برعهده 

دارد كه اگر نتواند به خوبی در اين نقش ظاهر شود، 
قطعا الگو پذيری و انتخاب های دختران در آينده و در 
بزرگسالی هم نمی تواند با موفقیت همراه باشد. البته 
برای داشتن امنیت، هیچ كدام از والدين نبايد كودك را 
در شرايط سخت و بحرانی تنها بگذارند ولی با توجه 
به اينكه معموال تامین هزينه های اقتصادی خانواده با 
پدران است، از اين لحاظ هم می توانند پشتوانه خوبی 

برای فرزندان شان باشند. 

دختران تشنه محبت!
هر كدام از ما به عشق و محبت نیاز داريم كه بايد ابتدا 
آن را از خانواده خود بگیريم اما اگر موفق به كسب 
اين محبت نشويم، طبعا در آينده آن را از ديگران طلب 
خواهیم كرد و هر كسی به هر گونه ای به ما توجه نشان 
دهد فكر می كنیم محبت واقعی همین است و آن را 
باور می كنیم. مثال وقتی نقش پدر در خانه كمرنگ باشد 
و مسوولیت حمايت و پشتیبانی از كارهای فرزندانش 
خصوصا دخترش را بر عهده نگیرد، دختر هم عطش 
خود را برای برخوردار بودن از عشق و محبت در 
ديگران  جستجو  می كند. همین موضوع در آينده 
می تواند زمینه ساز مشكالت بسیار زيادی خصوصا در 

روابط عاطفی برای دختران باشد.
در واقع اگر پدر به هر علتی نتواند به اندازه كافی در خانه 
حضور داشته باشد، حتما بايد اين كمبود حضور را در 
زمان هايی كه هست جبران كند، به گونه ای كه كیفیت 
حضور او بتواند تا حدودی كمیت حضورش را جبران 

كند. ضمن آنكه بهتر است حضور شخص قابل اطمینان 
ديگری مانند پدربزرگ، عمو يا دايی به عنوان مرد در خانه 
پررنگ تر شود. در واقع كودك بايد عالوه بر الگوی جنس 
موافق، الگويی هم از جنس مخالف داشته باشد. البته هیچ كس 
نمی تواند جايگزين نقش پدر برای كودك شود اما چنین 
سخت،  تصمیم گیری های  هنگام  می توانند  الگوهايی 
موقعیت های دشوار و آسیب زا در كنار بچه ها باشند تا آنها 
كمتر احساس تنهايی كنند. بنابراين كمبود حضور پدر نبايد 
به گونه ای باشد كه دختران احساس ناامنی و بی كسی كنند 
يا آنقدر تشنه دريافت محبت از جنس مخالف باشند كه 

بدون هیچ شناخت و آگاهی وارد هر رابطه آسیب زايی 
بشوند. هر چقدر شخصیت پدر برای كودكان دوست داشتنی تر 
و قدرتمندتر باشد در آينده همانندسازی بهتری هم با الگوی 
از پیش تعیین شده خود خواهند داشت و هر كجا نیاز به 

تغییر داشت هم تغییرات الزم را ايجاد خواهند كرد.

نقشپدردرتربيتدختران

 دكتر فاطمه 
كريمی اصفهانی
روان شناس تربيتي و 
دستيار آموزشی دوره 
کارشناسی دانشگاه 

وقتینقشپدردرخانهعالمه طباطبایی 
کمرنگباشدومسووليت

حمايتوپشتيبانیاز
کارهایفرزندانشخصوصا
دخترشرابرعهدهنگيرد،
دخترهمعطشخودرابرای
برخورداربودنازعشقو
محبتدرديگرانجستجو
میکند.همينموضوعدر
آيندهمیتواندزمينهساز
مشكالتبسيارزيادی

خصوصادرروابطعاطفی
برایدخترانباشد

 



عوامل محیطی در کنار افزایش سن در پیری پوست دست ها نقش دارند

تغییر رنگ و ساختار "ناخن" طی سالمندی بهتر است توسط متخصص پوست بررسی گردد

نور خورشید مهم ترین عامل بروز "لکه های پشت دست" است

 دكتر سيد مسعود داوودی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(

 دكتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دكتر محمدصادق كالنتری 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر! لطفا به عنوان اولین سوال بفرمایید 
تغییرات پوست دست تحت تاثیر چه عواملی است؟

تغییراتی که روی پوست دست ها اتفاق می افتد تحت تاثیر 
کهولت سن و عوامل محیطی است. با افزایش سن، 
به تدریج بافت زیرین پوست نازک می شود و حتی از 
بین می رود که ناشی از تحلیل چربی های زیرپوستی و 
بافت نگهدارنده پوست است؛ به طوری که اگر پوست 
دست سالمندان با کودکان مقایسه شود کامال حالت 
استخوانی بارز است. نازک شدن پوست باعث می شود 
عروق و تاندون های پشت دست کامال مشخص شده 

و حالت استخوانی دست ها به وجود می آید. 
از طرفی عوامل محیطی با توجه به شیوه زندگی و شغل 
فرد نیز در بروز پیری دست ها تاثیرگذار است. مواجههه 
مکرر دست ها با مواد شیمیایی ممکن است زمینه ساز بروز 
آسیب های پوستی و تغییرات ناشی از بیماری اگزما شود 

که معموال با لکه های پوستی همراه است. 

: چرا بعضی افراد از سنین میانسالی با بروز 
لکه های قهوه ای رنگ پشت دست ها مواجهه می شوند؟
یکی از ویژگی های پیری دست  ها، لکه های قهوه ای است. 

در گذشته تصور می شد که این لکه ها به دلیل اختالالت 
کبد اتفاق می افتد اما بررسی های علمی حاکی از آن است 
که نور خورشید مهم ترین علت بروز این حالت است. 
لکه های قهوه ای به شکل ضایعات مسطح و گاهی کمی 
برجسته ظاهر می شود اما ممکن است نمای زگیل مانند 
نیز پیدا کند. رنگ  آنها نیز از قهوه ای روشن تا قهوه ای 

خیلی تیره متغیر است. 

: آیا کبودی های پوست نیز تحت تاثیر افزایش 
سن بروز پیدا می کند؟

بله. اتفاق دیگر در پوست افراد سالمند، افزایش زمینه 
خونریزی های خودبه خودی است که بازهم به دلیل تحلیل 
بافت چربی زیرپوستی اتفاق می افتد. در چنین شرایطی، 
ضربه های خفیف باعث پارگی مویرگ ها و در نتیجه 

کبودی و خون مردگی می شود. 

: عالوه بر پوست دست، بروز تغییر در ساختار 
ناخن ها نیز طبیعی است؟

ناخن ها نیز در اثر کهولت سن کم کم دچار تغییراتی 
می شوند. در سنین باال معموال ناخن ها بسیار شکننده 

هستند و به دلیل ضربه های مختصر ممکن است قطعاتی 
از ناخن جدا شده و ناخن حالت شیارمانند پیدا کند. بروز 
این مشکالت ناخن ناشی از اختالل خونرسانی و تغذیه 

به سلول های ناخن و پوست دوران سالمندی است. 

: چه اقدامات جوانسازی را می توان برای 
بهبود ظاهر دست ها پیشنهاد کرد؟

با توجه به تغییراتی که در مورد پوست دست اتفاق می افتد، 
می توان از اقدامات جوانسازی مختلف استفاده کرد. تحلیل 
چربی پوست را می توان از طریق تزریق چربی یا مواد 
پرکننده تا حدی جبران کرد تا حالت استخوانی دست 
بهبود پیدا کند. کشیدن پوست در اثر تزریق این مواد نیز 

باعث می شود دست  جوان تر به نظر بیاید. 
اقدام دیگر برای جوانسازی پوست، از بین بردن لکه های 
قهوه ای است که بعید به نظر می رسد با داروهای لکه بر 
و روشن کننده برطرف شوند. معموال اقداماتی نظیر لیزر 
یا کرایوتراپی )سرمادرمانی( کاربرد دارد. در اثر کهولت 
سن، پوست زبر و خشن می شود  که برای ایجاد قوام و 
طراوت پوست می توان از کرم های الیه بردار مالیم در شب 
استفاده کرد. برای ناخن  ها نیز معموال داروهای موضعی 

و خوراکی برای تقویت صفحه ناخن تجویز می شود. 
در مجموع این راهکارها به بهبود ظاهر پوست دست 

کمک می کند و باعث می شود جوان تر به نظر برسد. 

: برای حفظ شادابی و طراوت دست ها، چه 
مراقبت هایی را باید از سنین جوانی رعایت کرد؟

 مهم ترین مراقبت ها در پیشگیری از پیری دست  ها، استفاده 
از کرم ضدآفتاب روی پوست دست ها است. البته افرادی 
که به دلیل رانندگی یا دیگر شرایط شغلی مدت  طوالنی در 
معرض نور خورشید هستند بهتر است از دستکش استفاده 
کنند. همچنین در مواردی که پوست تحت تاثیر مکرر 
مواد شیمیایی است نیز استفاده از دستکش های محافظ 
برای پیشگیری از پیری زودرس پوست توصیه می شود. 
در فعالیت های روزمره مانند نظافت منزل باید توجه 
داشت که از دستکش های محافظ استفاده کرد تا مواد 
شوینده به پوست دست آسیب نرساند. این نکته به خصوص 
در مورد خانم های خانه دار بسیار اهمیت دارد تا حین 
از  استفاده  نبیند.  آسیب  پوست  روزمره  فعالیت های 
مرطوب کننده پس از شستشوی دست ها نیز برای پیشگیری 

از کاهش رطوبت پوست نیز توصیه می شود.

توجه به سالمت »ناخن« از جنبه های مختلف اهمیت دارد. زمانی که فرد به 
دلیل مشکل ناخن به متخصص پوست مراجعه می کند، در وهله اول باید 
بررسی در مورد عفونت های باکتریایی، قارچی و حتی ویروسی انجام شود 
که معموال به شکل التهاب اطراف ناخن یا تغییر شکل صفحه ناخن بروز 
پیدا می کند. عوامل غیرعفونی نیز ممکن است سبب تظاهر مشکالت ناخن 
شود که بعضی بیماری های پوستی، التهابی و حتی غیرپوستی را دربرمی گیرد. 
اگر تغییر شکل در ناخن ها ناشی از مشکالت غیرعفونی از جمله بیماری های 
اختصاصی پوست مانند پسوریازیس، لیکن پالن و... باشد، متخصص 
پوست پس از تشخیص قطعی، اقدامات درمانی الزم را تجویز می کند. 
البته گاهی مشکل ناخن به دلیل بیماری های غیرعفونی داخلی اتفاق می افتد 
که تظاهراتی در پوست یا ناخن دارد. بسیاری از بیماری های روماتیسمی 
جزو این گروه مشکالت قرار دارند. بنابراین انتخاب درمان مناسب برای 

مشکالت ناخن به نوع مشکل زمینه ای بستگی دارد. 

 مهم ترین توصیه ها برای حفظ سالمت »ناخن«
اما در مورد مراقبت از ناخن ها برای پیشگیری از بروز مشکالت ناخن، 

رعایت چند نکته ضروری است. صفحه ناخن به طور طبیعی شامل اجزای 
سازنده ای است که کمبود بعضی از ویتامین ها و امالح باعث تغییر آن 
می شود. اگر صفحه ناخن دچار شکنندگی شود که اونیکوشزی نام دارد، 
ممکن است ناشی از آسیب به ناخن یا کمبود ویتامین ها به خصوص بیوتین 
)B7( باشد که مصرف مکمل ها تحت نظر متخصص پوست می تواند موثر 
باشد. افرادی که به دالیل مختلف شغلی و... دچار ساییدگی یا ضربه های 
مکرر به ناخن می شوند، ممکن است تغییراتی در شکل و رنگ صفحه 
ناخن پیدا کنند. در چنین شرایطی استفاده از کرم های مخصوص روی 
ناخن ها توصیه می شود تا آسیب های کمتری اتفاق بیفتد و احتمال تغییر 
شکل ناخن ها نیز کمتر شود. بسیاری از افراد دچار خطوط طولی روی ناخن 
می شوند که معموال ناشی از تغییرات فیزیولوژیک مربوط به افزایش سن 
است و صافی و صیقلی بودن صفحه ناخن از بین  می رود. حتی در دوران 
سالمندی ممکن است صفحه ناخن نیز تغییر رنگ پیدا کند و به خصوص 
زردرنگ یا رنگ پریده شود. هرگونه تغییر شکل و تغییر رنگ ناخن ها 
به خصوص با زمینه سیاه حتما نیاز به معاینه توسط متخصص پوست دارد 
تا درمان الزم را انتخاب کند. گاهی ممکن است اقدامات محافظتی مانند 

چرب کردن ناخن برای جلوگیری از ضربه، استفاده از مکمل های ویتامین 
کفایت کند. بروز هرگونه آسیب مکرر به صفحات ناخن، دستکاری اطراف 
ناخن و بیماری های مختلف باعث تغییر شکل صفحه ناخن می شوند که 

نیاز به تشخیص دقیق و درمان الزم را دارد. 

سالمت نباید فدای »ُمد« شود
امروزه اقدامات زیبایی مانند کاشت ناخن و مانیکور طرفداران زیادی پیدا 
کرده است اما باید توجه داشت که تراشیدن، صیقل دادن و استفاده از مواد 
شیمایی هنگام این اقدامات ممکن است به تدریج آسیب هایی به ناخن ایجاد 
کند. از آنجا که کاشت ناخن محیطی برای بروز عفونت های قارچی است، 

امکان دارد صفحه ناخن دچار تغییر شکل و رنگ ناشی از عفونت شود.
یکی از توصیه های مهم برای حفظ سالمت ناخن ها اینکه اگر فردی 
تمایل به چنین اقدامات زیبایی دارد، حتما با بروز تغییر رنگ و حالت 
ناخن به متخصص پوست مراجعه کند. در چنین مواردی الزم است 
ناخن مصنوعی برداشته شود و تا زمان بهبود عفونت، هیچ اقدام زیبایی 

روی ناخن ها انجام نشود.

