
قابل توجه خانم های باردار و 
خانم هایی که قصد بارداری دارند

ترکیبات ممنوعه 
زیبایی در 

دوران بارداری

ویروس کرونا طی سال های اخیر سبب بروز چند همه گیری شده که 
جدیدترین آن با نام کووید-19 شناخته می شود. این بیماری عوارض 
مختلفی بر اندام های بدن دارد و در موارد شدید می تواند بر سالمت 
قلب نیز تاثیر بگذارد. علت این عارضه از آنجاست که گاهی ورود 
ویروس به بدن آسیب می رساند و گاهی نیز فعال شدن سیستم ایمنی 
برای مقابله با ویروس مشکل ایجاد می کند...صفحه15

راستگویي و داشتن صداقت یکي از صفاتي است که همه آن را تحسین 
مي کنند و خودشان هم سعي دارند به آن پایبند بمانند، در حالي که 
در بسیاري موارد به بهانه هاي مختلف، شیوه اي دیگر پیش مي گیرند و 
رفتارهایي ناشي از عدم صداقت دارند. در این میان، آنچه براي کودکان 
مهم است رفتار ماست؛ نه آنچه ادعا مي کنیم و از فرزندان مان هم 
مي خواهیم آن گونه عمل کنند...صفحه11

کفش ها چه بلند باشند و چه کوتاه، می توانند در پشت 
پاشنه پا دردی ایجاد کنند. جنس رویه سفت و خشک به 
بخش استخوانی پای برخی از خانم ها که به آن »بخش پمپاژ 
خون« می گویند و همیشگی است، فشار آورده و فشار به 
آن منجر به تاول، تورم، التهاب مفصل پا و درد در تاندون 
آشیل پا می شود. کمپرس یخ و پدهای پاشنه پا و انتخاب 
کفش های بهتر می توانند درد را تسکین دهند....صفحه4

تظاهرات قلبی تحت تاثیر کروناویروس

کرونا چگونه به قلب 
حمله می کند؟

بررسي علل و عوامل دروغگویي در کودکان

سخت گیري هاي والدین
 عاملی برای دروغگویی کودکان

بدترین کفش ها 
کدامنـد؟

13 تیر برابر با 4 جوالی در تقویم بهداشت 
جهانی با نام »روز جهانی بیماری های مشترک 

میان انسان و دام« یا »بیماری های زئونوز« 
نامگذاری شده است. زئونوز به بیماری هایی 

گفته می شود که از طریق حیوانات یا حشرات به 
انسان ها منتقل می شوند...صفحه7

برای تداوم سالمت دهان و دندان، مراقبت موثر 
و کافی ضروری است اما برای خانم ها مراقبت از 

دندان در دوران بارداری، شیردهی و یائسگی مهم تر 
است.  به نظر نمی رسد که یک فرد سالم بدون دلیل 
دندان های خود را از دست بدهد. همین مساله در 

مورد خانم های باردار نیز صدق می کند...صفحه10

جهان محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست 
همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی درحال 

تغییر است و یکی از این تغییرات مهم در حساسیت 
روزافزون نسبت به ترکیبات سمی و تالش برای 

حذف آنها از رژیم زیبایی نمود می یابد...صفحه13

چند پرسش و پاسخ درباره 
شیوه زندگی سبز 

هم به فکرجیب خود 
باشید، هم به فکر 

محیط زیست
شیوه زندگی سبز یعنی چه؟ به ساده ترین زبان، سبز 
زندگی کردن یعنی زندگی کردن به روش و گرفتن 
تصمیماتی در زندگی که کمترین تاثیر منفی را بر 

زیست کره زمین داشته باشد و باعث بهبود سالمت 
سیاره زمین و موجودات آن شود...صفحه14

3 پرسش درباره راه های انتقال 
و پیشگیری از بیماری های 

 مشترک میان انسان و دام

خوردن غذاهای 
نیم پزممنوع!

تداوم سالمت دهان و دندان 
مراقبت موثر و کافی ضروری است

بارداری و 
مشکالت دندانی
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گزارش هفته نامه »سالمت« از آغاز موج سهمگین کرونا در کشور

در شرایطی که کرونای جهش یافته هندی 
موسوم به سویه دلتا به سرعت در سراسر کشور 
در حال گسترش است، کارشناسان نگرانند که 

اگر این ویروس جهش یافته مهار نشود می تواند 
موجی سنگین تر از امواج قبلی کرونا برجای 

بگذارد. به گفته آنها قدرت سرایت باال و درگیر 
کردن افراد کم سن وسال ازجمله ویژگی های 
سویه دلتاست که نگرانی جدی در خصوص 

موج پنجم به وجود آورده است... صفحه2

جـو الن کرونای هنـدی درایـر انجـو الن کرونای هنـدی درایـر ان

چگونه مي توانیم در چنین 
شرایطي دچار وسواس نشویم؟

مقابله با وسواس های 
دوران کرونا

 روز جهانی میوه 
را گرامی بداریم 

به طور کلی هنگامی که ما با شرایط سخت و ناآشنایی 
روبرو می شویم، نداشتن آگاهی و اطالعات کافی 
درخصوص آن، استرس و اضطراب بیشتری در ما 

به وجود می آورد....صفحه3

در تقویم جهانی مناسبت های فراوانی به چشم 
می خورد و معموال هر روز سال با چند مناسبت 

نامیده شده است. این مناسبت ها معموال به شکلی 
خود جوش و مردمی در گوشه ای از دنیا انتخاب و 
پیشنهاد می شوند. یکی از مناسبت های جهانی که 
با وجود عمر کوتاه با اقبال و گسترش چشمگیری 

مواجه شده است، روز جهانی میوه است....صفحه6

تاکید متخصصان تغذیه در پی هشدار سازمان 
غذاودارو نسبت به داروی الغری گلوریا

دارویی برای کاهش 
وزن وجود ندارد؟!
صفحه8



اکنون که موج پنجم کرونا در کشور خیز برداشته، 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرده که 
با مشاهده سویه جدید ویروس کرونای هندی، 
ابتدای اردیبهشت ماه و برای جلوگیری از ورود این 
نوع ویروس به کشور پیشنهاد بستن مرزهای شرقی 
و جنوبی را دادیم اما پاسخی به این درخواست 
داده نشد و هم اکنون ستاد ملی مبارزه با کرونا 
پس از پیشروی ویروس دلتای هندی در کشور، 
محدودیت های جدید تردد، مسافرت و کسب و کار 

را اعالم کرده است. 
 

آغاز محدودیت ها در مناطق قرمز
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
هم در تشریح وضعیت برخی استان ها ازجمله استان 
سیستان وبلوچستان با تاکید بر اینکه این استان به 
وضعیت سیاه نرسیده است، گفت: »تصمیم ویژه ای 
برای سیستان وبلوچستان و سایر استان های درگیر 
گرفته شد مبنی بر اینکه افراد را از سنین پایین تر 
واکسینه کنیم و حتی در سیستان وبلوچستان از 

سنین ۵۰ سال به باال واکسینه شوند.«
رئیسی افزود: »ویروس دلتا خیلی از کشورها را 
درگیر کرده و آثار آن در ۶۸ کشور دیده شده 
است بنابراین آنچه که پیش از این نسبت به ورود 
ویروس هندی هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. 
البته تمهیدات مناسبی از ۲ ماه قبل اندیشیده شد و 
اگر این اقدامات نبود شاید زودتر درگیر می شدیم. 
همچنین مواردی از ویروس آفریقای جنوبی و 
هندی در بوشهر و هرمزگان شناسایی شد اما با 
واکنش سریع دانشگاه های علوم پزشکی جلوی 

گسترش آن گرفته شد.«
وی اضافه کرد: »درباره مرزهای شرقی هشدارهای 
الزم داده شده بود اما کنترل این مرزها نسبت به 

مرزهای غربی سخت تر است زیرا تردد غیرقانونی 
زیادی از آن اتفاق می افتد. البته در ابتدا شاید با 
کنترل مرزها بتوان انتقال بیماری را به تاخیر انداخت 
اما نمی توان به طور کلی مانع ورود بیماری شد. 
برای نمونه شاهد این مدعا ۶۸ کشوری هستند 
که درگیر کرونای هندی شدند و حتی انگلستان 
با وجود واکسیناسیون گسترده درگیر موج بیماری 

کرونای هندی شده است.«
رئیسی ادامه داد: »در مناطق قرمز فقط مشاغل 
استان  در  اما  فعالیت اند  به  مجاز  یک  گروه 
سیستان وبلوچستان ویژه تر نگاه شده است و بانک ها 
و ادارات دولتی جز ادارات دولتی ضروری که باید 
با ۳۰ درصد ظرفیت فعال باشند، تعطیل شدند. 
همچنین تصمیم دیگر مربوط به پشتیبانی کامل 
از سیستان وبلوچستان بود که اگر کمبودی وجود 

داشته باشد برطرف شود.«
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مصوبات ستاد 
ملی کرونا در شهرهای قرمز و نارنجی اجرایی 
می شود، افزود: »یکی از کانون های اصلی انتشار 
ویروس، رستوران ها هستند بنابراین هیچ رستورانی 

نباید در تهران و سایر شهرهای قرمز باز باشد و تنها 
می تواند به صورت بیرون بر خدمات بدهد. همچنین 
مشاغل ضروری مثل داروخانه، نانوایی، مطب، 
سوپرمارکت و... می توانند باز باشند که پیش تر در 

قوانین رنگ بندی ها اعالم شده است.«
رئیسی با تشکر از اصناف برای همراهی با مقررات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار داشت: »از این 
عزیزان ممنونیم که از ابتدای شروع این همه گیری 
بیشترین همراهی را داشتند و شاید ما در مقام 
دولت نتوانستیم خیلی به آنها کمک کنیم.« وی 
در ستاد مطرح شد  که  دیگری  »بحث  افزود: 

پیرامون واکسیناسیون بود و امیدواریم که بتوانیم 
طی روزهای آتی وضعیت بهتری داشته باشیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره شرایط 
کرونا در سیستان وبلوچستان هم تصریح کرد: »این 
استان طی خیز های قبلی خیز جدی نداشته و شرایط 
فعلی نخستین خیز جدی در این استان است که 
باید از چند جنبه به آن نگاه کرد. البته همین که 
خیز های متعدد در آنجا رخ نداده است یعنی مردم 
آنجا کمتر در معرض ویروس بوده اند بنابراین در 
استان سیستان وبلوچستان چون بیش از این مردم 
مواجهه کمتری با ویروس داشتند میزان درگیری 

کلی از میانگین کشوری کمتر بوده است. برای مثال 
در خیز های قبلی میزان درگیری با توجه به جمعیت 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری این استان باال نبود و 
حداکثر آمار بیماران بستری۲۵۰ نفر در هفته بوده 
است و این یعنی حدودا روزی ۳۰ تا ۳۵ بیمار 

بستری که عدد باالیی نبوده است.«
برای  ویژه ای  »تصمیم  کرد:  تاکید  وی 
سیستان وبلوچستان و سایر استان های درگیر گرفته 
شد که افراد را از سنین پایین تر واکسینه کنیم و 
حتی در سیستان وبلوچستان از هفته آینده سنین ۵۰ 
سال به باال واکسینه شوند و امیدوارم این موضوع 

مورد اقبال مردم قرار گیرد، البته برای استان های 
هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس هم این برنامه 
را داریم و به مرور زمان کل کشور را در این زمینه 

تحت پوشش قرار خواهیم داد.
 

تعطیلی بازار بزرگ تهران
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران هم 
در این خصوص گفت: »بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا به علت آغاز خیز پنجم کرونا 
اصناف گروه های شغلی ۲، ۳ و 4 تعطیل و مجاز به 
فعالیت نیستند.« وی افزود: »شرایط فعالیت اصناف 
بازار بزرگ تهران نیز کامال بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کروناست، یعنی مشاغل گروه یک در بازار 
بزرگ تهران مجاز به فعالیت هستند و مشاغل صنفی 
گروه های ۲، ۳ و 4 اجازه فعالیت نخواهند داشت.«

 
افزایش ۱۱ درصدی بیماران 

بستری کرونا
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت هم 
از افزایش 1۳/۲ درصدی بیماران سرپایی کرونا 
مثبت و همچنین افزایش 11 درصدی بیماران بستری 
مبتال به کووید-19 در کشور خبر داد. الری گفت: 
»با گسترش سویه های جدید ویروس کووید-19 
و کاهش میزان عمل به توصیه های بهداشتی و به 
دنبال آن افزوده شدن به تعداد شهر های با وضعیت 
قرمز، شاهد بروز نشانه هایی از ورود کشور به خیز 
پنجم بیماری کرونا هستیم.« وی ادامه داد: »در 
هفته ای که گذشت تعداد بیماران سرپایی کرونا 
مثبت در کشور با افزایش 1۳/۲ درصدی مواجه 
بوده است. همچنین در این هفته با افزایش 11درصدی 
تعداد بیماران بستری و افزایش 7/۲ درصدی در 

بیماران فوت شده مواجه بودیم.«

سالمت در ایران  و جهان2

افزایش بیماران سرپایی و بستری کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 1۳/۲ درصدی بیماران سرپایی 
کرونا مثبت و همچنین افزایش 11 درصدی بیماران بستری مبتال به کووید-19 در کشور خبر داد.
به گزارش »سالمت« به نقل از وبدا، سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید-19 و 
ورود به خیز پنجم کرونا بیان کرد: »با گسترش سویه های جدید ویروس کووید-19 و کاهش میزان 
عمل به توصیه های بهداشتی و به دنبال آن افزوده شدن به تعداد شهرستان های با وضعیت قرمز، 
شاهد بروز نشانه هایی از ورود کشور به خیز پنجم بیماری کرونا هستیم.« وی ادامه داد: »در هفته ای 
که گذشت، تعداد بیماران سرپایی کرونا مثبت در کشور با افزایش 1۳/۲ درصدی مواجه بوده است.«

سرعت وحشتناک شیوع کرونای دلتا
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره خطر شیوع کرونای دلتا هشدار داد.