لکه های قهوه ای رنگ پشت دست که در افراد میانسال و سالمند دیده 
می شود، »لِنتیگو« نام دارد. بروز این لکه ها از 40 سالگی به بعد است و 
با افزایش سن، اندازه لکه ها بزرگ تر شده و تعداد آنها نیز بیشتر می شود. 
 مهم ترین علت ایجاد لنتیگو، مواجهه پوست با نور خورشید است. از 
همین رو، بهترین اقدام پیشگیری و درمان، استفاده از کرم ضدآفتاب 

روی ساعد و پشت دست هاست. 

»لنتیگو« ضایعه خطرناکی نیست
برخالف تصور مردم، بروز این لکه ها ارتباطی با بیماری های داخلی 

و  است  خوش خیم  ضایعه  یک  لنتیگو  ندارد.  کبد  اختالالت  نظیر 
خطری ندارد اما به دلیل شباهت با سایر ضایعات پیگمانته ) ناشی از 
تجمع رنگدانه های پوست( بهتر است توسط متخصص پوست معاینه 
شود تا اطمینان از عدم ابتال به بیماری های دیگر حاصل گردد. معاینه 
توسط متخصص از این نظر اهمیت دارد که ابتال به دیگر بیماری های 
پوستی به موقع تشخیص داده می شود و اقدامات درمانی صورت گیرد. 
لیزر و کرایوتراپی مهم ترین روش های درمان لکه های قهوه ای پشت 
دست است که با توجه به نوع پوست، پاسخ به درمان نیز متفاوت 
کرم های  از  لکه ها حتما  بهبود  از  پس  باید  هر حال  در  البته  است. 

ضدآفتاب استفاده شود تا احتمال عود لکه ها کاهش یابد. 

لکه های قهوه ای ناشی از قارچ روی تنه ظاهر می شود
لکه های ناشی از قارچ عموما روی تنه و قسمت های فوقانی اندام ها دیده 
می شوند که »تیناورسیکالر« نام دارند. این لکه های ممکن است به  رنگ های 
مختلف ظاهر می شود که گاهی قهوه ای است. لکه های ناشی از قارچ در 
موارد معدودی پشت دست ظاهر می شوند و با لنتیگو متفاوت است. 
همچنین این لکه ها معموال در سنین نوجوانی و جوانی دیده می شود و 

استفاده از داروهای ضدقارچ مهم ترین اقدام درمان است.
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 دكتر كوروش جعفریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه

همه مواد غذایی در سالمت پوست موثر هستند و سلول های 
پوست نیز مانند همه سلول های بدن به انواع موادمغذی نیاز 
دارند. گرچه نیاز به بعضی مواد بیشتر است اما نمی توان 
صرفا محدود به یک نوع خوراکی دانست. کمبود در 
دریافت درشت مغذی ها، ریزمغذی ها و آب زمینه ساز بروز 
آسیب هایی به پوست می شود که با تظاهرات مختلف نظیر 

چروک های پوستی، تیرگی و... همراه است. 
نور آفتاب مهم ترین عامل آسیب رسان به پوست است 
زمینه ساز پیری زودرس پوست می شود. به عالوه، عوامل 
دیگری مانند استرس، آلودگی های محیطی و مواجهه با مواد 
شیمیایی نیز تاثیر جدی بر سالمت پوست دارند. هرچند 

که نباید زمینه ژنتیک را فراموش کرد. 
تاثیر این عوامل در آسیب به پوست و بروز مشکالتی 
نظیر چروک های زودرس پوستی معموال ناشی از تولید 
حفظ  برای  توصیه  بهترین  است.  آزاد  رادیکال های 
سالمت، شادابی و جوانی پوست، خنثی کردن عملکرد 
رادیکال های آزاد است که آنتی اکسیدان ها این وظیفه را 
انجام می دهند. آنتی اکسیدان ها شامل ویتامین ها، بسیاری از 
امالح، فالونوئیدها و پلی فنول ها موجود در انواع میوه ها، 

سبزیجات، ادویه ها و دیگر خوراکی ها هستند. 

منابع آنتی اکسیدان را در تغذیه خود بگنجانید
چای سبز یکی از بهترین منابع آنتی اکسیدان هاست. انار و 
انواع توت  و تمشک سرشار از فالونوئید، سویا به عنوان 
منبع غنی جنستین، زردچوبه حاوی آنتی اکسیدان قوی 
به نام کرکومین و انگور حاوی کروستین نیز دیگر منابع 
ارزشمند در این زمینه هستند که می توانند با رادیکال های 
آزاد مقابله کنند. از ترکیبات گیاهی مانند گل خارمریم که 
غنی از فالونوئیدهایی به نام سیلیمارین است نیز می توان 
برای سالمت پوست کمک گرفت. بسیاری از میوه جات 
نیز به خاطر لوتئین و گزانتین تاثیر آنتی اکسیدانی قوی دارند. 

مصرف ویتامین ها را جدی بگیرید
 C در کنار این ترکیبات، ویتامین ها به خصوص ویتامین های
و Eدر خاموش کردن عملکرد رادیکال های آزاد تاثیر جدی 
دارند. این ویتامین ها همچنین به استحکام سلول های کالژن 
و االستین نیز کمک می کنند و باعث تقویت آنها می شوند. 
میوه ها و سبزیجات بهترین منابع ویتامین C هستند و انواع 
مغزها و روغن های سالم گیاهی نیز خوراکی های غنی از 

ویتامین E محسوب می شوند. 
از تاثیر ویتامین A بر سالمت پوست نیز نباید غافل شد 
چراکه سالمت سلول های پوست به این ویتامین وابسته 
است. البته این تاثیر به خصوص زمانی اهمیت دارد که از 
پیش سازهای ویتامین A یا کاروتنوئیدها استفاده شود. 
بسیاری از میوه ها و آبمیوه های طبیعی مانند آب طالبی 
و آب هویج حاوی کاروتنوئیدها هستند و باعث تولید 

ویتامین A در بدن می شوند. 
ویتامین های گروه B دیگر ترکیبات مفید و مغذی در 
سالمت پوست محسوب می شوند. به عنوان مثال، نیاسین 
)B3( در بسیاری از منابع پروتئینی به خصوص گوشت ها 
و سبوس غالت وجود دارد و نقش رطوبت رسانی به 
سلول های پوست دارد که از بروز پیری پوست جلوگیری 
می کند. البته دیگر ویتامین های این گروه مانند بیوتین نیز 
در سالمت پوست نقش دارند و توصیه به مصرف انواع 
منابع پروتئینی، غالت سبوس دار و لبنیات تازه برای تامین 

نیاز بدن به ویتامین ها از همین روست. 

»پروتئین« و »امگا3« بروز عالئم پیری را 
به تعویق می اندازند

یکی دیگر از توصیه های غذایی در زمینه سالمت پوست، 
اطمینان از دریافت کافی پروتئین است. اگر در برنامه تغذیه 
از تخم مرغ، مرغ، ماهی، سویا و حبوبات متناسب با نیاز بدن 
دریافت شود، نه تنها نگرانی از کمبود پروتئین وجود ندارد 
بلکه روی، مس و آهن نیز از این طریق به بدن می رسد 
که دریافت کافی و در حد متعادل این امالح به سالمت 

پوست کمک می کنند.

البته اهمیت ریزمغذی های دیگر مانند سلنیوم را نمی توان 
نادیده گرفت که به وفور در خوراکی های دریایی وجود 
دارد. دریافت کافی امگا3از طریق ماهی و آبزیان همچنین 
روغن  آفتابگردان، سویا، گردو و بعضی دانه ها مانند بذر 
کتان و خرفه نیز سالمت پوست را بهبود می بخشد و بروز 

عالئم پیری پوست را به تعویق می اندازد. 

آب و مایعات فراون بنوشید
در نهایت باید اشاره کرد که نوشیدن آب و مایعات فراوان 
برای حفظ شادابی و طراوت پوست ضروری است و در 
کنار تمام توصیه های غذایی، رعایت نکات پیشگیری از 
آسیب به پوست مانند پرهیز از مواجهه با مواد شوینده 

مانع از پیری زودرس پوست خواهدبود.

تغذیه متعادل و متنوع 
در پیشگیری از »پیری زودرس«
نقش دارد

میزگرد پوست درباره پیری پوست دست با حضور 
دکترسیدمسعود داوودی متخصص پوست و دکتر آزاده 
گودرزی متخصص پوست و دکتر محمدصادق کالنتری 

متخصص پوست و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه

دست و تظاهر 
ناخوشایند پیری زودرس

پیری پوست روند طبیعی است که به تدریج از سنین میانسالی با بروز چین و چروک ظاهر می شود. 
این عالئم در چهره بیشتر موردتوجه است و معموال بیشتر افراد به خصوص خانم ها سعی دارند 
با روش های مختلف مانند استفاده ضدآفتاب، محلول های رطوبت رسان و... از بروز آن پیشگیری 
کنند. پوست دست نیز مانند صورت به این مراقبت نیاز دارد و به خصوص باید در مواجههه با نور 
خورشید و مواد شوینده محافظت شود اما این نکته چندان جدی گرفته نمی شود که منجر به بروز زودرس عالئم 
پیری خواهد شد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خا نمی 40 ساله هستم که برای 
مراقبت از پوست صورتم همیشه ضدآفتاب می زنم و مراقبت های شستشو و رطوبت رسانی را رعایت می کنم اما 
به تازگی روی پوست دست هایم چند لکه قهوه ای ظاهر شده و چروک های ریزی دیده می شود. از این حالت خیلی 

ناراحت هستم. آیا روش درمانی برای بهبود این لکه ها و پیشگیری از افزایش چروک ها وجود دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی
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 مهم ترین نکات در انتخاب محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
اهل  که  نمی کند  فرقی 
یا  باشید  آنالین  خرید 
چراکه  حضوری،  خرید 
انتخاب  صورت  هر  در 
یک محصول ضدآفتاب مناسب می تواند کار 
زیادی  باشد. سواالت  دردسرساز و دشواری 
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که 
اگر با آنها آشنا باشید، تازه کار برایتان سخت تر 
هم می شود؛ مثال محصوالت شیمیایی را انتخاب 
کنیم یا مینرال؟ یا اینکه SPF مورد نیاز برای 
شرایط هر فرد باید چقدر باشد؟ و اینکه آیا کیفیت 
محصول انتخابی با قیمتش همخوانی دارد؟ اما 
خوشبختانه روش راحتی برای ساده سازی این 
انتخاب وجود دارد: حرفه ای شدن در رمزگشایی 

از بسته بندی محصوالت! 

 SPF اولین اولویت: بررسی
اول از همه برای ساده تر شدن موضوع بگوییم 
که SPF یعنی »فاکتور محافظت در برابر نور 
لینکنر )متخصص پوست(  آفتاب«. دکتر ریتا 
می گوید: »SPF بازه زمانی مشخصی را به شما 
نشان می دهد که ترکیبات ضدآفتاب در طی آن از 
 )UVB آسیب رسانی پرتوهای فرابنفش )از نوع
به پوست جلوگیری می کنند«. یعنی هرچقدر 
SPF یک محصول باالتر باشد، شما دیرتر به 
استفاده مجدد از محصول ضدآفتاب نیاز پیدا 
می کنید. امروزه SPF محصوالت مختلف در 
محدوده 15 تا 100 قرار می گیرد اما عدد باالتر 

همیشه به معنای محافظت بهتر نیست.
توصیه دکتر لینکنر این است که »محصوالت 
دارای SPF 50 یا در این حدود را انتخاب کنید. 
دلیلش این است که چنین محصوالتی از یک سو 
 UVB محافظت حداکثری در برابر پرتوهای
را به انجام می رسانند، درحالی که از دیگرسو 
فرموالسیون آنها کاربردپذیری باالیی دارد و شما 
می توانید مقادیر مناسبی از ضدآفتاب مورد نظر 
را بدون دردسر در قسمت های مختلف پوست 
 SPF پخش کنید«. به گفته این متخصص، اگرچه
باالتر به طور فرضی باید کارکرد بهتری داشته 
باشد اما عددهای باالتر با معایب خودشان همراه 
هستند. او می گوید: »وقتی SPF از محدوده 50 
باالتر می رود، فرموالسیون محصول هم غلیظ تر 
می شود و حالتی گچی روی پوست به خود 
این حالت  جبران  برای  افراد  بیشتر  می گیرد. 
گچی سفید معموال تصمیم می گیرند که مقدار 
استفاده از محصول ضدآفتاب را کاهش دهند، 
از  محافظت  روند  به  کار  این  با  که  درحالی 

پوست آسیب می رسانند«. 