مینو محرز درباره اینکه آیا افراد پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا احتمال ابتال به این بیماری 

را دارند؟ گفت: »بله هیچ یک از واکسن های تولید شده در دنیا ایمنی صددرصد ایجاد نمی کند 
و این نکته ای است که افراد باید مورد توجه قرار دهند.« وی افزود: »البته دریافت دو دوز واکسن 
سبب می شود فرد در صورت ابتال کارش به بستری در بیمارستان نکشد یا خطر مرگ ومیر در 

فرد دریافت کننده دو دوز واکسن بسیار حداقل و نزدیک به صفر است.«

پالسمادرمانی بیماران کرونا به کجا رسید؟
 سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن تشریح نقش این سازمان در تهیه و آماده سازی پالسمای 
بهبود یافتگاِن کووید-19 برای پالسمادرمانی موارد مجاز بیماران کرونا، در عین حال درباره 

شرایط و همچنین سرانجام به کارگیری این روش درمانی توضیح داد.
 بشیر حاجی بیگی، درباره پالسمادرمانی بیماران کووید-19 و طرح مباحثی مبنی بر خروج 
این روش از شیوه نامه درمان کرونا، با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران به عنوان تامین کننده 
پالسمای بهبودیافتگان از کووید-19 بوده و افتخار دارد که از کشورهای پیشرو در جهان در تهیه 

این نوع از پالسما محسوب می شود، گفت: »در حال حاضر درمان دارویی خاصی و هیچ داروی 
شناخته شده ای برای درمان کووید-19 وجود ندارد. البته به جز درمان های تسکینی و برخی از 

درمان های ضدانعقادی و استروئید که آن هم در شرایط ویژه انجام می شود.«

اعمال جدی محدودیت ها، جبران کم کاری در واکسیناسیون
در شرایطی که واکسیناسیون سراسری در کشور با کندی پیش می رود، بسیاری از کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که حداقل باید محدودیت های کرونایی با جدیت دنبال شود تا بتوانیم از 
موج پنجم کرونا با تلفات انسانی و اقتصادی کمتری عبور کنیم. درواقع، کارشناسان می گویند: 
»در شرایطی که فرایند واکسیناسیون سراسری در ایران نتوانسته است به موفقیت چشمگیری نایل 
شود و همچنان سرعت واکسیناسیون در ایران قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست، در این 
شرایط حداقل باید محدودیت های کرونایی با جدیت بیشتری اعمال شود تا هم کشته های کمتری 

بدهیم و هم نظام سالمت و توان کادر درمان از هم نپاشد.«

خبــر

گزارش هفته نامه »سالمت« از آغاز موج سهمگین کرونا در کشور

جوالن کرونای هندی در ایران
در شرایطی که کرونای جهش یافته هندی موسوم 
به سویه دلتا به سرعت در سراسر کشور در حال 
گسترش است، کارشناسان نگرانند که اگر این ویروس 
جهش یافته مهار نشود می تواند موجی سنگین تر 
از امواج قبلی کرونا به جای بگذارد. به گفته آنها قدرت سرایت باال 

و درگیر کردن افراد کم سن وسال ازجمله ویژگی های سویه دلتاست 
که نگرانی جدی در خصوص موج پنجم به وجود آورده است.

به گزارش هفته نامه »سالمت«، شرایط به قدری نامساعد است که 
برخی استان های کشور تا مرز سیاهی بیماری پیش رفته اند. بسیاری 
کم توجهی به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و سهل  انگاری ستاد 

ملی مقابله با کرونا در اعمال سخت گیری و ایجاد محدودیت ها 
از سوی دیگر وضعیت  بروز چنین پدیده ای می دانند.  را علل 
به  موسوم  هندی  ویروس  با جوالن  بیماری کووید-19  بغرنج 
دلتا این روزها در کشور تا جایی پیش رفته که فرمانده عملیات 
مدیریت کرونای تهران در نامه ای به استاندار تهران، خواستار 

اجرای محدودیت های کرونایی در پایتخت شده است.
سال  اسفند  ماه  اواخر  تلخ  تجربه  تکرار  بیانگر  وضعیتی  چنین 
کارشناسان  هشدار  به  بی توجهی  با  مسووالن  که  است  گذشته 
مردم  روی  به  نوروزی  مسافران  تردد  برای  را  راه ها  بهداشت، 

گشود تا کرونا همسفر آنها شود.

ایران ازجمله کشورهایی است که میزان مرگ ومیر سوانح 
جاده ای در آن باالست و کارشناسان علل وقوع این قبیل 
حوادث را پایین بودن سطح استاندارد خودروها و جاده ها 

و نیز فرهنگ غلط رانندگی می دانند. 
از سال 1۳۰۵ خورشیدی که غالمحسین درویش معروف 
به درویش خان بر اثر برخورد درشکه اش با یک اتومبیل در 
خیابان سپه تهران جان خود را از دست داد، فاجعه ای به نام 
»تصادفات جاده ای« در ایران کلید خورد که سالیانه هزاران 
نفر از مردم کشورمان را به کام مرگ می فرستد و ۲۰ هزار 
نفر را معلول و مجروح می کند اما آنچه این روزها بار دیگر 
توجه ها را به این موضوع جلب و اذهان عمومی را جریحه دار 
کرده وقوع دو تصادف جاده ای به فاصله کمتر از ۲4 ساعت 
بود که همگان را در شوک فرو برده است. از عصر دوم تیرماه 
تا صبح روز بعد بر اثر دو حادثه دلخراش تصادف برای دو 
دستگاه اتوبوس مسافری بین  شهری 7 جوان کشته شدند؛ 

دو خبرنگار محیط  زیست و ۵ سرباز وطن. 
البته شاید در روزها و ماه های آینده گزارش کارشناسی این 
حوادث تنظیم  شده و عوامل و مقصران احتمالی آن مشخص 
شوند اما به گواهی تجربه فعاالن صنعت حمل ونقل، باز 
هم به دالیلی که فراتر از اختیار عوامل و مقصران احتمالی 
است راه بر تکرار خطر بسته نمی شود اما متاسفانه کسی از 
وقوع دو حادثه  مرگبار  برای ناوگان اتوبوس مسافری بین  
شهری عذرخواهی نکرد زیرا طبق مقررات و آیین نامه ها 
همه مدعی بودند کار خود را درست انجام داده اند و مسائلی 
نظیر نقص ترمز، بی توجهی راننده یا هر چیز دیگری که 
به این دو حادثه منجر شده باشد یا از سر تقصیر و عمل 
غیرقانونی راننده رخ داده یا ناشی از هر اتفاقی خارج از 

دایره اختیار مسووالن و متولیان حوزه حمل ونقل بوده است.
در این بین مرور آخرین آمارهای سازمان راهداری از وضعیت 
ناوگان اتوبوس های بین  شهری که مربوط به سال 1۳9۸ 
است، هم جای تامل دارد. بر اساس گزارش این نهاد در 
سال 9۸، 1۳ هزار و 79۵ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر 
بیش از 1۰ سال در خدمت ناوگان حمل مسافر بین  شهری 
بوده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه به  دلیل تحریم 
در ۲ سال اخیر عمال هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان 
اتوبوسرانی کشور نشده، در شرایط فعلی باید میانگین عمر 
این ناوگان به باالی 1۲/۵ سال رسیده باشد. گر چه طبق 
قوانین حمل مسافر بین  شهری، اتوبوس های با عمر بیش 
از ۲۰ سال نهایتا می توانند در مسیرهای زیر ۳۰۰ کیلومتر 
فعالیت کنند اما این آمارها نشان می دهد که بخش قابل  
توجهی از ناوگان فعال در مسیرهای طوالنی تر نیز نسبت 

به استانداردهای جهانی عمر باالتری دارند.
در حقیقت اتوبوس های اروپایی فعال در ایران در کشورهای 
اروپایی نهایتا ۶ سال قادر به فعالیت در حمل ونقل مسافر 
هستند و بعد از آن باید نوسازی شوند اما در ایران بخت با 
نوسازی ناوگان یار نبوده و از یک  سو به  دلیل تحریم های 
ظالمانه و از سوی دیگر انحصاری بودن تولید و واردات 
اتوبوس عمال این کار با کندی پیش می رود و حتی در مواقعی 
کامال متوقف می شود. از سوی دیگر بر اساس آمارهای پلیس 
ساالنه ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه تصادفات 
رانندگی می شود که رقم بسیار چشمگیری است و حداقل از 
منظر آمار، اختصاص این هزینه سنگین به نوسازی ناوگان 
حمل مسافر، افزایش کیفیت خودروهای داخلی و بهسازی 
جاده ها می تواند یک معامله برد-برد برای مردم و کشور باشد.

لزوم اصالح فرهنگ رانندگی
به باور کارشناسان یکی دیگر از مهم ترین و اصلی ترین دالیل 
در بروز حوادث مختلف رانندگی و تصادفات جاده ای حرکات 
خطرناک رانندگان است؛ رانندگانی که آشنایی چندانی با 
خودروها و نحوه کنترل آنها ندارند و می توانند موجب حوادث  
مرگباری در جاده ها شوند اما تنها نبود مهارت نیست که به 
بروز تصادف منجر می شود بلکه مصرف مواد مخدر، داروهای 
خواب آور و مشروبات الکلی ازجمله مهم ترین دالیل بروز 
سوانح رانندگی هستند. افزون بر عوامل مورد اشاره بسیاری 
بر این باورند که یکی دیگر از دالیل افزایش حوادث رانندگی، 
فشار زیاد کاری بر رانندگان  است زیرا  به دلیل مخارج 
کمرشکن زندگی و تورم و گرانی بسیاری اوقات شاهد هستیم 
که رانندگان چند شغله  هستند تا از این طریق بتوانند معاش 
زندگی خود را تامین کنند و در این شرایط خستگی و خواب 
بر فرد غلبه کرده و تعادل وی را در رانندگی به هم می زند.

به  عالقه مندی  رانندگی،  در  پرخطر  رفتارهای  همچنین 
سبقت های غیرمجاز، نداشتن تمرکز، خودنمایی و تالش 
برای جلب توجه دیگران هم از اساسی ترین دالیل رفتاری 

در وقوع تصادفات به شمار می روند.
سیدحسن موسوی چلک، عضو انجمن علمی مددکاری ایران 
هم با اشاره به نقش عوامل انسانی در حوادث رانندگی به 
خبرگزاری ایرنا می گوید: »امروزه نزدیک به سه پنجم از حوادث 
جاده ای که به مرگ یا معلولیت ختم می شوند ناشی از عوامل 
انسانی و رفتارهای شخصیتی است.« به باور موسوی چلک 
عوامل انسانی به تنهایی نمی توانند دلیلی برای وقوع سوانح 
جاده ای باشند و نباید فراموش کرد که استاندارد خودروهای 
تولید داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی 

قرار دارند و تا زمانی که این نقص های فنی برطرف نشود 
نمی توان انتظار داشت که حوادث رانندگی کاهش پیدا کند.

در سال های گذشته طرح هایی برای جایگزینی خودروهای 
فرسوده در کشور اجرا شد ولی مشاهده می شود که هنوز 
برخی از خودروهای ناوگان حمل و نقل جاده ای فرسوده 
اینکه حوادث رانندگی  با اشاره به  است. موسوی چلک 
موجب شکل گیری مشکالت فراوانی در زمینه های روانی، 
می کند:  تاکید  می شود،  جامعه  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
»هرچند در نگاه اول مرگ پایان حیات یک فرد یا خانواده 
در سانحه رانندگی است اما آثار روحی و روانی از دست 
دادن عزیزان یکی از مشکالتی است که سال های سال 

می تواند بازماندگان آنها را رنج دهد.«
او با بیان اینکه یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش تلفات 
جاده ای باال بردن فرهنگ رانندگی است؛ می افزاید: »یکی 
از مهم ترین راهکارها برای باال بردن فرهنگ رانندگی در 
جامعه، فرهنگ سازی در کنار اعمال قانون است زیرا  تنها 
فرهنگ سازی نمی تواند رفتار غلط برخی از افراد را اصالح کند 
و الزم است از طریق اعمال قانون نیز فرد را وادار به رفتارهای 
منطقی در رانندگی کرد.« موسوی چلک می گوید: »فرهنگ و 
سخت گیری های قانونی برای کنترل حوادث رانندگی الزم و 
ضروری هستند اما در این میان مقوله فرهنگ نقش مهم تری 
دارد زیرا در چند سال اخیر با وجود افزایش جریمه های 
رانندگی ما شاهد کاهش تصادف در جاده ها نیستیم. آموزش و 
فرهنگ سازی برای درست رانندگی کردن یکی از ضروریاتی 
است که باید از دوران کودکی در فرد نهادینه شود تا در آینده 
خود پلیس و ناظر بر اعمال خود باشد.« او در پایان با اشاره 
به اینکه عوامل انسانی تنها عامل تصادف نیستند، تصریح 
می کند: »باید متغیرهای دیگری که خطرآفرین هستند نیز 
شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها تالش شود، یکی از 
این متغیرها باال بردن سطح استاندارد خودروها است زیرا تا 
زمانی که خودروهای تولید داخل از استانداردهای جهانی 
برخوردار نباشند نمی توان انتظار داشت که شاهد کاهش 

نرخ سانحه های جاده ای باشیم. در کنار افزایش استاندارد 
خودروها ضروری است که افزایش کیفیت راه های کشور 
نیز در دستور کار قرار بگیرد. همچنین راه اندازی رشته های 
دانشگاهی در زمینه مددکاری اجتماعی و ترافیک، استفاده 
از تمام ظرفیت های موجود در جامعه برای اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی در زمینه ترافیک و حوادث جاده ای از دیگر 
راهکارها برای کاهش نرخ مرگ ومیر در جاده های کشور است.«

چالش ایمنی خودروها و مشکالت جاده ای
دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران نرخ سوانح 
جاده ای در کشورمان را ۲۰ برابر میانگین جهانی اعالم کرده: 
»در ایران در هر 19 دقیقه یک تن در جاده ها جان خود را از 
دست می دهد و در هر دو دقیقه خبر مصدومیت جدی و 
حتی معلولیت همیشگی یک تن بر اثر حوادث جاده ای به 
اعضای خانواده او داده می شود. البته بر اساس اعالم سازمان 
پزشکی قانونی آمارهای مرگ ومیر جاده  ای در یک دهه گذشته 
از ۲1 هزار تن در سال ۸۲ خورشیدی به 19 هزار در سال 
1۳9۲ رسیده است. مهدی ریاضی کرمانی، دبیرکل پیشین جامعه 
مهندسین ترافیک و حمل و نقل ایران در ارزیابی علل تصادفات 
و باال بودن آمار تلفات جاده ای می گوید: »بنا بر اعالم نهادهای 
ذی ربط ساالنه 1۶ هزار نفر در تصادفات جان می بازند.« او 
معتقد است: »عوامل متعددی ازجمله ایمنی پایین خودروها 
و مشکالت جاده ای در باال بودن تلفات دخیل هستند بنابراین 
همواره یکی از علل تصادفات، جاده ها هستند که متاسفانه 
شاهد هیچ گونه بهبودی در این بخش نیستیم و می توان گفت 
که کار خاصی در این زمینه انجام نگرفته است.« ریاضی 
تصریح می کند: »وقتی تصادفی رخ می دهد مسووالن باید 
پاسخگو باشند و عوامل دخیل در موضوع محاکمه شوند، 
متاسفانه این اتفاق نمی افتد. از سوی دیگر بین مسووالن نیز 
هماهنگی دیده نمی شود و حال آنکه برای کاهش تصادفات 

باید کار گروهی و هماهنگ و منسجم صورت گیرد.«

کندوکاو هفته نامه »سالمت« درباره دالیل افزایش روزافزون تصادفات جاده ای
وقتی نقص فنی و خطای انسانی دستشان در یک کاسه می شود

شماره هشتصدویک   نوزده تیـر هزار و چهارصد

 علی 
ابراهیمی

سیماسادات الری، 
سخنگوی وزارت 
بهداشت: هفته ای که 
گذشت تعداد بیماران 
سرپایی کرونا مثبت 

در کشور با افزایش 13/2 درصدی 
مواجه شد به گونه ای که در این هفته 
با افزایش 11درصدی تعداد بیماران 
بستری و افزایش 7/2 درصدی در 
بیماران فوت شده مواجه شدیم
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 به طور کلی هنگامی که ما 
با شرایط سخت و ناآشنایی 
نداشتن  می شویم،  روبرو 
کافی  اطالعات  و  آگاهی 
درخصوص آن، استرس و اضطراب بیشتری 
در ما به وجود می آورد. درحال حاضر و با شیوع 
بیماری کرونا و تغییر شکل آن، هر لحظه در معرض 
خطر آن هستیم، به گونه ای که حتی نمی توانیم 
پیش بینی کنیم ویروس دقیقا از چه روش هایی 
منتقل می شود؛ گاهی گفته می شود بیماري از 
منتقل می شود و همه سطوح  طریق سطوح 
را ضدعفونی کرد... زمانی هم خالفش ثابت 
می شود، در هوای آزاد هم باید ماسک زد و...

به این ترتیب مدام دانسته های ما زیر سوال 
می روند و تغییر می کنند. ضمن اینکه در شرایط 
غیرقابل کنترل و تعریف نشده میزان استرس بیشتر 
می شود. به اندازه اي که گاهي دچار وسواس 
مي شویم و فکر مي کنیم نکند در آینده با مشکالت 

بیشتري مواجه شویم!
اما چگونه مي توانیم در چنین شرایطي دچار 
وسواس نشویم؟در این باره با لیال محمدی، 

روان شناس و مشاور گفت وگو کرده ایم. 

: در شرایط مبهم و غیرقابل کنترلي 
مانند دوران کرونا چطور مي توانیم از افکار 

وسواس گونه رها شویم؟
درحال حاضر و با توجه به شرایط فعلی که هر 
رفتاری می تواند عامل انتقال ویروس باشد، وجود 
ابهام، قابل کنترل نبودن بیماری، نشانه ها و عالئم 
متفاوت آن و همچنین اینکه حتی بارعایت موارد 
پیشگیری از بیماری، باز هم احتمال ابتال به آن 
وجود دارد میزان استرس ما نیز بیشتر می شود. 
هنگامی هم که استرس و اضطراب افزایش پیدا 
می کند، افراد رفتارهایی از خود نشان می دهند 
به نام »رفتارهای آمادگی« یعنی رفتارهایی که ما 
را کمک می کنند تا درصدد آمادگی با شرایط 
موجود برآییم. درواقع رفتارهای آمادگی باعث 
می شوند ما با پیش بینی اتفاقات منفی از خود 

آنها محافظت کنیم. مثال وقتی موقع  برابر  در 
رانندگی مراقب هستیم تصادف نکنیم دقت و 

احتیاط بیشتری می کنیم
اما رفتارهای آمادگی برای همه شرایط جوابگو 
نیست چون هنگامی که قرار باشد ما همیشه حالت 
آماده داشته باشیم و بخواهیم با پیش بینی های 
منفی، شرایط غیرقابل کنترل و مبهم را کنترل کنیم 
ما شکل  تکرار شونده ای در  نابجای  رفتارهای 
می گیرند که خیلی زود در ما نهادینه می شوند و 

ترک آنها هم چندان آسان نخواهد بود. 
: رفتارهای آمادگی در دروان کرونا به 

چه صورتي عمل مي کنند؟
انجام رفتارهای آمادگی در دروان کرونا باعث 
می شود مدام شک کنیم و بترسیم که آیا همه موارد 
پیشگیری از ابتال به بیماری را به خوبی رعایت 
کرده ایم یا نه. گیرافتادن در جزییات افکار باعث 

می شود فکر کنیم خطر هر جایی در کمین ماست. 
به این ترتیب ذهن مان درگیر جزییات می شود، به 
پیش بینی ها حساس می شویم و مدام منتظر اتفاقات 
بد هستیم اما گمان می کنیم می توانیم آنها را کنترل 
کنیم. پس از مدتی به این رفتارها عادت می کنیم و 
عادت هم به ما احساس آرامش می دهد چون به 
نظر مان می رسد با انجام چنین کارهایی می توانیم 

ویروس غیرقابل کنترل کرونا را مهار کنیم. 
البته پس از مدتی این وسواس ها به فرد احساس 
آرامش و امنیت هم می دهند اما وقتی رفتارهای 
چک  و  کنترل  شستشو،  مانند  وسواس گونه 
کردن های غیرضروری بیش از حد تکرارشوند 
تبدیل به وسواس می شوند، ترک آنها بسیار زمان بر 

و گاهی نیز حتی غیرممکن خواهند بود. 
: عادت های ذهنی و وسواس چگونه 

در ما شکل مي گیرند؟

بسیاري از ما درحال حاضر وقتی بیش از اندازه 
دست هایمان را می شوییم یا بارها به آنها الکل 
چند  از  هم  آزاد  هوای  در  حتی  و  می زنیم 
ماسک استفاده می کنیم احساس آرامش بیشتری 
داریم؛چون به نظرمان می رسد با انجام این کارها 
می توانیم شرایط غیرقابل کنترل را مهار کنیم. باید 
توجه داشته باشیم احتمال اینکه افراد وسواسی 
بیشتر در معرض ابتال به بیماری قرار بگیرند بیشتر 
است چون اوال سطح استرس آنها باالتراست و 
همین موضوع میزان ایمنی آنها را کمتر می کند. 
همچنین این افراد به قدری بیماری را در خود 
بررسی و جستجو می کنند و برای اطمینان از 
مبتال نشدن به آن مدام به جاهای پرخطری مانند 
بیمارستان ها و مراکز درمانی مواجه می کنند که 

احتمال ابتالیشان هم باالتر می رود. 
به این ترتیب حتی با از بین رفتن ویروس کرونا، 

احساس ناامنی کلی آن از بین نخواهد رفت و 
برای بعضی ها ترک عادت های وسواس گونه بسیار 
سخت خواهد شد چون درواقع دچار »اضطراب 

اجتماعی« خواهند شد.
: در دوران کرونا چطور مي توان با 

وسواس هاي ذهني مقابله کرد؟
برای مقابله با وسواس، فرد باید به جزییات کارهای 
وسواس گونه خود دقت کند و ببیند آیا لزومی به 

انجام و تکرار آنها هست. 
درواقع ما گاهی اصال به انجام بعضی رفتارهای خود 
و لزوم تغییر آنها فکر نمی کنیم و حتی از فکر کردن 
به آنها هم می ترسیم چون آنها را »تنها راه ممکن« 
قلمداد می کنیم اما باال بردن سطح آگاهی می تواند 
کمک زیادی دراین باره باشد؛ اینکه با استفاده از 
علم و آگاهی بیشتر متوجه شویم که چه میزان 
دست شستن برای مقابله با ویروس کرونا الزم 
است، چه زمان هایی واقعا باید به دست مان الکل 
بزنیم و ضرورت استفاده بیش از یک ماسک چه 
هنگام ضروری است می تواند کمک زیادی در 

ترک رفتارهای وسواس گونه ما باشد. 
باورهای انعطاف ناپذیر و توجه نداشتن به گزینه های 
دیگر پیش رو نیز مانع از ترک عادت های مخرب 
خواهند شد. اگر به موقع با وسواس های دوران 
کرونا مقابله نکنیم در آینده به »خودبیمارانگاری« 
مواجه خواهیم شدبنابراین نباید بگذاریم بررسی و 
چک کردن مداوم عالئم بیماری و محیطی تبدیل به 
»مدار و داینامیک امنیت« ما شود. ضمن اینکه باید 
مراقب فضای امن روابط خود خصوصا با کودکان 
باشیم. با توجه به اینکه به خاطر پیشگیری از ابتال به 
بیماری کرونا، امکان در آغوش کشیدن یا روبوسی 
وجود ندارد باید بتوانیم جایگزین هایی برای آن پیدا 
کنیم. این موضوع به ویژه برای کودکان حساس تر 
است و نباید اجازه دهیم آنها در این دوران احساس 
ناامنی عاطفی کنند. به همین خاطر بهتر است والدین 
بعد از رعایت تمام موارد بهداشتی، آغوش امن 

خود را از فرزندان شان دریغ نکنند. 
: چه کارهایی برای حفظ آرامش در 

این دوران مي تواند به ما کمک کند؟

نخسین راهکار برای داشتن آرامش بیشتر در دوران 
کرونا بازبینی و تعریف مجددی از بیماری کرونا با 
توجه به اطالعات به روز در هر زمان است؛ اینکه 
بدانیم اصال ویروس چیست و چطور می توان با آن 
مقابله کرد، نحوه انتقال آن چگونه است و چگونه 
از بین می رود. آگاهی داشتن از ماهیت ویروس، 
بازبینی اطالعات در مورد آن و همچنین بازنگری 
متناسب با این اطالعات می تواند چارچوب هایی 
در اختیار ما قرار دهد که با رعایت آنها، آرامش 
بیشتری داشته باشیم. نکته بعدی توجه به جزییات 
رفتارهای وسواس گونه ما در دوران شیوع بیماری 
کروناست؛ یعنی اینکه ببینیم آیا واقعا انجام این همه 

تکرار الزامی و طبیعی است؟ 
درواقع چیزهایی که در حال حاضر به ما احساس 
امنیت می دهند شاید در دوران کرونا جوابگو باشند 
ولی تکرار آنها در سال های آینده و با مهار کرونا 
تبدیل به رفتارهای عادتی بیمارگونه خواهند شد

موارد  رعایت  برای  مرزی  است  بهتر  بنابراین 
پیشگیری از بیماری برای خود تعیین کنیم؛ یعنی 
با رفتارهای وسواس گونه که مدام شدت می گیرند 
و هر لحظه اضطراب مان را بیشتر می کنند؛به گونه ای 
که در شرایط امن هم مرتب آنها را تکرار می کنیم 

مقابله و از انجامشان خودداری کنیم. 
مثال زمانی که در خانه هستیم یا بعد از شستن 
دست خود می خواهیم به دست مان الکل بزنیم 
باید نسبت به انجام آن هوشیار شویم و با آن 
مقابله کنیم. باید باور داشته باشیم هیچ لزومی به 

انجام چنین کارهایی نیست. 
البته شاید کمی زمان ببرد ولی باالخره موفق به 
ترک آن خواهیم شد. درواقع باید بتوانیم فرق و 
حد و مرز وسواس های بی مورد، بیجا، بی منطق و 
بیش از حد را با رعایت اصول بهداشتی تعیین کنیم. 
دوری از اخبار بد و حوادث ناگوار در سطح دنیا 
هم راهکار مناسبی برای داشتن آرامش بیشتر است. 
ضمن اینکه اگر ترس از ابتال به بیماری در فردی 
بیش از حد احساس ناامنی ایجاد کند باید دنبال 
یافتن ریشه های آن قبل از بیماری کرونا باشد و 

آن را در جای دیگری شناسایی کند.