اهمیت باالی »طیف وسیع« 
همه ما برای دستیابی به بهترین حالت محافظت 
از پوست، باید از پوست خودمان در برابر دو 
نوع از پرتوهای خورشیدی با نام های UVA و 

UVB محافظت کنیم. دکتر فین فری )متخصص 
 UVB پوست در نیویورک( می گوید: »پرتوهای
به سطح باالیی پوست آسیب می رسانند و علت 
 UVA اصلی آفتاب سوختگی هستند اما پرتوهای
به الیه های عمیق تر پوست نفوذ می کنند و در 
درجه اول باعث شکل گیری نشانه های پیری 
پوست، چین وچروک ها، اختالالت رنگدانه ای 
و افتادگی پوست می شوند. البته هم پرتوهای 
علت های  از   UVB پرتوهای  هم  و   UVA
ابتال به سرطان پوست هستند«. بنابراین برای 
محافظت از پوست حتما باید محصوالتی را 
 Broad( »انتخاب کنید که اصطالح »طیف وسیع
Spectrum( روی بسته بندی آنها درج شده 
باشد، چون فقط این محصوالت به طور همزمان 

با پرتوهای UVA و UVB مقابله می کنند. 
باید به  آن   SPF درجه بندی دیگری که کنار
است.   +PA درجه بندی  باشید،  داشته  توجه 
این درجه بندی در کشورهای آسیایی استفاده 
می شود و ضریب محافظت محصول در برابر 
پرتوهای UVA را نشان می دهد. هرچه تعداد 
عالمت های مثبت )+( این معیار بیشتر باشد، 
یعنی محصول انتخابی شما عملکرد بهتری در 

برابر پرتوهای UVA دارد. 

اصطالح »مقاوم در برابر آب« 
به گفته دکتر فری، »اصطالحاتی، مانند مقاوم در 
برابر آب یا مقاوم در برابر تعریق نشان می دهند 
که محصول انتخاب شده می تواند بین 40 تا 80 
دقیقه پس از شنا کردن یا شروع به عرق ریزی 
بدن همچنان محافظت مناسبی را به انجام برساند. 
با این حال،  عبارت مقاوم در برابر... به معنای 
محافظت کامل و حداکثری نیست. از آنجایی 
که هیچ محصول ضدآفتابی نمی تواند کامال در 
برابر آب یا تعریق مقاوم باشد، FDA )سازمان 
غذا و داروی آمریکا( اجازه نمی دهد که چنین 
عناوینی روی بسته بندی محصوالت ضدآفتاب 
درج شوند. بنابراین اگر با محصولی مواجهه شدید 
که دائما اثرگذاری ضدآبش را تبلیغ می کرد، نهایتا 
شما یک محصول مناسب تر برای شنا کردن را 
خریداری کرده اید و نه چیزی بیشتر از آن. در 
این حالت همچنان به استفاده مجدد و منظم از 

ضدآفتاب نیاز دارید. 

ضدآفتاب »شیمیایی« یا 
»مینرال«  ضدآفتاب

دو  هر  مینرال  و  شیمیایی  ضدآفتاب های 
شیوه  به  کدام  هر  اما  دارند  مناسبی  عملکرد 
ساده، ضدآفتاب  عبارت  به  خاص خودشان. 
شیمیایی با محوریت ترکیباتی ساخته شده که 
باعث واکنش های شیمیایی می شود و از این 
به سوی خود  ابتدا  را   UVA پرتوهای طریق 
جذب می کند و سپس آنها را از پوست بیرون 
می راند. ضدآفتاب مینرال هم از ترکیبات غیرآلی 

استفاده می کند که در سطح پوست می نشینند و 
پرتوهای آفتاب را از پوست دور می کنند. به گفته 
به استفاده  دکتر فری،اصطالح مینرال معموال 
از دی اکسید تیتانیوم، اکسید زینک یا هر دوی 
آنها به عنوان فیلترکننده های اصلی ضدآفتاب در 

فرموالسیون محصول اشاره دارد. 
توسط  عرضه شده  ضدآفتاب های  امروزه 
برندهای مشهور و بزرگ برپایه فرموالسیون 
شیمیایی ساخته می شوند اما تعداد شرکت هایی که 
فرموالسیون مینرال را انتخاب می کنند، روزبه روز 
تغییر  این  از  بخشی  است.  افزایش  درحال 
رویکرد در برنامه تولید شرکت ها به بحث های 
مختلف درباره ترکیبات ناایمن و زیان بار برای 
محیط زیست مانند اکسی بنزون و اوکتینوکسات 
برمی گردد که استفاده از ترکیبات شیمیایی را 
با محدودیت های بیشتری مواجهه کرده است. 
ضدآفتاب های  که  می گوید  لینکنر  دکتر 
مینرال با پوست سازگارتر هستند. به گفته این 
متخصص،ضدآفتاب های مینرال یا طبیعی نسبت 
به محصوالت شیمیایی کمتر باعث تحریکات 
پوستی می شوند. بنابراین اگر پوست حساسی 
دارید، حتما دنبال محصوالتی بگردید که حاوی 
مسدودکننده های فیزیکی هستند اما بعضی از 
متخصصان ازجمله دکتر گلدنبرگ هم بر این 
باورند که ما می توانیم از مزیت های محصوالت 
شیمیایی و مینرال کنار هم برخوردار شویم. این 
متخصص پوست می گوید: »من یک ضدآفتاب با 
SPF باال را پیشنهاد می کنم که ویژگی مقاومت 
در برابر آب را داشته باشد و از مسدودکننده های 
تیتانیوم  یا اکسید  فیزیکی مانند اکسید زینک 
کنار مسدودکننده های شیمایی مانند آووبنزون 

استفاده کند«. 
با اینکه ضدآفتاب های مینرال و شیمیایی، هر 
دو، دارای عملکرد خوبی هستند اما متخصصان 
می گویند که در مواجههه با محصوالتی که ادعای 
»طبیعی بودن« دارند، با احتیاط رفتار کنید. اصطالح 
»طبیعی« یعنی ترکیبات محصول مورد نظر از 
ما  اما  است  تهیه شده  و...  گیاه، عصاره  گل، 
چیز خاصی در مورد ایمنی این محصوالت یا 

ترکیبات به کاررفته در آنها نمی دانیم. 

تفاوت میان »تست شده« و »توصیه شده« 
دو مورد از عباراتی که به تازگی در محصوالت 
ضدآفتاب به چشم می خورد، »تست شده توسط 
متخصصان پوست « )tested( و »توصیه شده 
 )recommended( »توسط متخصصان پوست
است. دکتر کریستینا گلدنبرگ )متخصص پوست  
در نیویورک( می گوید که این دو اصطالح ظاهرا 
می توانند جای همدیگر را بگیرند اما تفاوت های 
مهمی در معنای آنها وجود دارد. به گفته این 
متخصص »بعضی از شرکت ها از متخصصان 
پوست  درخواست می کنند که کیفیت محصوالت 
آنها را تست کنند؛ این یعنی تست شده توسط 
متخصصان پوست اما بعضی از شرکت ها از 
متخصصان پوست می خواهند که محصوالت 
که  کنند  اعالم  کنند و سپس  امتحان  را  آنها 
آیا محصول مورد نظر را به مراجعه کنندگان 
و بیماران توصیه خواهند کرد یا نه؛  این یعنی 
توصیه شده توسط متخصصان پوست «. دکتر 
فری بر این باور است که چنین عباراتی را 
نباید بیش از حد جدی گرفت. او می افزاید: 
»هیچ استاندارد صنعتی مشخصی وجود ندارد که 
معنای استفاده از چنین عباراتی را روشن کرده 
باشد. بنابراین اگرچه بعضی از تولیدکنندگان 
محصوالت خودشان را روی تعداد کمی از افراد 
آزمایش می کنند اما چنین عباراتی فقط از منظر 

بازاریابی و تبلیغات ارزش دارند«. 

ضدآفتاب »صورت« یا ضدآفتاب »بدن«
ضدآفتاب های  گلدنبرگ،  دکتر  به گفته 
متفاوت  شیوه ای  به  صورت  مخصوص 
فرمول بندی شده اند تا روزنه های پوستی را 
مسدود نکنند و باعث شکل گیری جوش های 
آکنه ای نشوند. این محصوالت معموال حاوی 
مقادیر پایین تری از اکسید زینک هستند، چراکه 
همین ترکیب حالتی خمیری به پوست می بخشد 
و تقریبا همه از چنین حالتی فرار می کنند. به همین 
دلیل هم ضدآفتاب های مخصوص صورت 
عمدتا مقادیر پایینی از ترکیب اکسید زینک 
را کنار مسدودکننده شیمیایی قرار می دهند، 
اما فرموالسیون های مخصوص صورت دارای 
مزیت های دیگری هم هستند. این محصوالت 
به شیوه ای طراحی شده اند که کنار ترکیبات 
آرایشی و دیگر محصوالت مراقبت از پوست 

عملکرد خوبی داشته باشند. 
»ضدآفتاب های  می گوید:  گلدنبرگ  دکتر 
کنار  راحت تری  کاربرد  صورت  مخصوص 
محصوالت آرایشی دارند و وقتی کنار انواع 
محصوالت مراقبت از پوست قرار می گیرند، 
پخش  پوست  سطح  روی  راحت تر  خیلی 
می شوند. این درحالی است که ضدآفتاب های 
مخصوص بدن فرموالسیون غلیظ تری دارند 
طراحی  بدن  از  قسمت هایی  برای  عمدتا  و 
شده اند که دچار تعریق های شدید می شوند.« 

جدی گرفتن ترکیبات غیرفعال 
 اینکه بعضی از ترکیبات به عنوان ترکیبات غیرفعال 
مشهور شده اند، دلیلی بر بی اهمیت بودن آنها 
نیست. دکتر لینکنر توصیه می کند که »وقتی دنبال 
محصول ضدآفتاب می گردید، حتما محصوالتی 
را انتخاب کنید که حاوی ترکیبات پارابن، چربی 
یا روغن و همچنین ترکیبات معطر یا روایح 
مختلف نباشند«. برای جلوگیری از تحریکات 
پوستی هم باید از ضدآفتاب هایی که حاوی 
ترکیبات دفع کننده حشرات هستند، دوری کنید. 
ضمنا ضدآفتاب باید مرتبا )یعنی هر 2 ساعت( 
تجدید شود و وجود ترکیبات دفع کننده حشرات 

برای استفاده مکرر به نتیجه خوبی نمی رسد.
دکتر فری می گوید: »مصرف کنندگان در انتخاب 
ضدآفتاب ها، مانند همه دیگر محصوالت مراقبت 
از پوست، باید از ترکیبات آلرژی زا دوری کنند. 
ترکیبات جوش زا، ترکیباتی که برای پوست های 
مستعد به آکنه مضر است یا ترکیباتی که باعث 
تشدید اگزما می شوند، همگی از ترکیباتی هستند 
که فقط خود شما هنگام بررسی محصول مورد نظر 
از وجود آنها آگاه خواهید شد. افرادی که پوست 
حساسی دارند، باید از ترکیبات معطر و روایح 
دوری کنند، چراکه همین ترکیبات ظاهرا ساده در 
حقیقت به عنوان شایع ترین علت در شکل گیری 

واکنش های آلرژیک پوستی شناخته می شوند«.
Byrdie :منبع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

درجه بندی دیگری که کنار SPF باید 
به  آن توجه داشته باشید، درجه بندی 
PA+ است. این درجه بندی در 
کشورهای آسیایی استفاده می شود 
و ضریب محافظت محصول در برابر 
پرتوهای UVA را نشان می دهد. 
هرچه تعداد عالمت های مثبت )+( 
این معیار بیشتر باشد، یعنی محصول 
انتخابی شما عملکرد بهتری در برابر 
پرتوهای UVA دارد

با فرارسیدن روزهای آفتابی تر و گرم تر، بسیار مهم 
است که با مزایای محصوالت دارای SPF آشنا 
باشیم و از بهترین راهکارها برای محافظت از 
پوست در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب استفاده 
کنیم. با اینکه متخصصان پوست ومو در سال های اخیر بارها و 
بارها به اهمیت وجود محصوالت دارای SPF در برنامه روزانه 
مراقبت از پوست اشاره کرده اند اما آیا ما در همه موقعیت ها از 
این محصوالت به درستی استفاده می کنیم یا نه؟ به تازگی برندهای 
مختلفی از SPF در محصوالت آرایشی استفاده کرده اند و مدعی 
هستند که از این طریق می توانند محافظت بهتری از پوست به 
عمل بیاورند اما سوال اصلی این است که آیا محصوالت آرایشی 
دارای SPF به اندازه کافی حاوی ترکیبات الزم برای محافظت 

از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب هستند؟ 

لوازم آرایشی دارای SPF چه نوع محصوالتی هستند؟
امروزه محصوالت مختلفی مانند فونداسیون، مرطوب کننده های رنگی، 
پودرهای نرم آرایشی و... همراه با SPF عرضه می شوند اما وجود 
SPF در محصوالت آرایشی به چه معناست؟ برای اینکه کار را راحت 
 SPF .مخفف چه کلماتی است SPF کرده باشیم، ابتدا باید ببینیم که
یعنی »فاکتور محافظت در برابر نور آفتاب« و به عنوان یک معیار 
کلینیکی برای سنجیدن اثربخشی محصوالت ضدآفتاب در برابر 
آفتاب سوختگی کاربرد دارد. شماره SPF به ما می گوید که با 
استفاده از محصول مورد نظر حدودا چقدر طول می کشد تا تماس 
پوست ما با پرتوهای فرابنفش آفتاب به مرحله آفتاب سوختگی 

برسد. بنابراین استفاده از SPF در محصوالت آرایشی به سادگی 
یعنی افزودن ترکیبات ضدآفتاب به فرموالسیون محصوالت آرایشی 
با هدف کمک کردن به محافظت از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش. 

آیا محصوالت آرایشی دارای SPF اثربخشی 
مناسبی دارند؟ 

دکتر داستین پورتال )متخصص پوست ومو و جراح سرطان پوست( 
می گوید که پاسخ به این سوال منفی است. »از منظر تئوریک، محصوالت 
آرایشی دارای SPF باید محافظت مناسبی را در برابر نور آفتاب 
به عمل بیاورند اما نکته مهم اینجاست که درجه بندی محصوالت 
ضدآفتاب براساس یک معیار استاندارد مشخص و واضح انجام می گیرد. 
درواقع باید 2 میلی گرم از ترکیبات ضدآفتاب روی هر یک سانتی متر 
مربع از پوست پخش شود« اما این نکته مهم دقیقا چه معنایی دارد؟ 
کلینیک  در  پوست ومو  )متخصص  کیکام  آدلین  دکتر  به گفته 
درماتولوژی مک آلن در تگزاس( »اگر بخواهید فقط با استفاده از 
محصوالت آرایشی دارای SPF به محافظت مطلوب از پوست 

در برابر نور آفتاب برسید، باید میزان استفاده از آنها را 6 تا 7 برابر 
نسبت به محصوالت ضدآفتاب اصلی افزایش دهید«. این یعنی در 
هر بار استفاده از محصوالت آرایشی دارای SPF باید یک بسته 
کامل از محصول را تمام کنید، درحالی که چنین کاری به هیچ وجه 
عقالنی و حتی امکان پذیر نیست. این متخصص پوست ومو در 
و  )سازمان غذا   FDA که  کنید  فراموش  »نباید  ادامه می گوید: 
داروی آمریکا( دستورالعمل ها و معیارهای سختگیرانه ای را در 
مورد محصوالت ضدآفتاب اعمال می کند. پس هیچ محصولی 
صرفا با داشتن مقداری از ترکیبات ضدآفتاب نمی تواند در گروه 
محصوالت ضدآفتاب اصلی قرار بگیرد. بیشتر محصوالت آرایشی 
دارای ترکیبات ضدآفتاب نیز نمی توانند از پوست در برابر پرتوهای 
فرابنفش آفتاب محافظت کنند، چون اساسا استانداردهای FDA را 
کسب نکرده اند«. با توجه به نکات ذکرشده، بسیار مهم است که 
هنگام جستجو برای انتخاب محصوالت ضدآفتاب حتما اطالعات 
درج شده روی بسته بندی آنها را با دقت بررسی کنیم. محصول 
انتخاب شده باید حتما دارای عبارت Broad Spectrum )طیف 

وسیع( باشد تا مطمئن شوید که SPF آن حداقل در محدوده 30 
قرار می گیرد و همچنین از پوست در برابر همه پرتوهای فرابنفش 

آفتاب )دو نوع UVA و UVB( به درستی محافظت می کند.
 

روش صحیح در استفاده از محصوالت آرایشی 
SPF دارای

سوالی که اکنون مطرح می شود، این است که اگر محصوالت 
آرایشی دارای SPF نمی توانند از پوست در برابر همه پرتوهای 
باید استفاده  UVA و UVB به طور کامل محافظت کنند،  آیا 
از آنها را مطلقا کنار بگذاریم؟ خبر خوب برای کسانی که این 
محصوالت را خریداری کرده اند یا به آنها عالقه مند هستند، این 
است که به هیچ وجه ضرورتی ندارد استفاده از این محصوالت 
را متوقف کنید. به جای این کار باید چارچوب کلی استفاده از 
محصوالت SPF را در رژیم مراقبت از پوست تغییر دهید تا 
مطمئن شوید که محافظت از پوست شما به درستی انجام می گیرد. 
از محصوالت  که شما  می دهم  ترجیح  من  کیکام  دکتر  به گفته 
آرایشی حاوی ترکیبات ضدآفتاب استفاده کنید تا اینکه مثال هیچ 
محصول ضدآفتابی در رژیم مراقبت از پوست شما وجود نداشته 
از محصوالت  این است که هر روز  بهترین حالت هم  نباشد. 
ضدآفتاب باکیفیت استفاده کنید و از محصوالت آرایشی دارای 

SPF نیز به عنوان الیه تکمیلی کمک بگیرید.
نکته مهمی را هم باید درباره استفاده از محصوالت آرایشی و 
ضرورت تجدید محصوالت ضدآفتاب بگوییم. قاعده استاندارد 
این است که محصوالت ضدآفتاب حتما پس از هر 2 ساعت 
می تواند  کار  این  باشید.  کرده  آرایش  اگر  تجدید شوند، حتی 
دردسرساز باشد چون استفاده مجدد از ضدآفتاب باید پس از 
شستشو و پاکسازی کامل صورت انجام بگیرد. اسپری های حاوی 
SPF می توانند از این نظر به شما کمک کنند، چون می توان آنها 
را روی آرایش صورت اسپری کرد و استفاده از آنها به شستشو 

و پاکسازی صورت نیازی ندارد.
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اگر بخواهید فقط با استفاده از محصوالت آرایشی 
دارای SPF به محافظت مطلوب از پوست در برابر 
نور آفتاب برسید، باید میزان استفاده از آنها را 

6 تا 7 برابر نسبت به محصوالت ضدآفتاب اصلی 
افزایش دهید«. این یعنی در هر بار استفاده از 

محصوالت آرایشی دارای SPF باید یک بسته کامل 
از محصول را تمام کنید، درحالی که چنین کاری 

به هیچ وجه عقالنی و حتی امکان پذیر نیست

آیا محصوالت آرایشی دارای SPF عملکرد ضدآفتاب مطلوبی دارند؟



رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به سرعت در 
نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان باز می کنند. از همه 
جنبه های آن گذشته، تاثیر بیت کوین بر محیط زیست 
کره زمین امروز به تدریج مورد توجه قرار می گیرد. 
برای بیت کوین 3 چیز الزم است: دسترسی به برق و 
اینترنت و داشتن سرمایه. با داشتن این 3 امکان، این 
کار را در همه جای دنیا می شود انجام داد. از چین 

گرفته تا  آفریقا و ایران.
برآورد شده یک میلیون واحد تولید بیت کوین در 
دنیا وجود دارد. با اینکه تقریبا همه درباره راه های پول 
درآورند از بیت کوین چیزهایی شنیده اند، کمتر کسی 

درباره  آثار مخرب محیط زیستی آن اطالعاتی دارد.
گفته می شود، در ایران یکی از دالیل قطعی برق در تابستان 
فراوانی محل های تولید مجاز و غیرمجاز بیت کوین است. 
هر جا برق ارزان باشد، وسوسه تولید بیت کوین بیشتر 
است اما برقی که از انرژی های پاک تولید نشده باشد، 
برای محیط زیست هزینه دارد و به آن آسیب می زند 
اما اینکه بیت کوین چقدر برای محیط زیست می تواند 
زیانبار باشد، موضوع تحقیق 3 دانشمند ایرانی است. 

در این گزارش به نام »هزینه های محیط زیستی بیت 
کوین«، در 3 حوزه درباره خسارت های محیط زیستی 
ارز دیجیتالی صحبت شده. به طور خالصه می توان 
گفت 3 عامل آلودگی هوا، مصرف آب و مساحت 
زمینی که برای تولید ارز دیجیتالی باید اختصاص پیدا 

کند،  آثار مخرب بیت کوین بر محیط زیست است.

بیتکوینچقدرگازگلخانهایتولیدمیکند؟
غیر از مصرف سوخت خودروها، یکی از دالیل تولید 
گاز گلخانه ای فعالیت های نیروگاه های برقی است که با 
مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت یا گازوئیل برق 
تولید می کنند. انتشار دی اکسیدکربن حاصل از مصرف 
سوخت های فسیلی در هوای زمین یکی از مهم ترن 
عوامل گرم شدن هوای زمین و بروز پدیده تغییرات 
آب و هوایی است که باعث بروز سیل های مهیب از یک 
طرف و خشکسالی های شدید از طرف دیگر، آب شدن 
یخ های قطب و باال آمدن آب دریاها شده است و تنوع 
گونه های جانوری و گیاهی را تهدید می کند. براساس 
گزارش این 3 دانشمند ایرانی، تولید بیت کوین در سال 
گذشته، معتدل 70میلیون تن گازهای گلخانه ای در جو 
زمین منتشر کرده. برای جذب این مقدار گاز خطرناک 
گلخانه ای باید 3میلیارد درخت کاشته شود. یعنی منطقه ای 

به وسعت کل بریتانیا یا مجموع مساحت استان های کرمان 
و خوزستان سراسر پوشیده از درخت شود.

مقدارآبمصرفشدهبرایتولیدبیتکوین
نویسندگان این گزارش برآورد کرده اند، مقدار آب 
مصرفی برای تولید بیت کوین می تواند نیم میلیون استخر 
المپیک را پر کند؛ همان مقدار آبی که 300میلیون نفر از 

ساکنان بخش کویری  آفریقا مصرف می کنند.

بیتکوینچقدرزمینمصرفمیکند؟
مقدار زمینی که در دنیا برای تولید و استخراج بیت 
کوین به کار می رود، دوبرابر مساحت تهران بزرگ 
است. همه اینها به خاطر برق زیادی است که بیت 
کوین می بلعد؛ به اندازه یک کشور. میزان برق مصرفی 
تولید بیت کوین در دنیا به اندازه بیست هفتمین کشور 
دنیا از نظر مصرف برق است. در رده بندی 10 کشوری 
که بیش از سایر کشورهای جهان بیت کوین مصرف 
می کنند، چین بیش از 1/5 برابر 9 کشور دیگربعد از 
خودش برای تولید بیت کوین برق مصرف می کند، گاز 
گلخانه ای تولید می کند و آب هدر می دهد. آمریکا و 

روسیه کشورهای بعدی این فهرست هستند.

ایران،جزو10کشوراولتولیدکننده
بیتکوین

دلیل اینکه ایرن، قزاقستان و ونزوئال جزو 10 کشور 
اول تولیدکننده بیت کوین هستند، ارزان بودن برق در 

این کشورها. برق ارزان اشتهای تولید بیت کوین را 
بیشتر می کند. حاال گذشته از قطعی برق، نگرانی درباره 
آلودگی های حاصل از تولید بیت کوین به نگرانی های 

دیگر محیط زیست اضافه شده است.

دانشمندانچهمیگویند؟
 کاوه مدني، پژوهشگر محیط زیست در دانشگاه ییل و 
از جمله نویسندگان این گزارش درباره خطرات زیست 
محیطي رمزارزها مي گوید: »رمز ارزها با هم تفاوت دارند 
و تمرکز ما درباره  آثار تولید و استخراج رمزارزها بر 

محیط زیست، بیت کوین است.«
وي توضیح مي دهد: »4500 نوع مختلف رمزارز وارد 
بازار شده اند که هر کدام مصرف انرژي متفاوتي دارند. 
بیت کوین یکي از پرمصرف هاست.« این پژوهشگر 
محیط زیست درباره جایگاه ایران در بین کشورهاي 
تولیدکننده بیت کوین مي گوید: »البته گزارش براي همه 
کشورهاي اصلي تولیدکننده بیت کوین تنظیم شده. ایران 
هم از نظر مصرف انرژي و تولید کربن براي تولید بیت 
کوین در رتبه ششم دنیا و از نظر رد پاي آبي در رتبه 
هشتم جهان قرار دارد و دلیل آن این است که انرژي 
ایران بیشتر از گاز طبیعي تولید مي شود. میزان متوسطي 
که ایران براي برق مصرفي بیت کوین مصرف مي کند، 
از میانگین جهاني باالتر است زیرا بیش از 50درصد 
از برق مصرفي براي تولید و استخراج بیت کوین در 
نقاط مختلف جهان حاصل سوزاندن زغال سنگ است.«
وي درباره اهمیت تولید رمزارزها ادامه مي دهد: » اینکه 

ایران کنار کشورهاي توسعه یافته مانند آلمان و کانادا 
و نروژ و سایرین در میان 10 کشور اول تولید کننده 
بیت کوین قرار دارد، نشان از تقاضاي بازار براي این 
کاالي جدید است و دولت باید تصمیم بگیرد که آیا 
مي خواهد از این بازار استفاده کند یا نه.« کاوه مدني درباره 
مدیریت تولید رمزارزها توضیح مي دهد: »هر نوآوري 
در هر بازار یا هر نوآوري تولید سرمایه  آثار زیانباري 
دارد . درباره رمزارزها و به خصوص بیت کوین باید 
این زیان ها شناسایي شوند و هدف این گزارش همین 
بوده است.« به گفته این پژوهشگر آمار مندرج در این 
گزارش، آمار مربوط به استخراج بیت کوین است و 
برق مصرفي مربوط به سرمایش که به شبکه هاي برق 
فشار مي آورد در آن منظور نشده. در ایران هم همین 

عامل توانسته بر قطعی های اخیر برق اثرگذار باشد.«
مدني در پایان به عنوان جمع بندي مي گوید: »بدون 
تردید هر نوآوري مانند استفاده از اینترنت یا استفاده 
از انرژي هاي نو براي انسان مفید است اما همه اینها 
آثاري دارند که باید شناسایي شوند و فراموش نکنیم 
که رمزارزها گسترش پیدا خواهند کرد و در سیستم 
مالي و سیاسي بخش بزرگي را اشغال خواهند کرد 
اما دنیا تا به حال  این نوآوري را به رسمیت نشناخته 
بنابراین قوانین الزم براي سنجش و نظارت بر این 
بخش وجود ندارد. این بخش مي تواند به یک بخش 
شفاف تبدیل شود و در همین راستا مي توان براي کاهش 
انرژي مصرفي تولید رمزارزها دست به نوآوري زد و 

از منابع تولید برق با انرژي هاي تمیزتر استفاده کرد.«

محیطزیست شماره هفتصدونودوهشت  بیست ودوخرداد هزار و چهارصد14

کاوه مدنی، دانشمند 
محیط زيست: بدون ترديد 
هر نوآوري مانند استفاده 
از اينترنت يا استفاده از 
انرژي هاي نو براي انسان 
مفید است اما همه اينها آثاري دارند که 

بايد شناسايي شوند و فراموش نکنیم که 
رمزارزها گسترش پیدا خواهند کرد و در 

سیستم مالي و سیاسي بخش بزرگي را 
اشغال خواهند کرد. در همین راستا مي توان 

براي کاهش انرژي مصرفي تولید رمزارزها 
دست به نوآوري زد و از منابع تولید برق با 

انرژي هاي تمیزتر استفاده کرد.«

قاب سبز

اگر واقعا فکر می کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است، سعی 
کنید در حالی که نفستان را حبس کرده  اید، پول  هایتان را بشمارید!