چگونه مي توانيم در چنين شرايطي دچار وسواس نشويم؟

مقابله با وسواس های دوران كرونا 

 یکتا فراهانی

درحال حاضر وقتی بیش 
از اندازه دست هایمان 

را می شوییم یا  بارها به 
آنها الکل می زنیم و حتی 

در هوای آزاد هم از چند 
ماسک استفاده می كنیم 

احساس آرامش بیشتری 
داریم چون به نظرمان 

می رسد با انجام این 
كارها می توانیم شرایط 
غیرقابل كنترل را مهار 

كنیم اما باید توجه داشته 
باشیم احتمال اینکه 

افراد وسواسی بیشتر 
در معرض ابتال به بیماری 
قرار بگیرند بیشتر است 

چون سطح استرس آنها 
باالتر است و همین 

موضوع میزان ایمنی آنها 
را كمتر می كند 



کفش های پاشنه بلند
کفش ها چه بلند باشند و چه 
پشت  در  می توانند  کوتاه، 
پاشنه پا دردی ایجاد کنند. جنس رویه 
سفت و خشک به بخش استخوانی 
آن  به  که  از خانم ها  برخی  پای 
»بخش پمپاژ خون« می گویند و 
همیشگی است، فشار آورده و 
فشار به آن منجر به تاول، تورم، 
التهاب مفصل پا و درد در تاندون 
پا می شود. کمپرس یخ  آشیل 
انتخاب  و  پا  پاشنه  پدهای  و 
کفش های بهتر می توانند درد 

را تسکین دهند.

اشکال: حالت غیرطبیعی پاها
کفش های پاشنه بلند پاها را در وضعیتی قرار می دهند 
که فشار به قوزک پا وارد می شود. در این مفصل، 
استخوان های بلند کف پا با استخوانچه های فرعی 
نخودی شکل و استخوان انگشتان پا برخورد می کنند. 
فشار زیاد می تواند این استخوان ها یا اعصاب اطراف 
آنها را ملتهب کند. فشار مزمن به استخوان های پا 

حتی می تواند منجر به ترک استخوان های پا شود.
اشکال: پیچ خوردن مچ پا 

تمام کفش های پاشنه بلند خطر پیچ خوردگی مچ 
پا را افزایش می دهند. شایع ترین پیچ خوردگی مچ 
 پا هنگامی اتفاق می افتد که پا به بیرون می پیچد و 
موجب می شود رباط های مچ پا بیش از حد طبیعی 
خود کشیده شود. پیچ خوردگی شدید ممکن است 

رباط ها را پاره کند.
راه حل: کفش پاشنه کوتاه بپوشید

بروز  از  تا  می کند  کمک  کوتاه  پاشنه  کفش های 
مشکالت استخوان کف پا جلوگیری شود. هرچه 
پاشنه کفش کوتاه تر باشد، وضعیت پا طبیعی تر خواهد 
بود. کفش هایی را انتخاب کنید که ارتفاع پاشنه آن 

بیش از ۵ سانتی متر نباشد.
 

پاشنه هایی که مناسب تر هستند
 بسیاری از خانم ها به خاطر راحتی پاهای خود 
تمایلی به انتخاب کف های پاشنه بلند ندارند اما 
شاید الزم نباشد که این نوع کفش را انتخاب 
کنید. عملکرد پمپاژ حالتی است که تعادل 
بین مد و سالمت پا را برقرار می کند. بیشتر 
کفش ها پاشنه محکم و مانند کفش ورزشی 

فضای بیشتری برای انگشتان پا دارند.
 

کفش های پاشنه قلمی
می توانند  بلند  پاشنه  کفش های  تمام  اگرچه 
مشکالتی ایجاد کنند، پاشنه های بسیار باریک و 
بلند خصوصا خطرناک هستند زیرا وزن بر یک 
ناحیه کوچک وارد می شود و مانند این است که 
فرد  روی تخته راه می رود. به احتمال زیاد مچ پا 

بلغزد و زمین بخورید.

راه حل: کفش های پاشنه پهن
این نوع کفش ها به طور یکنواخت وزن بدن را کنترل 
می کنند و موجب می شوند پاها در مقایسه با کفش های 
پاشنه بلند یا پاشنه باریک، بسیار ثابت تر باشند. اگرچه 
کفش های پاشنه پهن و بلند هنوز هم می توانند فشار 
را به روی قوزک پا وارد کنند، احتماال با این کفش، 

ثابت تر خواهید بود و احتمال افتادن کمتر است.
اشکال: ورم کف پا 

نواری از بافت به نام فاشیای کف پا در امتداد پایین پا 
قرار دارد. هنگام راه رفتن پاشنه پا کشیده می شود و با 
قوس مناسب در پا بهترین عملکرد را انجام می دهد. 
راه رفتن با کفش های پاشنه باریک و غیراستاندارد 
ممکن است که تاندون پا بیش از حد کشیده یا پاره 
شود یا موجب التهاب ناحیه کف پا شود. این وضعیت 
شایع می تواند موجب درد شدید در پاشنه پا شود و 
استراحت به پا فقط باعث تسکین موقت آن می شود.

 
کفش های پاشنه تخت و صاف

این نوع کفش ها هیچ قوسی در کف پا ندارند و 
می توانند منجر به فشار مضاعف بر زانو، لگن و کمر 
شوند. کفش های بدون قوس نیز می توانند موجب 
ایجاد وضعیتی دردناک در پا به نام خار پاشنه شوند.

راه حل: کفی های طبی
اگر از کفش های تخت و عروسکی خوشتان می آید، 
استفاده از کفی می تواند به کاهش عوارض جانبی 
پا کمک کند. کفی ها می توانند یک بالشتک اضافی 
در کف کفش ایجاد کنند و طیف وسیعی از دردها 
و مشکالت پا را تسکین دهند. متخصصان امراض 
پا، این کفی ها را برای محافظت از قوس پا و کاهش 
فشار بر مناطق حساس پا توصیه می کنند. کفی های 
توصیه شده می توانند گران باشند اما گاهی اوقات، 

بیمه به آن تعلق می گیرد.
 

کفش الانگشتی
این نوع کفش ها، بسیار کمتر از پا محافظت می کنند 
بنابراین بریدگی، شکاف یا سایر آسیب ها ممکن است به 
انگشت پا وارد شود. به عالوه، بسیاری از این کفش ها 
هیچ محافظتی از قوس پا نمی کنند مانند کفش های 

بدون پاشنه می توانند گودی کف پا را بدتر کرده و 
موجب ایجاد مشکل در زانو، لگن یا پشت  پا شوند.

 
کفش های پاشنه بلند پهن و شیب دار 

کف ضخیم، پاها را از زمین دور کرده و کف پا را از 
مواردی که می تواند موجب بریدگی شود، دور می کند 
و این نوع کفش می تواند از تکیه گاه محافظ و خوبی 
برای پا برخوردار باشد. برخی از آنها دارای مهر تایید 

انجمن پزشکی ارتوپد آمریکا هستند.
 

کفش های لژدار
اگرچه هنوز هم این نوع کفش ها توصیه نمی شود، 
کفش صاف تر ممکن است فشار کمتری به پاها وارد 
کند. به دنبال کفش لژدار پاشنه پهن باشید که تقریبا با 
زمین موازی باشد. با این کار مقداری از فشار وارده به 
قوزک پا را کاهش می دهد اما کفی محکم و سخت 

هنوز هم می تواند راه رفتن طبیعی را مختل کند.
 

کفش های پنجه باریک
انگشتان پا بسیار دردناک می شود. این نوع کفش ها 
کل پنجه ها را به هم فشرده می کند. با گذشت زمان 
موجب درد عصب، تغییر شکل استخوان  پا، تاول و 
پینه و تورم می شود. برخی از خانم ها حتی به دلیل 
فشار مداوم به ناخن های پا، دچار کبودی می شوند. 

فقط پای شما این مشکل را ندارد.
اشکال: کفش های روبندی

انحراف استخوان  کنار انگشت شست و ایجاد توده 
دردناک کنار انگشت شست پا که ممکن است موجب 
خم شدن غیرطبیعی آن شود. وقتی بافت یا استخوانی 
در مفصل پا جابجا می شود، این عارضه ایجاد می شود 
و ممکن است پس از سال ها درد و تغییر شکل اتفاق 
بیفتد. کفش های بندی یکی از دالیلی است که موجب 

ایجاد انحراف انگشتان پا می شوند.
اشکال: کفش های پنجه باریک

 کفش های پنجه باریک بیشتر وزن بدن را به انگشتان 
پا وارد می کنند و سپس انگشتان را به هم فشرده 
می کنند. با گذشت زمان موجب چکشی شدن و 
خم شدن غیرطبیعی مفصل انگشت شست شده که 
به تدریج سفت می شود. برای رفع مشکل جدی 
آن ممکن است به جراحی نیاز باشد. فشار بیشتر 
می تواند موجب ایجاد سایر مشکالت انگشتان پا و 

ایجاد میخچه و پینه و درد در پا شود.
راه حل: کفش پنجه  پهن 

از پوشیدن کفش های نوک  تیز اجتناب کرده و کفشی 

بپوشید که برای پاهایتان متناسب باشد. اگر این سبک 
مورد پسندتان نیست، دنبال کفش هایی باشید که پنجه 
آن پهن تر است. یک سبک مناسب به کناره های انگشتان 
فشار وارد نمی کند. همچنین می توانید به جای چرم 

سفت، جنس نرم تری را انتخاب کنید.
 

همین موارد درمورد انتخاب کفش 
آقایان هم صادق است

انتخاب  از  باید  هم  آقایان  خانم ها،  مانند  درست 
کفش های نامناسب جلوگیری کنند که به پیشگیری 
از چکشی شدن انگشتان، میخچه و درد کمک می کند. 
برای جلوگیری از این مشکالت، کفشی مناسب را 

انتخاب کنید.
 

سایز اشتباه 
از هر ۱۰ خانم ۹ نفر کفش های سایز کوچک تر 
می پوشند. عواقب آن خوب نیست مانند؛ پینه، تاول، 
میخچه و سایر مشکالت. فشار مداوم می تواند مفاصل 

پا را تحریک کرده و منجر به آرتروز شود.
 

کفش های کشی
هدف از انتخاب آن، احساس طبیعی و حس راه 
رفتن با پای برهنه باشد. هیچ نوع محافظتی از پا در 
مقابل ضربات نمی کند و در برخی مارک ها، حالت 
پنج انگشتی است، حالتی طبیعی که راه رفتن را 

مختل می کند.
 

اندازه گیری دقیق پا
قبل از خرید کفش نو، طول و عرض کف پای خود را 
در پایان روز و در حالی که ایستاده اید، اندازه بگیرید. 
برای کف پای صاف یا کف پای قوس دار غیرمعمولی 
ممکن است بخواهید به  متخصص ارتوپد مراجعه 
کنید. این موارد احتمال ابتال به آرتروز را در فرد بیشتر 
می کند. درمان زود هنگام و پوشیدن کفش های مناسب 

کمک زیادی به پاها می کند.
 

نکاتی در انتخاب کفش های مناسب 
 برای سالمت پا

 اطمینان حاصل کنید که کفش از قسمت پنجه خم 
می شود اما خیلی هم انعطاف پذیر نباشد. 

 اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی کف آن 
قوس داشته باشد. 

 هنگام انتخاب پاشنه، دنبال کفش هایی با پاشنه 
کوتاه تر و کمتر از ۵ سانتی متر باشید.

بدترین کفش ها کدامند؟
سبک زندگی شماره هشتصدویک   نوزده تیـر هزار و چهارصد4

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

 چه عواملی شما را عصبی می کند؟
 

سکته
کنترل خلق و خوی فرد پس از سکته مغزی دشوار می شود، به ویژه اگر 
قسمتی از مغز آسیب دیده باشد که به تنظیم احساسات کمک می کند. 

به طور معمول احساس ناامیدی، اضطراب، اندوه و عصبانیت می کنید.
 

 بیماری آلزایمر 
تغییر رفتار و شخصیت می تواند نشانه اولیه آن باشد. غالبا این تغییرات به 
صورت عصبانیت یا ناراحتی نشان داده می شوند، به ویژه هنگامی که از 
منطقه امن خود خارج می شوید. الزم است توجه داشته باشید که عالوه 

بر عصبانیت، فراموشی، گیجی یا فراموش کردن کلمات است.
 

 اوتیسم
 وقتی اوتیسم دارید، کنترل یک تغییر غیربرنامه ریزی شده دشوارتر می شود. 
یک اختالل ساده در برنامه  روزانه تان ممکن است در زندگی تان اختالل 
ایجاد کند. پرخاشگری، واکنش بیش از حد به صداهای بلند یا سر و 
صدا و حتی صدمه زدن به خود همگی می تواند از عالئم اوتیسم باشد.

 
افسردگی

آیا از همه کس و همه چیز عصبانی هستید؟ آیا آشفته و بی قرارید و دلیل 
آن را نمی دانید؟ افسردگی غالبا با جنبه ای از خشم همراه است و می تواند 
فرد را نسبت به آنچه  دلیل ندارد، ناامید کند. همچنین ممکن است مستعد 

طغیان عصبانیت باشید.
 

دیابت
افزایش قندخون می تواند تغییر بزرگی در رفتار ایجاد کند. ممکن است 
عصبانی، گریان یا گیج شوید. اگر مدتی دیابت داشته باشید، ممکن 
است عالئم خفیف پایین آمدن قندخون را نداشته باشید و این عالئم 

جدی را تجربه کنید.
 

صرع
بسیار نادر است اما نوع خاصی از تشنج صرعی به نام تشنج بسیار 

جزیی)یکی از مواردی است که هنگام بیداری است و 
فقط یک طرف مغز را درگیر می کند( می تواند 

احساسات فرد را به هم بریزد و احساس 
خشم و عصبانیت را ایجاد کند.

 
تیروئید بسیار فعال

باشد،  پرکار  تیروئید  اگر 
می تواند فرد را عصبی، بی قرار، 
مضطرب و تحریک پذیر کند 
اما احتماال عالئم دیگری مانند 
تغییر وزن یا مشکالت روده نیز 

ایجاد خواهد شد.

نارسایی کبد
هنگامی که کبد نتواند سموم بدن را آنچنان که در بدن وجود دارند را 
پاکسازی کند، می تواند درون مغز جمع شده و روی مغز تاثیر بگذارد 
و می تواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند که شامل تغییرات خلقی و 

شخصیتی و تحریک پذیری است.
 

اختالالت پیش از عادت ماهانه 
تحریک پذیری و عصبانیت هنگام ابتال به نشانگان پیش از عادت ماهانه، 
امری طبیعی است اما اگر 2-۱ هفته قبل از عادت ماهانه  خارج از کنترل 
شده و با تغییرات جدی خلقی مواجه شوید، ممکن است با مشکل 

جدی تری به نام اختالل  پیش از عادت ماهانه  روبرو شوید.
 

یائسگی
احساس خشم طی ماه ها و سال های منتهی به یائسگی بیشتر از زمانی است 
که به یائسگی می رسید. جابجایی هورمون ها در حالی که بدن به سمت 
کمتر عادت ماهانه شدن می رود و نیز قطع آن می تواند عالئم بسیاری از 

جمله تغییرات خلقی را ایجاد کند.
 

بیماری ویلسون 
این  بیماری یک اختالل ژنتیکی است که مانع جذب بیشتر مس در بدن 
می شود و عوارض جدی از جمله تغییرات ذهنی به وجود می آورد. در 

نتیجه تغییر خلق و خو، شخصیت و رفتار امری طبیعی است.
 

داروها
اگر برای کاهش کلسترول خود از دارویی به نام استاتین استفاده می کنید، 
مهم است که بدانید این دارو می تواند مشکل روانی یا رفتاری را تغییر 
دهد. برای برخی از افراد، این داروها می توانند موجب رفتار پرخاشگرانه، 

عصبانیت و خشونت شوند.
 

چگونه می توان مشکل خشم را تشخیص داد 
عصبانیت یک احساس عادی است اما اگر متوجه شدید که دائم از کوره 
در می روید و نمی توانید عصبانیت خود را کنترل کنید و روی زندگی 
روزمره تان تاثیر گذاشته، پس وقت آن است که فکری به حال خود کنید. 
اگر عصبانیت غالبا شدید باشد و مدت طوالنی عصبانی بمانید و به خاطر آن 
توهین کالمی یا جسمی هم بکنید، ممکن است مشکلی داشته باشید.

 
راه های کنترل خشم

حتی اگر برای عصبانیت خود دلیل پزشکی هم 
دارید، باز هم باید برای کنترل آن تالش کنید. 
ورزش، تنفس عمیق، تجسم و شل کردن 
عضالت می تواند به واکنش بدن کمک کند. 
همچنین می توانید برای جلوگیری از عوامل 
خشم خود تالش کنید و روش هایی را برای 
تنظیم تفکر خود و برای ایجاد واکنش های 
مختلف بیاموزید. پزشک نیز می تواند به 

شما کمک کند.

 عالئمی که نشان می دهد به اندازه 
کافی موادمغذی دریافت نمی کنید

 
عالئم هشدار

یک روز یا یک هفته انتخاب نادرست غذا، آسیب 
زیادی به بدن نمی رساند اما هنگامی که با انتخاب 
یک رژیم غذایی ضعیف، بدنتان را در مدت 
طوالنی از دریافت مواد مغذی محروم می کنید، 
پیامدی برای بدن خواهد داشت. شما می توانید 
بیشتر غذاهای عاری از مواد مغذی را با غذاهای 
سرشار از مواد مغذی جایگزین کنید. همیشه 

و  ابتدا با پزشکتان مشورت کنید.
 

ریزش موها
ریزش روزانه حدودا ۱۰۰ تار مو  طبیعی است اما اگر 

تارهای موی زیادی را روی بالش یا زیر دوش مشاهده کردید، 
ممکن است بدنتان کمبود آهن داشته باشد. فقط شما این مشکل را ندارید. 
ریزش مو شایع ترین نشانه کمبود مواد مغذی بین مردم جهان است. پزشک 
می تواند سریع آزمایش خون انجام دهد تا ببیند آیا میزان آهن به حداقل 
رسیده است. بیشتر از غذاهای سرشار از آهن استفاده کنید؛ مانند گوشت 

گاو، مرغ، اسفناج، لوبیا و بادام هندی.
 

خستگی بی دلیل
وقتی ۳مورد خواب، استرس و بیماری موجب خستگی می شود، وقت 
آن است که ویتامین D بدن خود را بررسی کنید. این ویتامین فوق العاده 
است. وقتی بدن ما در معرض آفتاب قرار می گیرد، ویتامین D را جذب 
می کند اما در بسیاری از غذاها به طور طبیعی موجود نیست. اگر غالبا از 
وجود نورآفتاب محروم هستید، مواد سرشار از ویتامین D را در رژیم غذایی 
خود قرار دهید؛ مانند ماهی تن، سالمون، شیر، آبمیوه و غالت یا در مورد 

مصرف مکمل با پزشک خود مشورت کنید.
 

نشانگان سوزش دهان
نام آن گویای این بیماری است. این بیماری لثه، لب، قسمت داخلی گونه 
و کام دهان را دچار سوزش می کند یا ممکن است دهان خشک یا بی حس 
 B شود. یکی از مواردی که موجب آن می شود کمبود ویتامین های گروه
مانند فوالت، تیامین و B6 است. برای تقویت B6 در رژیم غذایی خود، 

بیشتر از لوبیا، موز، اسفناج، غالت غنی شده استفاده کنید.
 

خشکی پوست
یکی از بیشترین وظایف ویتامین A، رشد و نگهداری بافت هایی است که در 
 A تمام سطوح بدن و داخل و خارج بدن وجود دارند. وقتی کمبود ویتامین
دارید، ممکن است پوستی خشک و پوسته پوسته داشته باشید؛ از جمله 
در لب ها. برای دریافت بیشتر این ماده مغذی از سبزیجات برگ پهن، مانند 
اسفناج و کلم پیچ، سبزیجات نارنجی مانند سیب زمینی  شیرین و هویج، 

میوه های نارنجی مانند طالبی و زردآلو استفاده کنید.

ناخن های قاشقی
وقتی بدن ما به آهن بیشتری نیاز دارد، ممکن است ناخن ها نرم و از لبه ها 
خمیده شود و شکل قاشقی به خود بگیرد.  همچنین می تواند نشانه ای از 
هموکروماتوز باشد، شرایطی که موجب جذب بیش از حد 
آهن در بدن می شود. ناخن های شیرخواران ممکن 
است ابتدا قاشقی باشد اما با افزایش سن، شکل 
آن تغییر کند. اگر برای شما هم این مشکل ایجاد 
شد، برای یافتن علت آن به پزشک برای انجام 

آزمایش خون مراجعه کنید.
 

ترک گوشه های لب
این عارضه به صورت پوسته خشک یا تحریک 
شده در یک گوشه یا هردو گوشه لب ایجاد 
 شده و زخم   آن دردناک و با خونریزی همراه 
است. عوامل زیادی می توانند موجب این وضعیت 
شوند که به آن التهاب گوشه لب نیز گفته می شود. اگر 
استفاده از بالم لب آن را بهبود نبخشد، می تواند نشانه کمبود 
آهن یا ویتامین های گروه  Bمانند ریبوفالوین باشد. غذاهای سرشار از 
ریبوفالوین شامل موارد زیر است: تخم مرغ، گوشت لخم، شیر، سبزیجاتی 

مانند مارچوبه و کلم بروکلی.
 

 التهاب زبان
از روی شکل زبان هم می توان فهمید که بدن چه مشکی دارد. به این حالت 
التهاب زبان نیز گفته می شود. زبان صاف و براق و متورم می تواند نشانه 
کمبود ویتامینB و آهن یا اسید فولیک، نیاسین، ریبوفالوین و B۱2 باشد. 
اگر مشکل از همین کمبود ویتامین ها باشد، ممکن است زبان نیز دچار آسیب 
شود. برای دریافت ویتامین B بیشتر، خوراکی های زیر را انتخاب کنید؛ مانند 

ماهی، گوشت، شیر، تخم مرغ، غالت غنی شده
 

 بی عالقگی
کمبود موادمغذی می تواند مغز و همچنین بدن را تحت تاثیر قرار دهد. فوالت 
ویتامین B را اسید فولیک می نامند که به بدن کمک می کند تا گلبول  های 
قرمز خون و موادشیمیایی تنظیم کننده خواب و خلق و خو را تولید کند. 
وقتی به اندازه کافی غذا نمی خورید، ممکن است دچار فراموشی، ضعف و 
بی حالی شوید )این به این معنی است که انرژی و اشتیاق کافی ندارید(. فوالت 
بدن خود را با مصرف این موارد بیفزایید: غالت غنی شده، نخودفرنگی، 

مارچوبه، اسفناج.
 

کبودی ها
وجود کالژن در بدن، بیش از پروتئین های دیگر است. کالژن همه چیز از 
جمله سلول های پوست را کنار هم نگه می دارد. اگر بیشتر از حد معمول 
 C کبودی روی پوست خود مشاهده کردید، ممکن است نشانه کمبود ویتامین
باشد که عنصر اصلی کالژن است و نشان می دهد که در معرض این خطرات 
قرار دارید؛ اختالل در خوردن، کم خوری به دلیل بیماری، بیماری گوارشی 
جدی، به دود روی میوه ها و سبزیجات زیر تمرکز کنید، خصوصا: فلفل 

دلمه ای، مرکبات، گوجه فرنگی، کلم بروکلی.
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کافی است نخواهیم 
نظاره گر بمانیم!