برای محافظت از  سالمت، تغذیه، آموزش، رشد، بقا و توانایی های آینده 
کودکان، باید »اکنون« اقدامات جسورانه ای در زمینه اقلیم انجام دهیم! 
برای محافظت از  سالمت، تغذیه، آموزش، رشد، بقا و توانایی های آینده 
کودکان، باید »اکنون« اقدامات جسورانه ای در زمینه اقلیم انجام دهیم!

ما نمی توانیم زمان را به عقب برگردانیم اما می توانیم درختان را رشد 
دهیم و شهرهایمان را سبز کنیم، باغ هایمان را دوباره بسازیم، رژیم غذایی 
خودمان را تغییر دهیم و رودخانه ها و سواحل را پاکسازی کنیم. ما نسلی 
هستیم که می توانیم با طبیعت صلحی پایدار ایجاد کنیم. پوسترمشترک 
روز جهانی محیط زیست )۱۵خرداد،۵ژوئن( با مشارکت بیش از ۱۲۰ 

گروه داوطلب و مردمی حامی محیط زیست، گردشگری و رسانه

مردم بومی در برزیل به ویژه قبایل بدون تماس به دلیل جنگل زدایی 
در معرض خطر نابودی هستند. غول های تجارت کشاورزی که با 
بهره مندی از مزارع بزرگ و تولید گوشت گاو، بیشترین جنگل های 

زیستی را در برزیل می سوزانند.

مشکالت رایج پرورش گیاهان آپارتمانی. ریزش برگ ها نشانه کم آبی یا 
خشک بودن محیط است که باید رطوبت هوا را باال برده و آبیاری به اندازه 
کافی باشد. ریزش جوانه گل ناشی از دمای باال، نور کم، آب کم یا کود 
بیش از حد است. تاخیر در گلدهی ناشی از دمای باال یا پایین، نور ناکافی، 
تغییرات میزان مواد غذایی، بزرگی بیش از حد گلدان و تفاوت های ژنتیکی 
است. گل های خیلی کوچک ناشی از دمای باال، کود زیاد یا ژنتیک است.

گزارش »هزینه های محیط زیستی بیت کوین« از زبان 3 دانشمند ایرانی

باالخره بیت کوين خوب است يا بد؟

پیشنهاد سبز

تمرین کن مهار مصرف و کنترل خرید 
و خرج کردن را. از همین امروز. به 
خودت بگو حتی اگر سنگ از آسمان 
ببارد من تا فردا همین وقت حتی 
یک ریال خرج نمی کنم. نمی میری. 

مطمئن باش.
شاید بگویی یک تعهد خاص هست 
مثال خرید دارو برای یک بیمار که 
امروز قابل اغماض نیست. باشد. امروز نه. فردا یا پس 
فردا چطور؟ باالخره یک روزی را در همین هفته تعیین 
کن برای تمرین پول خرج نکردن. 24 ساعت تمام حتی 

یک ریال خرج نکن. 
کرایه اجباری تاکسی یا اتوبوس یا مترو را بررسی ار 
می شود کرد؟ بگذار این همان روزی باشد که با دوچرخه 
یا پیاده رفت و آمد می کنی یا قرار هم پیمایی با کسی 
دیگر می گذاری. همیشه یک راهی هست. پیدایش کن. 

تمرین کن و به همه هم با صدای بلند بگو که سبزگرایی 
و امروز روز پول خرج نکردنت است. پول خرج نکردن 
را مثل یک مناسک عبادی برای خودت در نظر بگیر. و 

دیگران را دعوت کن به انجام آن.

اولویتهایترابازنگریکن
یک کاغذ بردار و پنج اولویت مهم زندگی ات را بنویس. 
یکی را حذف کن. شجاع و استوار یکی را حذف کن 
و آماده باش برای حذف یکی دیگر در روزی دیگر. 
5 اولویت خیلی زیاد است. به واقع 4 تا و 3 تا هم 
خیلی زیاد است. در این عمر محدود و فرصت هایی که 
شتابناک می گذرند. آدمی مختصر بشو. خالصه خودت.

بهگزینباش
بهگزین در اینجا معادل مینیمالیست است. مینیمالیست 
باش. اندک تر اما بهتر را بگزین. همیشه و در همه چیز. 

زندگی مختصری را برگزین که در عین حال خالصه  
همه کیفیت ها و خوبی های مورد پسندت از زندگی 
باشد. یک راه برای مهار هیوالی مصرف همین است: 
برکشیدن نگره مینیمالیسم از هنر و ادبیات به شیوه 

زندگی و حیات روزمره.
به دور و برت نگاه کن. اتاقت یا خانه ات یا میز یا دفتر 
کارت. چه چیزهایی هست که بی آنها هم ادامه  زندگی 
ممکن است؟ همه را ببخش. از بردگی اشیاء رها شو. 
حداکثر خودت باش با حداقلی از وابستگی به اشیاء.

مثالی از فضای مجازی: هرزنامه ها را کال مسدود کن. 
هرزنویس ها را کال مسدود کن. خالصه و مختصر 
وقتت را در شبکه های مجازی فقط صرف کاری کن 
که احتماال مفید است و به کارت می آید. بیش گرایی 

)ماکسیمالیسم( غالبا همان هرزه گردی است.

سطلزبالهاترامدیریتکن
ساده است: برای خشک و تر و برای قابل بازیافت ها و 
غیرقابل بازیافت ها سطل جدا داشته باش. و البته اصل 

طالیی این است که کمتر زباله بساز.
در کشوری مثل ایران، که تولید غذا در آن به بهای 
خشکیدگی سرزمین صورت می گیرد از همه بدتر فزونی 

نسبت زباله  تر به زباله  خشک است. زباله  تر عمدتا 
یعنی ماده غذایی که درست مصرف نشده و دارد دور 
ریخته می شود. متوسط نسبت زباله  تر به خشک در 
جهان یک به دو است، در ایران دو به یک. یعنی برعکس 
در کشوری که غذا در آن سخت و گران تولید می شود 

مردم عادت دارند به اتالف غذا.
چاره  کار برای نخشکیدن ایران فقط خراب کردن سدها 
نیست. مراقبت از سطل های زباله هم هست. سبزها 
باید پیشگام باشند در این باره و این را به عامه  مردم 

هم بیاموزانند.

با رعایت چند نکته شما هم جزو سبزها شوید 

تا 24 ساعت آينده هیچ پولی خرج نکن

گوشه و کنار این شهر آدم هایی 
دلسوزی  سر  از  که  می بینید  را 
حیوانات  برای  مهربانی  و 
بی سرپرست شهر غذایی فراهم 
می کنند تا گرسنه نمانند. این حس 
مهربانی را باید تحسین و تشویق 
کرد، چرا که یکی از نشانه های 
توسعه یافته  فرهنگ  و  جوامع 
مهربانی با حیوانات و کودکان و افراد نیازمند کمک 
است. هر کس ارتباطی با خلقت و طبیعت دارد، با 
حیوانات مهربان است. خبر خوب آن که شمار این 
افراد رو به افزایش است و کم کم مهربانی با حیوانات 

دارد به صورت فرهنگ شهری ما درمی آید.
خبر بد اما اینکه بیشتر این افراد به واسطه حسی درونی 
به حیوانات غذا می دهند و اغلب آشنایی درست با 

مقدار و نوع غذایی که باید به حیوان بدهند ندارند. 
اولین مساله دادن بی ضابطه غذا به حیوانات، وابستگی 
آنها به انسان برای سیر شدن است که پیامد بعدی آن 
عالوه بر افزایش بی رویه نسل این حیوانات، کم شدن 
عملکرد طبیعی آنهاست. به بیان ساده تر گربه ای که 
همیشه سیر باشد، دیگر موش نمی گیرد و از عملکرد 
طبیعی و نقش خود در تعادل محیط شهری دور 
می افتد. پس هر روز به حیوانات محلتان غذا ندهید. 
درضمن مراقب باشیم غذایی که در دسترس حیوان 
قرار می گیرد، باید به اندازه ای باشد که تمام شود و 

محیط شهری را آلوده نکند.
به  عالوه، غذا گرفتن دائمی حیوانات بی سرپرست 
آنها را به نزدیکی به جوامع انسانی عادت می دهد. 
حیوانی که عادت کند فقط از دست انسان غذا بگیرد، 
به انسان ها نزدیک می شود. می شود گفت تقریبا همه 

این حیوانات فاقد پایش های  سالمت الزم هستند 
و نزدیکی آنها به انسان ممکن است بیماری گربه یا 
سگ را به انسان منتقل کند و سالمت جوامع شهری 
ما را به خطر بیندازد. بر سالمت این حیوانات نظارتی 
صورت نگرفته و جز در موارد استثنایی واکسینه 
نشده اند و کسی نمی داند ممکن است عامل چه 
بیماری باشند. به این ترتیب، با غذا دادن بی رویه به 
حیوانات و نزدیک شدن آنها به انسان، خطر انتقال 
بیماری به انسان ها را افزایش داده و به نوعی حریم 

آنها را نقض کرده ایم.
بی سرپرست  حیوانات  تغذیه  درباره  دیگر  مساله 
شهری، آن که نزدیک شدن آنها به جوامع انسانی، 
حیوان را در معرض خطر قرار می دهد. اولین خطر 
برخورد با وسایل نقلیه  است که البته این خطر در 
جاده های بیرون شهری در مورد حیات وحش هم 

وجود دارد. رها کردن پسماندهای انسانی که بیشتر 
به دلیل بی توجهی به محیط زیست و گاهی با نیت 
تغذیه حیوانات صورت می گیرد، عالوه بر اینکه آنها 
را از نقش طبیعی خود در چرخه حیات طبیعی دور و 
تبدیل به جیره خور انسان ها کرده، باعث شده میزان 
تلفات گونه هایی حتی مانند پلنگ و گراز و روباه و 

شغال در اطراف جاده ها افزایش پیدا کند.

چقدر و چطور به حیوانات شهری غذا بدهیم

 فریبرز 
افروزی

دامپزشک

 ناصر کرمی
کارشناس و فعال 

محیط زیست

زندگی سبز

یادداشت سبز
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دانشمندان در سراسر جهان 
در حال تولید انواع واکسن 
برای کووید-19 هستند. هدف 
تمام واکسن ها آموزش سیستم 
ایمنی بدن برای شناسایی و مسدود کردن ویروس 
عامل کووید-19 است اما آیا در صورت وجود 
چنین واکسنی مردم مایل به دریافت آن خواهند 
بود؟ واکسن ها هر ساله جان میلیون ها انسان را 
نجات می دهند که با آماده سازی دفاع طبیعی 
بدن، سیستم ایمنی را برای شناسایی و مقابله 
با ویروس ها و باکتری های مورد نظر تحریک 
می کنند به طوری که اگر پس از انجام واکسیناسیون، 
بدن در معرض چنین میکروب های بیماری زایی 
قرار بگیرد بالفاصله آماده مقابله و جلوگیری از 
ابتال به بیماری می شود. در حال حاضر واکسن 
آنفلوانزا در دسترس است اما هر ساله کمتر از 
نصف مردم درآمریکا آن را تزریق می کنند. بسیاری 
از ما بی صبرانه منتظر دریافت واکسن کووید-19 
هستیم. همه مردم سزاوار دسترسی به واکسن و 

مراقبت های پزشکی هستند. 
در اوایل دسامبر سال 2020میالدی، اولین واکسن 
برای محافظت مردم در برابر شیوع ویروس کرونا 
در انگلیس تولید شد. واکسن های دیگری هم 
بعد از آن مورد تایید قرار گرفتند. همه گیری 
کووید-19 نابرابری های جهانی بین کشورها را 
کامال برجسته کرد. دسترسی به نیازهای حیاتی 
مانند مراقبت های بهداشتی، تجهیزات پزشکی و 
حفاظت شخصی )پی پی ای(، آب تمیز و موارد 
دیگر به طور معمول برای جمعیت های آسیب پذیر 
محدود است. در حال حاضر بیماری همه گیر 
کووید-19به مدت طوالنی، مساله دیگری را نیز 
در معرض دید قرار داده است و آن دسترسی 

به واکسن است.