چی  دلم  »می دونی  می گوید: 
راحتی،  بی دغدغگی،  می خواد؟ 
آسایش، مهربانی و آرامش.« دختر 
خانواده ای  می دانم  و  است  آرامی 
دارد.  آبرومند  و  مهربان  مرفه، 
می گویم: »تو که همه اینها رو داری.« 
نگاه عاقل اندر سفیهی نثارم می کند 
و جمله های بعدی اش نشانم می دهد 
چقدر کم می شناسمش یا شاید هم 
دنیا و روزگار ور خوش بین ذهنم 
را آنچنان به تعطیلی کشانده که نگاه 
قضاوت گر و بدبین نثارم شده است.
وقتی  می کنی  فکر  »تو  می گوید: 
حالشان  آدم ها  از  خیلی  می بینم 
خوب نیست و هزار و یک مشکل 
از سر و کول شان باال می رود می توانم 

خوب باشم؟ 
دلم نمی خواد نظاره گر جنگ و جدال 
و فقر و بدبختی باشم چون حال بد 
آدم های دیگه حال منم بد می کنه به 
خاطر همین همیشه دعا می کنم همه 
آدم ها خیلی خوب و خوش باشند. 
فکر نکن شعار می دم؛ هر کاری هم 
از دستم برمیاد انجام می دم از آشتی 
دادن اطرافیان با هم تا کمک جمع 
کردن برای آشنایانی که مشکل مالی 
دارند. من نمی خوام تو این دنیا یک 

نظاره گر خنثی باشم.«
می دانم که راست می گوید و می دانم 
چقدر تاسف آور است انقدر بی خیر 
باشیم که بعد از مرگمان بگویند رفت 
و تمام شد. هیچ کس نگوید حیف 
شد و کسی هم به این فکر نکند که 
با نبودمان کاری جایی لنگ مانده و 
خیری زمین مانده است. حتی اگر 
همه نیکی های امروز را فراموش کنند، 
صاف  دلت  با  که  خودت  حساب 
می ماند و چه کسی بهتر از خدا که 

از این حساب با خبر باشد؟ 
باور کن از همه ما برمی آید که جزو 
آدم خوب های قصه دنیا باشیم. الزم 
نیست با کسی بجنگیم تا بتوانیم خوب 
بمانیم کافی است نخواهیم نظاره گر 

و خنثی بمانیم.

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 

حتما شما هم گاهی از ته دلتان راغب به تنها یی بوده اید، مثال برای انجام یک پروژه 
حساس، زمان از دست دادن عزیزی، هنگام به هم خوردن یک رابطه و گاهی فقط 
برای خلوت کردن با خود و کسب آرامش اما به خاطر جمع و از ترس قضاوت شدن 
چنین کاری نکرده اید. علت این است که همه ما در محیط های اجتماعی بزرگ  شده ایم 
و محیط آشکارا به ما این پیام را منتقل کرده که تنهایی برایمان بد است، برای سالمتمان 
ضرر دارد، مخصوصا سالمت روانی و همین کافی است که شما قرار یک مهمانی را 
کنسل کنید یا در خانه ماندن را به جمع دوستان خود ترجیح دهید، آن وقت است که 
انگشت اتهام همه به سمت شما روانه می شود و همه معتقدند که شما حتما دچار مشکل 
شده اید. سارا میتلند در کتاب »چگونه از تنهایی لذت ببریم« به طرح این پرسش می پردازد 
که چطور شد ما به فرهنگی رسیدیم که درحالی که خودمختاری، فردگرایی و استقالل 
را از هر زمان دیگری بیشتر ارج می نهیم اما از تنهایی وحشت داریم. او در این کتاب با 
ارائه راهکارهای کاربردی کمک می کند تا ترس مان از تنهایی بریزد و تشویق مان می کند 
که دریابیم وقت گذاشتن برای خودمان چه فواید 
و منافعی دارد. وی معتقد است تنها بودن موجب 
می شود استعدادها و توانایی هایمان را بهتر کشف 
کنیم و زندگی پربارتری داشته باشیم. نویسنده در 
این کتاب به ما می گوید که در خانه ماندن و لذت 
بردن از تنهایی نه تنها چیز بدی است، بلکه می تواند 
یک کار عادی در زندگی انسان ها باشد. او همچنین 
عالوه بر تغییر نگاه ما نسبت به افرادی که تمایل 
به تنهایی دارند، باعث می شود تا اگر تنها شدیم 
از تنهایی خود نهایت لذت را ببریم و به بهترین 
شکل از آن استفاده کنیم. این کتاب نوشته سارا 
میتلند، ترجمه سما قرایی است که توسط نشر 

هنوز در 200 صفحه به چاپ رسیده است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

آیا تا به حال در شرایطی بوده اید که می خواستید 
نه بگویید اما نتوانسته اید؟ بله، حتما بارها و بارها 
در مقابل درخواست دیگران، برخالف میل درونی  
و شرایطتان پاسخ مثبت داده اید زیرا حقیقتا نه 
گفتن بسیار سخت است. اگرچه می دانیم که در 
اعماق درون ما باید به بسیاری از درخواست ها 
»نه« بگوییم اما در نهایت جواب »بله« می دهیم. 
حتی هنگامی که می دانیم کارهای بسیار مهم تری 
داریم که باید روی آنها کار کنیم، رد کردن یک 
درخواست کاری بسیار دشوار به نظر می رسد. 
همین طور زمانی  که منطقی قوی برای انکار یک 
درخواست و توجیه آن وجود دارد، باز هم »نه« 
گفتن هرگز آسان نیست. علت آن است که غریزه 
ما تقریبا همیشه تمایل به گفتن »بله« دارد حتی در 

شرایطی که موجب ناراحتی ما شود. 
اما اگر تصمیم دارید در محل کار و زندگی خود 
دستاوردهای بهتری کسب کنید و یک شیوه زندگی 
سالم را پیروی کنید، یادگیری گفتن »نه« و نحوه 

گفتن آن یک مهارت ضروری است. مهم است 
که بتوانید »نه« بگویید تا احساس قدرت کنید و 
در عین حال روابط خود را با دیگران حفظ کنید. 
»نه« گفتن به شما کمک می کند تا مرزهای سالم 
برای روابط تان تعیین کنید و دیگران را وادار 
می کند از شما انتظارات معقولی داشته باشند. 
توانایی »نه« گفتن شما را قادر به داشتن صداقت 
و اصالت بیشتری کرده و دیگران کمتر از شما 
سواستفاده خواهند کرد. گفتن »نه« به شما احساس 
کنترل در زندگی داده و اعتماد به نفس شما را 

افزایش می دهد.
نه گفتن یک مهارت اساسی و ضروری است اما 
دانستن چگونگی گفتن آن بدون تعارض با مردم 
و مودبانه نیز مهم است. اگر بتوانید این تعادل را 
برقرار کنید، موفق تر خواهید بود. در ادامه چند 

راهکار را به شما پیشنهاد می کنیم:
1. پاسخ پیش فرض »نه« را انتخاب کنید. زمانی 
 که باید به درخواستی پاسخ دهید، ذهن خود را 

آموزش دهید تا با »نه« شروع کند. تا وقتی که 
دلیل قانع کننده ای برای تغییر این جواب به »بله« 

ندارید، به پاسخ نه پایبند باشید.
2. تصمیم تان را به تعویق نیندازید. اغلب صدای 
درونی شما می داند که باید از همان ابتدا »نه« بگویید. 
در چنین مواردی به تعویق انداختن تصمیم، هرگز 

کمکی نمی کند، بلکه کار را دشوارتر می کند. 
زیرا  بگویید  »نه«  نگویید.  دروغین  دالیل   .3

نمی خواهید با این درخواست موافقت کنید. 
4. در یک یا دو جمله مودبانه مساله را پایان دهید. 
هنگام رد درخواست، الزم نیست که بی ادب باشید. 
با ذکر یک یا دو دلیل پاسخ دهید. نیازی به توضیح 

بیش از حد یا عذرخواهی نیست.
5. در صورت لزوم جایگزینی را ارائه دهید. 
این کار را فقط در صورت ضرورت انجام دهید. 
گزینه جایگزین نباید دلیلی برای اجتناب از »نه« 

گفتن به چیزی که سزاوار رد کردن است، باشد.
productiveclub.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه مودبانه نه بگوییم؟

معرفی کتاب

چگونه از تنهایی لذت ببریم؟

رویا  هزار  سر  در  باشی،  که  جوان 
آینده.  برای  می بافی  خیال  و  داری 
تمام  دیگر  می شوی،  بچه دار  وقتی 
زندگی ات جوالنگاه رویاها و آرزوها 
می شود چون برای آنها هم هزار آرزو 

در سر داری.
اکبر آقا، پدر جوان 44 ساله هم با تا 
همین چند سال پیش برجی از رویا در 
مورد آینده و دو فرزندش برای خود 
ساخته بود اما حاال بیماری سرطان دارد 
رویاهایش را به دور دست ترین نقطه 
ذهنش تبعید می کند. او به سرطان مغز 
مبتالست، جراحی شده و برایش 40 
جلسه رادیوتراپی انجام داده اند و به 
23 جلسه دیگر رادیوتراپی نیاز دارد 
اما بعد از سال ها تحمل رنج بیماری، 
دیگر رمقی برای کار ندارد و حتی در 
پرداخت هزینه های روزمره، اجاره و 
تحصیل بچه ها هم مانده اند چه رسد 

به دارو و درمان. 
من و تو وظیفه داریم به او و خانواده اش 
کمک کنیم. پای 4 انسان در میان است 
که باید بتوانند زندگی شان را بگذرانند 
و کمتر رنج بکشند. برای کمک به 
خود  نقدی  کمک  است  کافی  آنها 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره

به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 25902 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

سال های اولیه  زندگی یک کودک، مهم ترین دوران زندگی او هستند. هر چیزی که او 
در این سال ها می آموزد، زمینه ساز رفتار او در آینده خواهد بود.

فروید معتقد بود 5 سال اول زندگی جزو مهم ترین سال های زندگی او است چون در این 
سال ها  شخصیتش شکل می گیرد اما روان شناسان جدید معتقدند کودک عین خمیر بازی 
قابلیت انعطاف دارد و ژن بد در محیط خوب و ژن خوب در محیط بد تغییر می کند. 
آنچه شخصیت کودک را شکل می دهد خمیرمایه، محیط  و یادگیری مشاهده ای  است.

 مهم ترین آموزگاران کودک در این سال ها والدین  هستند هر چند وقتی کودک وارد 
تعامالت اجتماعی می شود، نقش پررنگ همساالن، برنامه های کودک و یادگیری مشاهده ای 
را نمی توان نادیده گرفت. کودکان با دقت به رفتار بزرگ ترها توجه می کنند و همان رفتار 

را مانند یک آینه به دیگران نشان می دهند. کودکان آینه رفتار ما هستند.
آنچه والدین از آن شکایت می کنند، تقلید از همساالن و درونی کردن گفتار و رفتار 
زشت کودکان دیگر است اما آیا یادگیری مشاهده ای لزوما به معنای تقلید است؟! فرض 
کنید در مسیری هستید و اتومبیل جلویی در چاله می افتد. شما شاهد این اتفاق هستید 
و تغییر مسیر می دهید چون متوجه آسیب می شوید. پدری در حضور کودک مادر را 
کتک می زند. ممکن است کودک  ناراحتی مادر را ببیند اما کتک زدن را یاد نگیرد ولی 
برعکس کودک دیگری پرخاشگری را بیاموزد و این کار را انجام دهد. پس لزوما 

مشاهده، مساوی تقلید نیست.

مراحل رشد اخالقی کودکان از دیدگاه پیاژه* 
مرحله  اول رشد اخالق؛ در این مرحله، کودکان به »بازی موازی« می  پردازند. بازی موازی 
زمانی است که کودکان جدا از هم بازی می  کنند و هیچ هدف جمعی )مثل همکاری 
یا رقابت( ندارند. پیاژه این دوره را مرحله  پیش اخالقی می نامید. در این مرحله کودک 

خیلی تقلید نمی کند.
مرحله  دوم رشد اخالق؛ از حدود 5 تا 10 سالگی، کودکان احساس می  کنند که باید 
از قوانین پیروی کنند. پیاژه این دوره را مرحله  اخالق دگرمختار یا دگرپیرو می نامید. 
کودکان، قوانین را دستورات اخالقی می  دانند که افراد باالدست )مثال پدر و مادر یا آقای 
پلیس( اعالم کرده اند. در این مرحله اگر مانند سازی کودک و والد درست شکل بگیرد 
و ارزش ها درونی شود، کودک خط قرمزها را می شناسد و رفتار بد کودکان  دیگر را 
تقلید نمی کند، مفهوم پسر/دختر خوب یا بد شکل می گیرد. در این مرحله اگر کودکی 
سهوا 5 لیوان را بشکند و کودکی عمدا یک لیوان، کودک، کودکی را مقصر می داند که 

بیشتر آسیب زده و قصد و نیت را در نظر نمی گیرد.
مرحله  سوم رشد اخالق؛ مرحله  سوم رشد اخالقی پیاژه، مرحله اخالق خودمختار نام دارد 
که از 10 یا 11 سالگی شروع می شود. در این مرحله، کودک به تدریج متوجه می  شود که 
بعضی قوانین، قراردادها )عرف های( اجتماعی هستند. آنها متوجه می شوند که برای رفع 
نیازهای انسان می توان قوانین را نقض کرد. به این ترتیب راننده ای که برای رسیدن به 
بیمارستان چراغ قرمز را رد می کند، آدم بدی نیست هر چند که قوانین را شکسته است.
مرحله  چهارم رشد اخالق؛ آغاز مرحله  چهارم و آخرین مرحله  رشد اخالقی کودکان، با 
آغاز مرحله  تفکر عملیات صوری همزمان است. کودکان دوست دارند قوانین بسازند، 
حتی برای رویدادهایی که هرگز با آنها مواجه نشده اند. مهم ترین مشخصه این دوره 

استدالل اخالقی است.

سخن آخر
در برخی تقلید از رفتار کودکان دیگر عادی است چون اخالق درونی نشده است 

بنابراین باید انتظاراتمان واقع بینانه و متناسب با سن کودک باشد.

* ژان پياژه، روان شناس و شناخت شناس فرانسوی كه به دليل كارهايش در روان شناسی 
رشد و شناخت شناسی شهرت دارد. 