واکسندرکشورهایکمدرآمد
تاکنون دوز زیادی از واکسن در 98 کشور 
توزیع شده است. این موضوع نشان می دهد که 
92 کشور حتی یک دوز هم دریافت نکرده اند 
یعنی در این مرحله، فقط 14درصد از جمعیت 
جهان به بیش از 50درصد واکسن دسترسی 
دارند. تخمین زده می شود که از هر 10 نفر 
در کشورهای کم درآمد 9 نفر حتی در پایان 
کووید-19  واکسن  به  میالدی   2021 سال 
دسترسی نخواهند داشت. شرکت های دارویی 
تولید کننده واکسن این حق را دارند که تصمیم 
بگیرند با چه قیمتی و به کدام کشورها دارو 
این  ثروتمند  کشورهای  بنابراین  بفروشند. 
مزیت را دارند که دوزهای واکسن را اول 
خریداری کنند. تا زمانی که دانش و فناوری 
تولید انبوه واکسن کووید-19 از جامعه جهانی 
دریغ شود، توزیع نابرابر واکسن ادامه خواهد 
یافت. مگر آنکه دولت ها و بخش خصوصی 
با هم کنار آمده و دست به دست هم داده 

و واکسن ها را در دسترس همه قرار دهند.

واکسنکووید-19چیست؟
تولید  کووید-19  برای  مختلفی  واکسن های 
شده است و بسیاری از افراد اکنون اولین دوز 
واکسن را دریافت کرده اند. این واکسن ها توسط 
تولید کننده دارو، سازمان تنظیم دارو و محصوالت 
بهداشتی )ام اچ آرای( تایید شده اند. این ارگان ها 
ادعا می کنند که واکسن های تولید شده بی خطر 

هستند. طبق گفته سازمان های مذکور: 
 واکسن ها از استانداردهای دقیق ایمنی، 

کیفیت و اثربخشی برخوردار هستند
 به هزاران نفر واکسن ویروس کرونا تزریق 
شده است و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش 

نشده است.
مدل های مختلفی از واکسن کووید-19 در 

حال تولید است، از جمله:
 واکسن های ویروس غیرفعال یا تضعیف 
شده که باعث بیماری نمی شود اما پاسخ ایمنی 

را در بدن به وجود می آورند.
 واکسن های مبتنی بر پروتئین که از قطعات 
بی خطر پروتئین یا پوسته های آن ساخته شده 
است و به تقلید از ویروس کووید-19 باعث 

ایجاد پیام ایمنی می شود. 
 واکسن های ویروسی ناقل که از ویروس 
ایمن در آنها استفاده می شود که نمی تواند 
برای  عاملی  مانند  اما  کند  ایجاد  بیماری 
پاسخ  تولید  برای  ویروس  پروتئین  تولید 

ایمنی عمل می کنند.
 واکسن های آران آ )ژنتیکی( که از روش 
تولید  برای  شده  مهندسی  ژنتیکی  پیشرفته 
پروتئینی استفاده می کنند که به صورت خودکار 

پاسخ ایمنی را به وجود می آورند.

اولینواجدینشرایطدریافت
واکسنچهکسانیهستند؟

داوطلب  نفر  میلیون ها  که  آنجا  از 
واکسیناسیون هستند، دولت باید تصمیم بگیرد 

که ابتدا به چه گروه هایی از مردم واکسن تزریق 
شود. جی سی وی آی می گوید افرادی که بیماری 
زمینه ای دارند، باید در اولویت قرار بگیرند. 
این گروه شامل کسانی می شود که با بیماری 
جدی روان زندگی می کنند. در بین اولویت های 
جدی  بیماری  به  که  افرادی  شدن،  واکسینه 
روان مبتال هستند باید برای دریافت واکسن در 
اولین گروه طبقه بندی شوند.گروه بعدی شامل 
می شود که در خانه سالمندان کار می کنند، خط 
مقدم درمان و مددکاران اجتماعی و پرستاران 
خانگی، افراد باالی 65 سال و کسانی که از 

لحاظ بالینی آسیب پذیر هستند. 

منظورازبیماریشدیدروانیچیست؟
اگر فردی مبتال به اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی 
باشد باید با پزشک در مورد عالئم خود صحبت 
کند. قطعا وقتی نوبت این گروه می رسد، بیماران 
باید واکسن بزنند. ممکن است فردی احساس 
کند که به نوعی مشکل روان مبتال است که 
باعث اختالل شدید در عملکرد فرد می شود 
بنابراین باید حتما با پزشک در مورد مشکل 
مشورت شود. اگر فردی از بیمار مبتال به مشکل 
روان یا افراد مسن یا معلول و ناتوان مراقبت 
ممکن  زیرا  شود  واکسینه  باید  حتما  می کند 
است که مراقب بیمار شده و مراقبت شونده 

را نیز مبتال کند. 

آیاکسیدارویخاصیمصرفمیکند،
میتواندواکسندریافتکند؟

ممکن است دارو مصرف کنید و بخواهید بدانید 
که آیا هنوز واکسن زدن برای شما ایمن است 

یا خیر؟
قبل از اینکه واکسن بزنید، باید از هر دارویی که 
می خورید و هرگونه شرایط پزشکی که دارید، 
متخصص را مطلع سازید. اطمینان حاصل کنید 
که این موارد را به اطالع متخصصی می رسانید 
به  اقدامی  دارد. چنین  زدن  واکسن  قصد  که 
شما کمک می کند تا بدانید که قبل از دریافت 
واکسن چه داروهایی را می توانید مصرف کنید.

عوارضجانبیکووید-19
تحقیقات اخیر نشان داده است که ابتال به سارس 
کووید2، ویروسی که باعث ایجاد کووید-19 
می شود، می تواند بر سالمت روان تاثیر بگذارد. 
این مطالعه که در النست منتشر شده است، بعد از 
بررسی و تحلیل پرونده الکترونیکی 62هزارو354 
بیماران مبتال به کووید-19 در ایاالت متحده به 
دست آمده است. طی 3 ماه آزمایش مثبت تقریبا 
20درصد از افراد مبتال به کووید-19 مشخص 
شد که این افراد با اختالالت روان پزشکی از جمله 
اضطراب، افسردگی یا بی خوابی دست و پنجه نرم 
می کنند. یک نفر از هر 4 نفر، یک نفر هرگز قبل از 
بیماری کرونا مشکل روان نداشته است. محققان 
هشدار دادند که این نتایج به احتمال زیاد خیلی 
کمتر از تعداد واقعی موارد مبتال به اختالالت روان 
است. همچنین محققان مرکز تحقیقات زیست 
پزشکی و دانشگاه روان پزشکی آکسفورد دریافتند 
افرادی که از قبل به بیماری اختالالت روان پزشکی 
مبتال بوده اند به میزان 65درصد بیشتر از افراد 
بدون مشکالت روان به بیماری کووید-19 مبتال 
می شوند. محققان می گویند این یافته غیرمنتظره 
بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در این میان 
دانشمندان و محققان اظهار می کنند که داشتن 
اختالل روان پزشکی باید به فهرست عوامل خطر 

کووید-19 اضافه شود.
مبتالیان به بیماری کووید-19 مزمن که ماه ها 
پس از اولین آزمایش مثبتشان هنوز عالئمی را 

تجربه می کنند، مشکالت بهداشت روان را نیز 
پشت سر می گذارند که این مشکالت می تواند 
توسط عوامل مختلفی از جمله اختالل استرس 
پس از سانحه )پی تی اس دی(، بی حالی، خستگی 
و اختالالت بویایی ایجاد شود مانند از دست 
دادن حس بویایی آنها. حتی برای کسانی که 
آزمایش آنها مثبت نبوده، قرنطینه شدن و فاصله 
اجتماعی باعث افزایش احساس تنهایی، انزوا، 
بی قراری و اضطراب شده است زیرا میلیون ها 
شدند  مجبور  سرعت  به  دنیا  سراسر  در  نفر 
کرده  سازگار  جدید  واقعیت های  با  را  خود 
و تغییرات شدیدی در سبک زندگی خود به 
وجود بیاورند. طبق گزارش کالج روان پزشکان 
سلطنتی که متشکل از 18هزار روان پزشک در 
انگلیس است، بیشتر افراد در بحران کووید-19 
نیازمند دریافت خدمات بهداشت روان هستند. 
بیماری های همه گیر در طول تاریخ تاثیر مخربی بر 
سالمت روان جمعیت های آسیب دیده داشته اند. 
شیوع  که  داد  گزارش  النست  مثال  عنوان  به 
ویروس ابوال باعث ایجاد وحشت و اضطراب 
ناگهانی  مرگ  از  ناشی  افسردگی  گسترده، 
دوستان، اقوام و همکاران و همچنین بدنامی و 
محرومیت اجتماعی و انزوای بازماندگان شده 
است. حتی اگر ارتباط بین بیماری های همه گیر 
و سالمت روان به خوبی مستند و ثابت شده 
باشد، هنوز تحقیقات بیشتری برای درک کامل 
علت ها و راه حل ها الزم است. در حال حاضر 
دانشمندان همچنان در حال بررسی چگونگی 
تاثیر کووید-19 بر مغز و سیستم عصبی مرکزی 
هستند تا به این حقیقت دست پیدا کنند که تا 
چه میزان این بیماری در تشخیص آسیب های 
احتمالی با عالئم رنج و درد نقش دارد و چگونه 

می توان از مرگ جلوگیری کرد.

دوباورغلطدرموردواکسن
طبیعی است که در مورد هر روش درمانی جدیدی 
احتیاط کنید اما دو تصور غلط رایج ممکن است 
باعث شود که مردم از تزریق واکسن کووید-19 

پرهیز کنند.
 یکی از این اشتباهات بروز مشکالت بهداشتی 

پس از تزریق واکسن است. اگر پس از تزریق 
دیده  عوارضی  و  سالمت  مشکالت  واکسن 
شود، مردم واکسن را مقصر می دانند. می دانیم 
که بسیاری از مشکالت از قبیل سرطان، سکته، 
حمله قلبی، اختالالت خونی و بیماری های نادر 
قبل از همه گیری کرونا وجود داشته اند و البته 
این مشکالت ادامه خواهند داشت. ممکن است 
برای هر کسی چنین مشکالتی پیش بیاید اما 
آیا به واکسن مربوط است یا خیر؟ اگر طبق 
بررسی های دقیق مشخص شود که برخی از 
مشکالت سالمت پس از تزریق خیلی سریع تر 
از حد معمول برای دریافت کننده واکسن اتفاق 
افتاده است، می توانیم واکسن را مقصر بدانیم. در 
غیر این صورت، به احتمال زیاد این مشکالت 
ناخوشایند به واکسن ارتباطی ندارند. به عنوان 
مثال، موارد نادری از فلج بلز و سایر بیماری های 
عصبی پس از واکسیناسیون کووید گزارش شده 
است اما تاکنون هیچ دلیل واضحی که نشان 
بدهد چنین مشکالتی به سبب تزریق واکسن 
به وجود آمده است، ارائه نشده است. همچنین 
در فلوریدا، ایجاد یک اختالل خونی کشنده که 
دو هفته پس از دریافت واکسن کووید-19در 
ایجاد  را  نگرانی  این  شد،  دیده  پزشک  یک 
کرد که واکسن عامل این بیماری بوده است. 
افراد  از  نفر  هزار   10 بین  در  که  آنجایی  از 
مورد آزمایش بالینی چنین عوارضی رخ نداده 
است احتمال می رود که تمامی این مشکالت 

کامال اتفاقی باشد

آیابعدازواکسیناسیونایناحتمالوجود
داردکهبهبیماریکرونامبتالبشویم؟

 از آنجایی که از هیچ ویروس زنده سارس 
کو2 در واکسن های موجود یا در حال تولید 
استفاده نمی شود، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 
به  واکسیناسیون  از  پس  بالفاصله  فردی  اگر 
بیماری کرونا مبتال شود، الزاما به دلیل واکسن 
نیست. ممکن است در موارد نادر واکسن قابلیت 
خود را از دست داده و منقضی شده است یا 
از تزریق واکسن ویروس و عفونت در  قبل 
بدن او وجود داشته است. ممکن است قبل 

از تزریق واکسن، تعدادی از افراد به ویروس 
آلوده شده باشند.

واکسنکوویددربدنماچه
کاریانجاممیدهد؟

واکسن های کووید-19 به سیستم 
ایمنی بدن ما می آموزند که 
چگونه ویروس مسبب 

کووید-19را 
شناسایی کند و با 
آن مبارزه کند. گاهی 
این روند می تواند عالئمی 

مانند تب را ایجاد کند.

برخیازواکنشهای
روانشناختیرایجنسبتبهبیماری

همهگیرکووید-19چیست؟
 احساس ترس، عصبانیت، غم، نگرانی 

و ناامیدی
 تغییر در سطح اشتها، انرژی و فعالیت

 مشکل در تمرکز و تصمیم گیری
 مشکل خواب یا کابوس

 واکنش های بدنی مانند سردرد، دردهای بدن، 
مشکالت معده و بثورات پوستی

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

بیماری غیرقابل  ما می دانیم که کووید-19 یک 
پیش بینی و بالقوه کشنده است اما اطالعاتی که 
کووید-19  واکسن  ایمنی  و  اثربخشی  مورد  در 
داریم دلگرم کننده است. عوارض جانبی و جزیی 
دور از انتظار نیست. ممکن است به ندرت شاهد 
واکنش های شدید آلرژیک باشیم اما عوارض جانبی 
از  اجتناب  برای  موجهی  دلیل  واکسن  از  ناشی 

واکسیناسیون نیست.
چند واکسن ایمن و موثر وجود دارد که از مبتال شدن 
شدید به کووید-19 یا مرگ ناشی از آن جلوگیری 
می کنند. عالوه بر اقدامات اصلی پیشگیرانه یعنی 
رعایت فاصله حداقل 2 متری از دیگران، پوشاندن 
دهان هنگام سرفه یا عطسه با آرنج، تمیز کردن مرتب 
دستان، ماسک زدن و تهویه هوا و زدن واکسن 

می توان کووید-19 را مدیریت کرد.
معموال واکسن ها در ابتدا روی بزرگساالن آزمایش 
می شوند تا از بروز مشکل درکودکانی که هنوز 
همچنین  شود.  جلوگیری  هستند  رشد  حال  در 
کووید-19 برای افراد مسن جدی تر و خطرناک 
تر است. با روشن شدن این مطلب که واکسن ها 
برای بزرگساالن بی خطر بوده اند، محققان در حال 
بررسی اثرات واکسن روی کودکان هستند. تا زمان 
آماده شدن واکسن ایمن برای کودکان باید اطمینان 
حاصل کنید که آنها همچنان فاصله جسمی خود 
را با دیگران رعایت می کنند، دستان خود را مرتب 
می شویند، هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود را 
با آرنج یا دستمال می پوشانند و در صورت امکان با 
توجه به سن خود از ماسک استفاده می کنند. واکسن 
کووید-19 برای بیشتر افراد 18 سال به باال از جمله 
کسانی که به بیماری قلبی و اختالالت خود ایمنی، 
فشارخون باال، دیابت، آسم، بیماری ریوی، کبدی و 
کلیوی و همچنین عفونت های مزمن پایدار و کنترل 

شده بی خطر است. 

واکسنهایکووید-19باچهسرعتی
میتوانندهمهگیریکرونارامتوقفکنند؟

تاثیر واکسن های کووید بر بیماری همه گیر به عوامل 
مختلفی از جمله اثربخشی واکسن ها، سرعت تایید 
دارو، سرعت ساخت و تحویل واکسن بستگی 
دارد. در حالی که آزمایشات نشان داده است که 
چند نوع از واکسن های تولیدی کووید-19 دارای 
اثربخشی باالیی هستند اما مانند سایر واکسن هایی 
که تاکنون برای بیماری های دیگر ساخته شده اند، 
اثربخشی آنها نیز صددرصد نیست. بنابراین سازمان 
بهداشت جهانی در تالش است تا اطمینان حاصل 
کند که واکسن های تایید شده تا حد ممکن موثر 
بیماری  تاثیر را بر  هستند و می توانند بیشترین 

همه گیر کرونا داشته باشند.
با افزایش تعداد دریافت کنندگان واکسن و انواع 
مختلف واکسن ها باید همچنان هوشیار باشیم. 
و  جانبی  عوارض  درباره  امروزه  که  اطالعاتی 
ایمنی کووید-19 داریم، کافی نیست. داوطلبان 
افرادی که واکسن دریافت  بالینی و  آزمایشات 
کرده اند باید تحت نظر باشند تا در صورت بروز 

مشکالت، آن را گزارش کنند.
هر روش درمانی جدید موافقان و مخالفانی دارد 
اما به یاد داشته باشید که در کمبودهای درمان نیز 
موافقان و مخالفانی وجود دارد. تا زمانی که همه 
ما ایمن نشویم، نمی توانیم از کووید-19 رهایی 
یابیم. حمایت شما برای رسیدن به چنین هدفی 

کامال اساسی است.
https://www.who.int :منابع
https://www.health.harvard.edu
https://www.rethink.org
https://www.gavi.org

واکسنکروناوسواالتیکهذهنرادرگیرمیکنند
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

واکسنهاهرسالهجانمیلیونها
انسانرانجاتمیدهندکهبا
آمادهسازیدفاعطبیعیبدن،

سیستمایمنیرابرایشناساییو
مقابلهباویروسهاوباکتریهای
موردنظرتحریکمیکنندبهطوری

کهاگرپسازانجامواکسیناسیون،
بدندرمعرضچنینمیکروبهای
بیماریزاییقراربگیردبالفاصله
آمادهمقابلهوجلوگیریازابتالبه

بیماریمیشود

رایجترینعوارضواکسنکوویدکدامند؟
در آزمایشات بالینی گسترده، بیشتر عوارض جانبی واکسن 
کووید-19 جزیی بوده است. عوارض جانبی معموال فقط 

چند روز طول می کشد. 
بروز یک عارضه یا عوارض جانبی لزوما معنای بدی 
در  بدن  مقاومت  نشان دهنده  عوارض  این  زیرا  ندارد 

برابر ویروس هستند.
عوارض جانبی شایع شامل این موارد است:

 درد در محل تزریق
 تورم غدد لنفاوی دردناک در محل تزریق واکسن 

در بازوی فرد
 خستگی
 سردرد

 دردهای عضالنی یا مفصلی
 تهوع و استفراغ

 تب یا لرز 

عوارضنادرواکسنکرونارابشناسیم؟
واکنش های شدید آلرژیک: خیلی به ندرت ممکن است 
واکنش شدیدی که برای جان فرد تهدید کننده باشد به 
نام آنافیالکسی رخ دهد و اغلب در افرادی بروز می کند 
به واکسن حساسیت و شدید داشته اند.  که در گذشته 
طبق برآوردهای سی دی سی 11 مورد از هر میلیون دوز، 
آنفیالکسی در میان افرادی بروز کرده است که واکسن 
فایزر/ بیون تک را دریافت کرده اند. عالئم آن نیز مشکل 
در تنفس، تورم صورت و گلو، بثورات پوستی و افت 

از  به زودی پس  بیماری معموال  این  فشارخون است. 
درمان  قابل  اپی نفرین  با  و  می افتد  اتفاق  واکسیناسیون 
است )مانند اپی پن(. به همین دلیل افراد پس از دریافت 
واکسن حداقل 15 دقیقه تحت نظر هستند تا در صورت 

بروز مشکل اپی نفرین در دسترس باشد.
مرگ بدون دلیل: به تازگی 23 مورد مرگ سالخوردگان 
شده  گزارش  واکسن  دریافت  از  پس  نروژ  کشور  در 
است و همین امر نگرانی های قابل قبولی در مورد ایمنی 
واکسن های جدید کووید-19 ایجاد کرده است. با این 
حال، برای تعیین اینکه آیا این اتفاق مربوط به تزریق 
واکسن ها بوده است یا افرادی فوت شده کسانی بوده اند 
که امید به زندگی در آنها بسیار ضعیف بوده است، الزم 

است تحقیقات بیشتری انجام پذیرد.



دوربين سالمت 

ویتنام یک گونه دورگه 
جدید از کروناویروس را 

کشف می کند 

رسانه های دولتی ویتنام گزارش 
کردند گونه جدید از کروناویروس 
در این کشور کشف شده است که به 
سرعت ار راه هوا پخش می  شود و 
ترکیبی از گونه های ابتدا شناخته شده 

در هند و انگلیس است.
به گزارش گاردین، ویتنام در تالش 
است تا به موج تازه کرونا که نیمی 
از قلمرو این کشور، از جمله مناطق 
صنعتی و شهرهای بزرگ مانند 
هانوی و شهر هوشی مینه را فرا 

گرفته است، مبارزه کند.
بیش از ۶۷۰۰ مورد عفونت شامل 
۴۷ مورد مرگ در ویتنام گزارش 
شده است که اغلب آنها از ماه آوریل 

)اردیبهشت( به بعد بوده است.
نگوین تانا النگ، وزیر بهداشت 
ویتنام در جلسه ملی همه گیری این 
کشور در روز شنبه گفت: »ما یک 
گونه جدید دورگه کرونا که آمیزه ای 
از گونه های هندی و انگلیسی است، 

کشف کرده ایم.«
او گفت:  »خصوصیت این گونه این 
است که به سرعت از راه هوا منتشر 
می شود. غلظت ویروس در مایع 
گلو به سرعت افزایش می یابد و با 
شدت زیاد در محیط اطراف منتشر 

می شود.«
وزیر بهداشت ویتنام شمار موارد 
ثبت  شده مبتال به این گونه جدید را 
ذکر نکرد اما گفت ویتنام به زودی 
»نقشه جهانی  در  را  این کشف 
گونه های ژنریک« کروناویروس 

اعالم می کند.
بنا به گفته وزارت بهداشت ویتنام 
قبل از این اعالم ۷ گونه شناخته شده 
کروناویروس در این کشور وجود 

داشته است.
حزب کمونیست ویتنام قبال به خاطر 
واکنش قاطعش در برابر همه گیری 
با قرنطینه عمومی و ردیابی تماس 
سختگیرانه که به پایین نسبی میزان 
عفونت  در این کشور کمک کرد، 

تحسین شده است.
باعث  عفونت ها  جدید  دور 
شده  دولت  و  مردم  ترس 
به  سرعت  به  مقامات  و  است 
سخت  محدودیت های  وضع 
فعالیت های  و  جابه جایی ها  بر 
کافه ها،  زده اند.  دست  تجاری 
رستوران ها، سالن های آرایش مو 
و ماساژ و نیز مکان های گردشگری 
و مذهبی در نقاط گوناگون کشور 

تعطیل شده اند.
ویتنام کشوری ۹۷ میلیون جمعیت 
فقط اندکی بیش از یک میلیون نفر 
از شهروندانش را واکسینه کرده 
است. به گفته وزارت بهداشت، 
باال  حال  در  اکنون  کشور  این 
بردن میزان عرضه واکسن است 
و امیدوار است تا پایان سال به 

ایمنی جمعی برسد.
مقامات در این کشور از مردم و 
خواسته اند  کسب وکار  صاحبان 
برای تهیه واکسن پول اهدا کنند و 
در عین حال با سفارت خانه ها و 
سازمان های بین المللی برای کمک 

خواستن تماس گرفته اند.
در حال حاضر برای ویتنام حدود 
۲ میلیون دوز واکسن آکسفورد/
آسترازنکا باقی مانده است اما دولت 
گفته است که خرید بیش از ۳۰ 
میلیون دوز وکسن فایزر/بیونتک 

را در دست اقدام دارد.
ویتنام همچنین در حال مذاکره با 
روسیه برای تولید مشترک واکسن 

اسپوتنیک V است.

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.

سازمان جهانی بهداشت با کنار گذشتن شیوه 
نامگذاری بر اساس محل کشف شدن گونه های 
کروناویروس که تلفظش ممکن است سخت و 
به یاد سپردنش مشکل باشد و باعث انگ زنی 
به یک کشور خاص شود، سیستم جدیدی را 

برای نامیدن آنها ایجاد کرده است
به گزارش یو اس تودی، این سیستم جدید 
که روز دوشنبه اعالم شد، بر اساس حروف 
که  انگلیسی  گونه  است.  یونانی  الفبای 
آلفا  می نامند،   1.1.۷.B را  آن  دانشمندان 
جنوبی  آفریقای  گونه  شد،  خواهد  نامیده 
بود و گونه  بتا خواهد  اکنون   1.۳51.B یا 
دلتا   1.۶1۷.۲.B یعنی  هند  در  یافت شده 
نامیده خواهد شد. هنگامی ۲۴ حرف الفبای 
جهانی  سازمان  برسند،  مصرف  به  یونانی 
بهداشت یک رشته دیگر را برای نامگذاری 

اعالم خواهد کرد.
 دکتر مونیکا گاندی، کارشناس بیماری های 
عفونی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو 

گفت: »کاری درستی انجام داده اند.«
این کار ممکن است کشورها را در گزارش 
دادن گونه های جدید گشوده تر کند، چرا که 
دیگر از ارتباط همیشگی آنها با نام کشورشان 

در اذهان مردم نمی ترسند.
سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای اعالم کرد 
با اینکه استفاده از نام های علمی مزایایی دارند، 
تلفظ کردن آنها مشکل است و ممکن است 

باعث اشکال در گزارش دهی شود.
نتیجه،  »در  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان 
افرادی اغلب گونه ها را با نام محلی که آنها 
در آن کشف شده اند، می برند که ممکن است 
انگ زننده و تبعیض زا باشد.« این کار اغلب 
غلط است. جایی که بیماری یا یک ویروس 
در ابتدا کشف می شوند، معموال جایی نیست 
که ویروس واقعا در آن ظهور کرده است. برای 
مثال آنفلوانزای اسپانیایی به عقیده برخی از 
در  بار  نخستین  برای  واقع  در  پژوهشگران 
یا  آمریکا  کانزاس  ایالت  در  کانتی  هاسکل 

احتماال در فرانسه ظهور کرده است.
جدید  گونه های  مورد  »در  گفت:  گاندی 
که  جدید(  )کروناویروس  سارس-کوو-۲ 
باعث بیماری کووید-1۹ می شود، جایی که 
نخستین بار یک گونه شناسایی می شود بیشتر 
ببستگی به این دارد که نظام پایش ژنومیک در 
آن منطقه که ویروس در آن حضور دارد تا 
چه حد به خوبی عمل می کند، نه اینکه جایی 
که جهش ویروس واقعا در آن رخ داده است.
نظام جدید نامگذاری سازمان جهانی بهداشت 

در همکاری با کارشناسان و پژوهشگرانی که 
و  پایش  را  سارس-کوو-۲  ویروس  تحول 

ارزیابی می کنند، ایجاد شده است.
سیستم  بهداشت،  جهانی  سازمان  گفته  به 
نامگذاری علمی فعلی برای ردیابی جهش های 
سارس-کوو-۲ همچنان در جامعه علمی مورد 

استفاده خواهد ماند.
قصد سازمان جهانی بهداشت از این نامگذاری 
جدید این است که به یادآوردن گونه های برای 
مخاطبان غیرعلمی ساده تر و عملی تر باشد، چرا 
که نام های علمی تبار ویروس ها به سختی به 
یاد می مانند. برای مثال دانشمندان گونه ویروس 
کرونا که در ماه مارس سال گذشه در آمریکا 

کشف شد، دانشمندان B.1.۴۲۷ نامیدند.
آفریقای  »گونه  صورت  به  ویروس  نامیدن 
جنوبی« ممکن است افرادی را که اهل آفریقای 
جنوبی هستند، بترساند، حتی اگر معلوم نباشد 
ایجاد  ابتدا  در  آنجا  در  واقعا  گونه  این  که 

شده یا نه.