لزوما مشاهده، مساوی تقلید نیست!
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روان شناسان اعتقاد دارند نحوه سوال پرسیدن والدین 
از کودکان بسیار اهمیت دارد؛ مثال وقتی کودک تان 
گلدانی را شکست، نگویید: »تو گلدان را شکستی؟« 
بگویید: »نگاه کن، گلدان شکسته است.« اگر از همان 
اول به کودک اتهام وارد کنید، حالت تدافعی به خود 
می گیرد و حتما دروغ خواهد گفت. کودکان نوپا 
اغلب خرابکاری های خود را انکار می کنند تا چیزی 

که می خواهند به دست آوردند.

دروغگویی کودکان پیش دبستانی
این کودکان در مورد دوستان خیالی، هیوالهای شاخ دار 
و رنگین کمان صحبت می کنند. آنها در این سن افکار 
فانتزی دارند. هنگامی که کودکان در مورد دوست خیالی 
خود با جزییات صحبت می کنند، قصد دروغگویی 
ندارند، فقط دوست دارند تخیالت خود را برای شما 
تعریف کنند. اگر والدین برخورد نادرستی داشته 

باشند، به پرورش تخیالت کودک آسیب می زنند.

دروغگویی کودکان مدرسه ای
کودکان در این سن  کارهایی انجام می دهند و بعد از 
سوال والدین، آن عمل را انکار می کنند اما معموال بعد 
از پرسیدن مداوم والدین، اعتراف می کنند و دلیل خود 
را توضیح می دهند. کودکان و نوجوانان به دلیل ترس 
از مجازات دروغ می گویند مثال با وجود مشکالت 
متعدد و تکالیف زیاد، ادعا می کنند تکلیفی برای انجام 
دادن ندارند. قبل از محروم کردن کودک از تلویزیون 
و تفریح به دلیل اینکه متوجه دروغ گفتن او شده اید، 
سعی کنید دالیل را کشف و با در نظر گرفتن آنها 

او را مجازات کنید.

دالیل دروغگویی
1. خیلی از کودکان دروغ نمی گویند، ذهنیات خود 
را بر زبان می آورند اما والدین با واکنش عجوالنه و 
اشتباه سعی می کنند گفته کودک را تصحیح کنند و 

او را از دروغگویی بر حذر دارند.
2. اگر به کودک اجازه ندهیم در جمع اظهارنظر کند 
و او را به سکوت وادار کنیم، به دروغ گفتن رومی آورد؛ 
عملی که بعضی از والدین ناآگاهانه انجام می دهند.

3. دروغگویی نشانه اغتشاش درونی و نبود امنیت 
روانی در کودک است. وقتی که فرد کودک یا بزرگسال 
خود را در معرض خطر یا تهدید ببیند و شیوه درست 
برخورد با آن را نداند، به اشتباه سعی می کند با دروغ 

گفتن احساس امنیت و آرامش پیدا کند.
4. گاهی کودک احساس عزت نفس ندارد و درد 
حقارت باعث می شود برای ترمیم شخصیت خود 
دروغ بگوید. در واقع، آنچه در دروغگویی کودکان 

مایه نگرانی است، این است که شخصیت واقعی 
او را به یک شخصیت غیرواقعی تبدیل می کند. در 
چنین شرایطی زمینه بروز اختالالت شخصیتی و 
ناسازگاری های اجتماعی در کودک ایجاد می شود 
و سالمت روانی اش به خطر می افتد. طبیعی است 
که نمی توانیم نقش محیط اجتماعی را در شکل گیری 
شخصیت کودک نادیده بگیریم زیرا کودک از همه 
سو تحت تاثیر محیط و الگوهایی است که در مقابل 
او قرار دارند. اگر والدین الگوی خوبی نباشند و در 
مقابل کودک دروغ بگویند، طبیعی است که کودک 

مانند آنها رفتار خواهد کرد.
5. گاهی بچه ها برای آزمودن والدین دروغ می گویند 
تا واکنش آنها را بسنجند. در چنین مواقعی الزم است 
به جای نشان دادن واکنش تند و شدید، تالش کنید 
تمرکز کودک را از موضوع دروغگویی به راستگویی 

معطوف کنید.
6. گاهی کودکان برای به دست آوردن چیزی که 
می خواهند یا برای آنکه تنبیه نشوند، دروغ می گویند. 
دروغ های گاه به گاه در مورد مشق شب یا مسواک 
زدن خیلی غیرمعمول نیست. کودکانی که در برخورد 
با مسائل دچار اضطراب می شوند سعی می کنند به  
دروغ متوسل شوند. دروغگویی کودک نشانه تنش و 
گاهی بیانگر هوشمندی کودک است زیرا در برخورد 

با مسائل از تاکتیک های مختلف استفاده می کند.

آموزش برای دروغ نگفتن
آگاهی از مراحل رشد کودک در زمینه  های مختلف 
هیجانی- عاطفی و شناختی، به چگونگی نوع آموزش 

و برخورد با او در این زمینه کمک می کند.
 کودکان تا قبل از 6 سالگی دروغ را نمی  شناسند 
و تخیالت خود را باور دارند، پس درباره تخیالت 
آنها برخورد مناسبی نشان دهید و با فراهم کردن 
فرصت  هایی برای انجام کارهای دستی و هنری، 
نقاشی و بازی های خالقانه، تخیالتشان را به سمت 

مناسبی هدایت کنید.
 کودکان از طریق مشاهده می  آموزند، پس مراقب 

درستگویی و قول  هایی که می  دهید، باشید.
 بخشی از یادگیری کودکان از طریق دوستان و 
محیط خارج از منزل و رسانه  هایی مانند فیلم  ها و 
بازی  های کامپیوتری است. این نکته را مدنظر قرار دهید.
 وقتی کودک راست گفت، تشویقش کنید. مثال 
بگویید »راستگویی گاهی سخته چون ممکنه پیامد 
تنبیه داشته باشه، به تو افتخار می  کنم که راست گفتی.«

 سعی کنید سواالتی نپرسید که جوابش را از قبل 
می  دانید و احتمال اینکه در جواب دروغ بشنوید زیاد 
است. مثال اگر می  دانید فرزندتان هنوز مسواک نزده، 

نپرسید: »مسواک زدی؟« بگویید: »وقت مسواک زدنه.«
 برچسب دروغگویی به کودک نزنید زیرا در این 
صورت دیگر برای تغییر خود تالش نخواهد کرد. 

می  توانید بگویید: »این حرفت درست نبود.«
 به کودک فرصت جبران بدهید؛ اگر کار خطایی 
کرد مثال چیزی را شکست، بگویید بهتر است ریخت 

و پاش ها را تمیز کند.
 وقتی با دروغگویی کودک مواجه شدید، بالفاصله 
عصبانی نشوید و واکنش تند نشان ندهید، چون فرصت 
یادگیری را از او می  گیرید. با فرزندتان صحبت کنید.

پیامدهای برچسب دروغگو 
کودک برای مطرح کردن خود و جلب توجه دیگران 
در بیشتر مواقع به دروغگویی رومی آورد. والدین با 
آگاهی از این رفتار برای اجتناب از شرمنده شدن یا 
تنبیه کودک سعی کنند او را طوری سرزنش کنند 

که به کسی لطمه ای وارد نشود.
یا  نیکی  حمایت،  برای  دروغگویی  گاهی 
کمک به شخصی دیگر است و گاهی از روی 
و حمایت  ترقی  پیشرفت،  برای  خودخواهی 
از خود در مقابل دیگران یا برای مخفی کردن 

سوء عمل یا رفتاری نادرست.
هنگامی که با فرزندتان در مورد دروغگویی صحبت 
می کنید، مطمئن شوید بعد از صحبت شما، درباره کار 
خود فکر می کند. بگویید: »فکر می کنی من حرفت 
را باور می کنم یا نمی کنم؟«اگر پاسخ فرزندتان این 
جمله بود: »اما من حقیقت را می گویم.« نباید او را 

متهم کنید و تهمت دروغگویی بزنید.
هرگز کودکان را »دروغگو« خطاب نکنید زیرا این 
کار مانند این است که نارنجکی را میان گروهی 
سرباز بیندازید. بچه ها هم مانند سربازان با تمام قوا 
در برابر ما موضع می گیرند و مبارزه می کنند و به 
جای اینکه حقیقت را بگویند، فقط از خود دفاع 
می کنند. اگر فکر می کنید کودکی دروغ می گوید، 
بهتر است به او بگویید: »اگر حقیقت این است که 
تو می گویی و من حرفت را باور نمی کنم، برای 

هر دوی ما ناراحت کننده است« 
بسیاری از والدین از گفتن جمله: »حرفت را باور 
نمی کنم.« به فرزندان خود وحشت دارند و می ترسند 
که با گفتن این جمله، اعتماد و اطمینان متقابل از 
بین برود اما گفتن این جمله بسیار مفید و کارساز 
است چون بچه ها هیچ حرفی برای گفتن ندارند 
به هیچ  ما  کنند.  دفاع  از خود  فقط می توانند  و 
وجه آنها را دروغگو خطاب نمی کنیم، می گوییم 
که حرفشان را باور نداریم و این نحوه برخورد 

آنها را به تفکر وامی دارد.

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
روا ن شناس، مدرس دانشگاه و درمانگر

 

 دکتر مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

چرا کودکم دروغ می گوید؟ )قسمت اول(

سخنی با والدین

جامعه سالم

18 تیر روز ادبیات 
کودکان و نوجوانان
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در تقویم جهانی مناسبت های فراوانی به 
چشم می خورد و معموال هر روز سال با چند 
مناسبت نامیده شده است. این مناسبت ها 
معموال به شکلی خود جوش و مردمی در 
گوشه ای از دنیا انتخاب و پیشنهاد می شوند. 
بسیاری از این پیشنهادها چندان با استقبال 
روبرو نمی شوند و به مرور رو به فراموشی 
می روند اما بعضی از آنها که به موضوعی 
مهم و دغدغه ای جهانی اشاره دارند و در طراحی آنها دقت 

کافی شده است، مورد استقبال جهانی قرار می گیرند و 
در کشورهای مختلف اشاعه می یابند. یکی از مناسبت های 
جهانی که با وجود عمر کوتاه با اقبال و گسترش چشمگیری 
مواجه شده است، روز جهانی میوه است. در این نوشته 
ضمن اشاره به سابقه شکل گیری این روز، برنامه های جهانی 
مرتبط با روز جهانی میوه معرفی می شوند. همچنین برپایی 
این روز برای نخستین بار در ایران مورد توجه قرار می گیرد 
و پیشنهادهایی خطاب به گروه های مختلف مردمی، صنفی، 

اجتماعی و... مطرح می شود.

 گسترش و اقبال عمومی
سال بعد دانشجویان تمشک را به عنوان میوه سال ۲۰۰۸ معرفی 
کردند. ایده روز جهانی میوه دهان به دهان و شهر به شهر 
گسترش یافت و سال های بعد هم به نام های سیب، آناناس، 
انبه، گیالس، انجیر، گالبی، زغال اخته و لیموترش تعیین شدند. 
دفتر اصلی و ستاد این روز در برلین قرار دارد. شعار کلی 
سازمان روز جهانی میوه »میوه برای صلح« است. سال ۲۰۱۷ 
ایده بود. شعار این سال  سالی مهم برای جهانی شدن این 

»اصالحات و بازنگری غذایی« و میوه سال بادام زمینی بود. 
حاال دیگر این روز برنامه ای فراتر از برلین و فراتر از آلمان 
شده بود. در این سال این برنامه به تقویم مناسبت های جهانی 
افزوده شد و کشورهای مختلف از سوی سازمان جهانی غذا 
این روز توسط سازمان  به گرامی داشت آن دعوت شدند.. 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نیز به رسمیت شناخته 

شد. سال ۲۰۲۰ این روز در ۴۰ کشور جهان 
در قاره های مختلف گرامی داشته شد.

 سال جهانی میوه و سبزیجات
به دنبال استقبال جهانی از روز جهانی 
میوه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
سال ۲۰۲۱ میالدی را به عنوان سال جهانی 
میوه و سبزیجات اعالم کرد و فائو را 
متولی اصلی جشن این سال قرار داد. 