سازمان جهانی بهداشت نام گونه های کرونا را به نام های با حروف یونانی تغییر داد

مردم	واکسن	کرونا	را	در	کاراکاس	پایتخت	ونزوئال	دریافت	می	کنند.	
ERPA	 		

یک	افسر	پلیس	در	مرز	میان	کراوسی	و	اسلوونی	گذرنامه	دیجیتال	کرونای	اتحادیه	
AFP	 								 	 	 	اروپا	را	چک	می	کند.	

شخصی	با	لباس	محافظتی	در	خیابانی	در	تایپه	پایتخت	تایوان	پیاده	روی	می	کند.
	رویترز 	 		 	 		

یک	افسر	پلیس	سواره	با	کالهخود	شبیه	ویروس	کرونا	برای	افزایش	آگاهی	
AP	 									 	 	 	مردم	در	حیدرآباد	هند	

»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: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: 1۴1۴5-55۷

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

 صفحه آرایی: فرانک دزفولی  ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰۹1۲۹۲۴۳8۴۳

 تحریریه: ۰۹1۲۹۲۴۳8۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

کارکنان	گورستان	پیکر	یک	درگذشته	کرونا	را	در	لیما	پایتخت	پرو	در	دست	دارند.
	رویترز 	 			

دکتر فرانسیس کالینز، مدیر موسسه های ملی 
بهداشت آمریکا گفت: »دو بررسی جدید نشان 
می دهند که واکسن کرونای فایزر و مدرنا ظاهرا 
برای خانم های باردار »کامال بی خطر« و موثر 

هستند.«
به گزارش GMA، کالینز گفت: »معلوم شده 
است که واکسن های فایزر و مدرنا که هر دو از 
فناوری mRNA استفاده می کنند، در خانم های 
باردار میزان های آنتی بادی و سلول ایمنی الزم برای 
واکسن ها حفاظت آنها در برابر کووید-1۹ را ایجاد می کنند.« این  که  شد  معلوم  کالینز  گفته  به 

از  متولد شده  نوزادان  برای  احتماال همچنین 
مادر واکسینه شده هم حفاظت ایجاد می کنند.

او نوشت: »در مجموع هر دوی این بررسی ها نشان 
 mRNA می دهند که واکسن های کرونای از نوع
در بارداری موثر و بی خطر هستند و بالقوه می توانند 
برای مادر و نوزاد سودمند باشند. با اینکه توصیه 
می شود زنان بادار درباره واکسیناسیون با متخصص 
زنان و زایمانش مشورت کنند اما شواهد فزاینده 
نشان می دهند که بهتری راه برای زنان در دوران 
بارداری و شیردهی برای حفاظت خودشان و 

خانواده هایشان در مقابل کووید-1۹ این است 
که آستین های شان را باال بزنند و واکسن های 

تایید شده از نوع mRNA را دریافت کنند.«
در حال حاضر براساس توصیه مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری های آمریکا هر فرد 1۲ ساله و 
باالتر از جمله خانم های باردار در آمریکا می توانند 
واکسن کرونا بزنند. خانم های باردار می توانند در 
هر زمانی در طول بارداری شان واکسن بزنند و 
الزم نیست تزریق واکسن کرونا با واکسن های 

دیگر فاصله داشته باشد.

واکسن های کرونا از نوع mRNA برای زنان بادار بی خطر و موثر هستند

یک پژوهش جدید نشان می دهد که شمار 
سیگاری های جهان با افزایش اعتیاد به سیگار 
در میان جوانان در سراسر جهان به رقم بی سابقه 

1/1 میلیارد نفر رسیده است.
به گزارش گاردین، این بررسی که یافته های 
آن در مجله پزشکی »لنست« منتشر شده است، 
نشان می دهد تالش ها برای برای مبارزه با این 
عادت با رشد جمعیت که به سیگاری شدن 
15۰ میلیون نفر دیگر در طول ۹ سال پس 
اکنون  از 1۹۹۰ شده است، مواجه است و 
شمار سیگاری ها در جهان به باالترین میزان 
است.  نفر رسیده  میلیارد   1/1 یعنی  تاکنون 
نویسندگان این بررسی می گویند الزم است 
میان  در  شدن  سیگاری  کاهش  بر  دولت ها 
درصد   8۹ که  چرا  شوند،  متمرکز  جوانان 
سیگاری های جدید تا ۲5 سالگی به سیگار 
معتاد می شوند و احتمال سیگاری شدن بعد 

از این سن خیلی کم است.
انستیتوی  در  پژوهشگر  ریتسما،  ماریسا 
سرپرست  و  بهداشتی  ارزیابی  و  سنجه ها 
این پژوهش می گوید:  »جوانان به خصوص 

در برابر اعتیاد آسیب پذیر هستند و با توجه به 
اینکه میزان های باالی ترک سیگار در جهان 
دخانیات همچنان  نمی دهد، همه گیری  رخ 
برای سال ها ادامه خواهد یافت، مگر اینکه 
کشورها به شدت شمار سیگاری  های جدید را 
که هر سال شروع به سیگار کشیدن می کنند، 

کاهش دهند.«
گرچه شیوع سیگار کشیدن در ۳ دهه گذشته 
در جهان کاهش یافته است اما سیگار کشیدن 
در مردان در ۲۰ کشور و در زنان در 1۲ کشور 
این  از  کشور   1۰ فقط  است.  یافته  افزایش 
کشورها دوسوم جمعیت سیگاری جهان را 
تشکیل می دهند: چین، هند، اندونزی، آمریکا، 
روسیه، بنگالدش، ژاپن، ترکیه، ویتنام و فیلیپین. 
از هر ۳ نفر سیگاری در جهان یک نفر در 

چین زندگی می  کند )۳۴1 میلیون(
سیگار کشیدن در سال ۲۰1۹ میالدی با 1/۷ 
میلیون مرگ از بیماری های قبلی مربوط به 
اختالل خونرسانی، 1/۶ میلیون مرگ مربوط به 
بیماری مزمن انسداد ریوی، 1/۳ میلیون مرگ 
مربوط به سرطان نای، برونش و ریه و حدود 

یک میلیون مرگ مربوط به سکته مغزی همراهی 
داشته است. بررسی های پیشین نشان داده اند که 
دست کم نیمی از سیگاری های درازمدت به 
علل مستقیم مربوط به سیگار کشیدن می  میرند 
و در این سیگاری ها میانگین امید به زندگی 
1۰ سال کمتر از آنهایی است که هرگز سیگار 
نکشیده اند. این پژوهش روندها در ۲۰۴ کشور 
را بررسی کرده است و به عنوان بخشی از 
پژوهش بزرگ تر »بار جهانی بیماری ها« تهیه 
شده است که به موضوعات بهداشتی منتهی 

به مرگ و ناتوانی را بررسی می کند.
بر اساس این بررسی، نیمی از همه کشورها 

هیچ پیشرفتی در توقف سیگاری شدن افراد 
سنی  میانگین  و  نداشته اند  ساله   ۲۴ تا   15
شروع سیگار کشیدن در آنها 1۹ سال است 
که در اغلب جاها غیرقانونی شمرده می شود.
ریتسما گفت: »این شواهد نشان می دهد اگر 
سیگار کشیدن در جوانان به تاخیر انداخته 
شود، آن با احتمال کمتری اصوال به سیگاری ها 
گفت:  ریتسما  می شوند.«  تبدیل  درازمدت 
»تضمین اینکه جوانان در میانه دهه ۲۰ زندگی 
عاری از سیگار باشند، باعث کاهش شدیدی در 
میزان سیگار کشیدن در نسل بعدی می شود.«
 ۲۰۰5 سال  در  کشور   18۲ اینکه  وجود  با 
میالدی»پیمان کنترل دخانیات« را امضا کردند 
اما اعمال سیاست ها برای کاهش سیگار کشیدن 
در کشورها متفاوت بوده است. این پژوهشگران 
می گویند وضع مالیات موثرترین سیاست در 
کاهش اعتیاد به سیگار بوده است اما هنوز 
تفاوت بسیاری میان قیمت باالی یک پاکت 
سیگار در کشورهای توسعه یافته و قیمت بسیار 
و  کم  درآمد  با  کشورهای  در  سیگار  کمتر 

متوسط وجود دارد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که واکسن 
کرونای ساخت شرکت چینی سینوواک بیوتک 
وارد فهرست مصرف اضطراری کرده است و به 
این ترتیب راه برای استفاده از دومین واکسن 

چینی در کشورهای فقیر گشوده می شود.
به گزارش وارد شدن یک فراورده به فهرست 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت عالمتی به 
سازمان های ناظر ملی درباره بی خطر بودن و 
اثربخشی یک واکسن است و این واکسن اجازه 
ورود به کواکس، برنامه جهانی فراهم آوری 
را  فقیر  کشورهای  برای  عمدتا  واکسن ها 
خواهد داشت که اکنون با مشکالت عرضه 
صادرات  محدودیت های  خاطر  به  واکسن 

هندی ها مواجه است.
که  بهداشت  جهانی  سازمان  مشاور  گروه 
اجالسشان را در 5 ماه مه شروع کردند، این تصمیم 
را پس از بازبینی آخرین داده های بالینی درباره 
بی خطر بودن و اثربخشی واکسن سینوواک و نیز 

روال های تولید کارخانه اتحاذ کردند.
تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیر کل سازمان 
ملل به این اقدام خوش آمد گفت و این واکسن 
را ایمن و بی خطر خواند و یادآور شد که انبار 

کردن آن آسان بوده و برای کشورهای کم درآمد 
مناسب است. او به خبرنگاران گفت: »اکنون 
مهم است که این ابزارهای نجات بخش را به 
سرعت به مردمی برسانیم که به آن نیاز دارند: 
واکسن شرکت سینوواک که در برخی از مناطق 
جهان با برند »کروناواک« به فروش می رسد، 
هشتمین واکسنی که وارد فهرست اضطراری 
سازمان جهانی بهداشت می شود و دومین واکسن 
ساخت چین است وارد این فهرست می شود. 
سازمان جهانی بهداشت واکسن کرونای ساخت 

شرکت سینوفارم را تایید کرد.
با این که سومین واکسن چینی در حال تولید به 
وسیله شرکت »کان سینو بیولوجیکز« داده های 

کارآزمای بالینی اش را تحویل سازمان جهانی 
بهداشت کرده است، هنوز این سازمان آنها 
را بازبینی نکرده است. سینوواک گفت بیش 
پایان  تا  را  از واکسنش  میلیون دوز  از ۶۰۰ 
ماه مه در داخل این کشور و سایر کشورها 
توزیع کرده و بیش از ۴۳۰ میلیون دوز از این 

واکسن ها تجویز شده اند.
سینوواک  واکسن  وجهه  بسیار  پذیرش  این 
بالینی  کارآزمایی های  که  می کند  تقویت  را 
گستره وسیعی از میزان های اثربخشی را برای 

نشان داده اند.
سازمان جهانی بهداشت می گوید این نتایج نشان 
دادند این واکسن در 51 درصد موارد افراد 
واکسینه شده از بیماری عالمت دار جلوگیری 
می کند و همچنین از بیماری شدید کووید-1۹ 
و بستری شدن در صددرصد جمعیت مورد 

مطالعه جلوگیری کرده است. 
بهداشت  جهانی  سازمان  دیگر  گروه  یک 
 )SAGE( »گروه کارشناسان مشاور راهبردی«
در  واکسن  این  اثربخشی  است  گفته  قبال 
چند  در  سوم  مرحله  بالینی  کارآزمایی های 
کشور از 51 تا 8۴ درصد متفاوت بوده است.

اندونزی در 1۲ مه اعالم کرد که بررسی اش 
روی 1۲۰هزار نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی 
بیانکر  بودند،  کرده  دریافت  را  واکسن  که 
اثربخشی ۹۴ درصدی در پیشگیری از بیماری 

عالمت دار است.
هیات SAGE در ارزیابی اولیه اش نشان داد 
در   ۶۰ زیر  بزرگساالن  در  واکسن  این  که 
اما  دارد  اثربخشی  کووید-1۹  از  پیشگیری 
برخی از داده های کیفی درباره خطر عوارض 
جانبی وخیم ارائه نشده بودند. این هیات نبود 
شواهد در مورد بی خطر بودن در بارداری و 
نبود شواهد در مورد بی خطر بودن و حفاظت 
بالینی در سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه ای 
ذکر  هم  را  نادر  جانبی  عوارض  ارزیابی  و 
کردند. کارشناسان SAGE که توصیه ها در 
راهنمای  و  دولت ها  برای  سیاست ها  مورد 
دوز تهیه می کنند، داده های بالینی سینوواک 
را ماه قبل بازبینی کردند. چین از قبل صدها 
میلیون دوز واکسن های سینوفارم و سینوواک 
را در این کشور به کار برده است و آنها را به 
سایر کشورها به خصوص در آفریقا، آسیا و 

آمریکای التین صادر کرده است.

شمار سیگاری های جهان به میزان بی سابقه 1/1 میلیارد نفر رسیده است

سازمان جهانی بهداشت دومین واکسن کرونای چینی را تایید کرد

افراد	باالی	۵۰	سال	در	شهر	مدلین	کلمبیا	در	یک	میدان	والیبال	واکسن	
AFP	 						 		 	 	 	کرونا	می	زنند.	
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