بنابر اسناد سازمان ملل متحد، امسال 
فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد 
تغذیه  در  سبزیجات  و  میوه ها  نقش 
و  بهداشت  غذایی،  امنیت  انسان، 
به  دستیابی  برای  مسیری  همچنین 
ملل  سازمان  پایدار  توسعه  اهداف 

متحد دانسته شده است.
در سال ۲۰۲۱ جشن روز جهانی میوه 
برنامه ها و مصادیق  از  یکی  عنوان  به 
ملل  سازمان  پایدار  توسعه  برنامه 
و  شد  پذیرفته  )اس.دی.جی(  متحد 
سازمان  زیرمجموعه  نهادهای  سایر 
ملل همچون یونیسف، یونسکو، ایفاد 
)صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(، 
سازمان بهداشت جهانی )دبلیو اچ او(، 

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد )یو.
ان.دی.پی(، سازمان جهانی گردشگری 
)یو.ان.دبلیو.تی.او( و سازمان تجارت 
با  همکاری  به  جهانی)دبلیو.تی.او( 
برنامه های سال جهانی میوه و سبزیجات 

دعوت شده اند.
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  همچنین 
متحد از کشورهای عضو خواسته که 
برنامه هایی را به مناسبت این سال طراحی 

و اجرا کنند.
آنتونیو گوتروش دبیرکل سازمان ملل 
مناسبت  به  خود  سخنرانی  در  متحد 
نامگذاری این سال به نکاتی چون عدالت 
غذایی، نقش فرهنگ ملل و هنرها در 
اشاعه امنیت غذایی و پرهیز از اتالف 

و اسراف میوه اشاره کرد.
همچنین کو دونگیو دبیرکل فائو انتخاب 
این سال را نمادی از هدف غذای سالم 
و کافی برای همه و برای همیشه دانست. 
در سند مربوط به نامگذاری این سال که 
توسط فائو تنظیم و منتشر شده است 

نقش میوه و سبزیجات در سالمت و 
رژیم غذایی متنوع، متعادل و سالم و 
اصالح سبک زندگی مورد تاکید قرار 
گرفته است و تالش جدی برای کاهش 
تلفات میوه و سبزیجات از همه ذینفعان 

درخواست شده است.
کشاورزی و تولید میوه،تجارت و حمل 
و نقل، میوه مدیریت ضایعات و زباله ها 
از دیگر موضوعات مطرح شده در این 

سند جهانی است. 
احترام به محصوالت کشاورزی از مزرعه 
تا میز خانه دیدگاهی فرهنگی است این 

برنامه ترویج آن را دنبال می کند. 
استفاده از فناوری های نوین و دیجیتال 
در نگه داری، ردیابی و تقسیم درست 
مواد غذایی، به روز رسانی نظام های 
و  مصرف  به  توجه  فروش،  و  تولید 
عرضه درست میوه در همه  گیری کرونا، 
استفاده صحیح از آب در کشاورزی، 
مصرف همیشگی میوه از شش ماهگی 
تا پایان عمر، ضرورت مصرف روزانه 
حداقل ۴۰۰ گرم یا قطعه میوه برای همه 
انسان ها در همه جای جهان، باور به 
اینکه اتالف هر میوه به معنای نابودی 
آب و خاک و حیات کره زمین است، 
زیبا  میوه ها  باور که همه  این  ترویج 
دلیل  به  نباید  میوه ای  هیچ  و  هستند 
شود،  ریخته  دور  آن  اندازه  و  شکل 
سند  این  در  مذکور  موارد  جمله  از 

است. جهانی 
همچنین از آنجا که سازمان ملل متحد 
دهه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ را با هدف مبارزه 
با گرسنگی و فقر غذایی، دهه کشاورزی 
خانگی نامگذاری کرده است، بخشی 
از این سند به توصیه هایی برای ترویج 
کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی 
در خانه ها، آپارتمان ها، خیابان ها و ... 
اختصاص یافته است. در این پیشنهادها 
به  فواید ی چون امنیت غذایی، بهداشت، 
بهبود معیشت، حفاظت منابع طبیعی و 
محیط زیست و حرکت به سوی توسعه 

پایدار توجه شده است.

 یک ایده ساده
شکل گیری ایده روز جهانی میوه به سال ۲۰۰۷ میالدی و 
کشور آلمان باز می گردد. در آن سال تعدادی از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه کاربردی 
آلیس سالومون دور هم آمدند و به این نتیجه رسیدند که مهم ترین 
مساله امروز جهان تامین یک وعده غذای سالم برای همه 
انسان هاست. دکتر آلیس سالومون یک اصالح طلب اجتماعی 
و نیکوکار آلمانی بود که در سال های قبل از جنگ جهانی دوم 
برای نخستین بار رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی را ایجاد 
کرد. دانشگاه آلیس سالومون در برلین به آموزش  مددکاری، 

پرورش کودکان و سایر خدمات اجتماعی می پردازد. 
دانشجویان این دانشگاه اول ژوئیه مصادف با دهم تیرماه را 
به عنوان روز جهانی میوه انتخاب کردند و کوشیدند در آن 
روز مردم و سازمان ها را به اهدای میوه دعوت کنند. طراحی 
و اجرای این برنامه را 5 دانشجو به نام های کریستین، برتا، 
سوزان، استفان و کردو به عهده گرفتند. آنها پارک دیوار برلین 
را برای این کار انتخاب کردند. پارکی که پیش تر به وسیله 
دیوار برلین، میان آلمان غربی و شرقی تقسیم شده بود و بارها 
شاهد تیراندازی به افرادی بود که قصد فرار از آلمان شرقی به 

آلمان غربی را داشتند.
اهدا و تقسیم میوه و سبزیجات به همه، ایده اصلی شکل گیری 

این روز تعیین شد. آنها همچنین تصمیم گرفتند هر ساله یک 
میوه را به عنوان میوه سال انتخاب و شعاری برای روز جهانی 
میوه اعالم کنند. توت فرنگی میوه سال ۲۰۰۷ و شعار آن سال 
»پیش همدیگر بیایید« انتخاب شد. این جوانان در آن سال 
توانستند ۴۰۰ نفر را به مناسبت روز جهانی میوه گردهم بیاورند 
به  میوه  میوه ای و بشقاب های  میوه، کیک های  اهدای  به  تا 

دوستان، خانواده، کودکان و افراد مستند بپردازند.

 برنامه های روز جهانی
هیچگونه محدودیتی برای طراحی و ابتکار برنامه های مختلف در این روز وجود 
این روز دارند.  ایده های متنوعی برای  افراد مختلف در مناطق گوناگون  ندارد و 
مهم ترین برنامه میوه خوردن و میوه هدیه دادن است. توزیع رایگان میوه در خیابان ها 
و پارک ها، اهدای میوه در مهدهای کودک، دبستان ها و بیمارستان ها، بسته های میوه 
برای مستمندان و بی خانمان ها، رفتن به پیک نیک و خوردن میوه سال، ارسال کارت 

به همسایگان و  میوه ای  پستال  اهدای کارت  میوه،  برای مراسم روز جهانی  دعوت 
همکاران، آشنایی با آداب و رسوم مربوط به میو ه ها در اقوام و کشورهای مختلف، هدیه 

دادن میوه مورد عالقه به همسر و معشوق از جمله این برنامه هاست. قصه گویی و اجرای موسیقی 
با موضوع میوه، حراج و اهدای کتاب های میوه ای، نمایش خیابانی با ماسک ها و تن پوش های میوه از دیگر برنامه های رایج در 
کشورهای مختلف است. ارسال بسته های کوچک میوه به آسایشگاه ها یا مشتریان قدیمی، پست کردن بسته های کوچک میوخ 

به دوستان و حتی به افراد ناشناس در شهرها و کشورهای دیگر به مناسبت این روز گزارش شده است.

 میوه سال 2021
انتخاب میوه سال بر اساس رای گیری صورت می گیرد. میوه 
سال ۲۰۲۱ هندوانه است. انتخاب هندوانه به عنوان میوه سال 
به پیشنهاد لنارت جوان ۱۸ ساله ای بود که در دهکده اس. او.

اس در برلین که از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست است، 
یک  اس  او  اس  کودکان  دهکده های  کنید  می کند.  زندگی 
سازمان بین المللی است است که از سال ۱۹۴۹ در اتریش 
تشکیل شده است و صد انجمن ملی در سراسر جهان دارد. 

روستاهای کودکان با هدف توسعه جهانی به حمایت از کودکان 
می پردازند. لنارت توانست در شبکه های اجتماعی طوفانی در 
طرفداری از هندوانه به راه بیندازد. در سایت روز جهانی غذا 
مناطق  و  تاریخچه  غذایی، خاصیت ها،  ویژگی های  از  پس 
کشت هندوانه آمده است: »هندوانه در سراسر جهان محبوب 
است ما هندوانه را میوه سال انتخاب می کنیم و شعار این سال 
را »با هم تغییر بیافرینیم« قرار می دهیم تا همه یکدیگر را برای 

رسیدن به شرایط مناسب زندگی یاری کنیم.

روز جهانی میوه را گرامی بداریم

 سید مهدی 
میر اسماعیلی
کارشناس ارشد 

بازرگانی

 روز جهانی میوه در ایران
پیشتر جشن روز جهانی میوه در ایران برگزار نمی شد اما امسال همزمان با سال جهانی میوه و سبزیجات، با پیگیری موسسه 
می وان، ایران به عنوان چهل و یکمین کشور جهان به این برنامه پیوست. این موسسه درمکاتبه با سازمان روز جهانی میوه برای 
برپایی این روز در ایران اعالم آمادگی کرد. این موسسه سال گذشته پویشی را به مناسبت شب یلدا طراحی کرده بود که در آن 
حدود یکصد و بیست نویسنده، مترجم، تصویرگر و منتقد ادبیات کودک و نوجوان از شهرهای مختلف ایران و افغانستان خانواده ها 

را به توجه به کودکان و شادی و سالمت آنان در ایام همه گیری کرونا دعوت کرده بود و انار و هندوانه )میوه 
سال( را به عنوان نمادهای این جشن ملی گرامی داشته بود.

می وان به سهم خود برای روز جهانی میوه برنامه هایی را تدارک دیده است. شعرخوانی محبوب ترین 
شاعران شعر خردسال با موضوع میوه، اهدای میوه با همراهی موسسات خیریه، برنامه های 

میوه آرایی و ارائه مشاوره تغذیه، عرضه گسترده و ارزان میوه سال از آن جمله است. جا 
دارد در تمام میوه فروشی ها و میادین تره بار در این روز جشن هایی پیش بینی شود. در مراکز 

نگهداری بیماران، معلوالن، سالمندان، کودکان تحت حمایت و... 
میوه توزیع شود. مطبوعات و رسانه ها درباره فواید میوه و احترام 
به آن به عنوان نعمتی بزرگ و گرانقدر بنویسند و شب های شعر 

و همایش های علمی برپا شود.
روز جهانی میوه بهانه ای است تا برای ساختن جهانی مهربانه تر، 

انسانی تر و توسعه یافته تر گام هایی کوچک برداریم.



3 پرسش درباره راه های انتقال و پیشگیری از بیماری های مشترک میان انسان و دام به مناسبت روز جهانی بیماری های زئونوز

خوردن غذاهای نیم پز ممنوع!
13 تیر برابر با 4 جوالی در تقویم 
بهداشت جهانی با نام »روز جهانی 
بیماری های مشترک میان انسان و دام« 
نامگذاری  زئونوز«  »بیماری های  یا 
می شود  گفته  بیماری هایی  به  زئونوز  است.  شده 
منتقل  انسان ها  به  یا حشرات  از طریق حیوانات  که 
می شوند. بعضی از این بیماری ها باعث ایجاد عالئم 
بیماری در حیوانات نمی شوند اما می توانند بیماری های 
باشند.  داشته  همراه  انسان ها  برای  را  عالمت داری 
انواع بیماری های زئونوز شامل بیماری های ویروسی، 
باکتریایی، قارچی و انگلی منتقل شونده از حیوانات یا 
حشرات به انسان ها می شوند. براساس اعالم مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( شایع ترین 
شامل  حیوانات  و  انسان  میان  مشترک  بیماری های 
بیماری  بروسلوز،  کرونا،  انواع  سالمونلوز،  آنفلوانزا، 
الیم،  هاری، طاعون و نیل غربی هستند. تحقیقات نشان 
می دهند که تقریبا 60 درصد از بیماری های عفونی در 
انسان ها منشاء حیوانی )حیوانات یا حشرات(  دارند. 
 )WHO( به همین دلیل هم سازمان بهداشت جهانی
یک روز در سال را با نام »بیماری های مشترک میان 
انسان و دام« نامگذاری کرده است تا اطالعات عمومی 
جامعه جهانی را نسبت به این بیماری ها افزایش بدهد. 
در ادامه این مطلب در صفحه »سفره سالم« بیشتر با 

بیماری های زئونوز آشنا می شوید. 
 

1 بیماری های مشترک میان انسان و 
حیوانات چگونه منتقل می شوند؟ 

بیماری های زئونوز می توانند از طریق راه های زیر به 
انسان ها منتقل شوند: 

 از راه تماس مستقیم: در بعضی از موارد، تماس 
مستقیم با بزاق، خون، ادرار، مدفوع یا انواع مخاط های 
حیوانات می تواند باعث ابتال به بیماری های زئونوز شود. 
جالب است بدانید که حتی تماس مستقیم با حشرات 
آلوده و حیوانات اهلی آلوده هم می تواند خطر ابتال 

به بیماری های زئونوز را افزایش دهد. 
غیرمستقیم  تماس  در  غیرمستقیم:  تماس  راه  از   
ممکن است که با حیوانات یا حشرات و مایعات بدن 
آنها به طور مستقیم تماس نداشته باشید اما در مکان 
سرپوشیده یا حتی روبازی که حیوان بیمار در آنجا حضور 
داشته است، حاضر باشید. در این صورت هم امکان 
انتقال بیماری از حیوانات به انسان ها به وجود می آید. 
 از راه گزیده  شدن: گزیده شدن توسط انواع پشه یا 
حشرات نیش دار که عامل انتقال عوامل بیماری زا هستند، 
می تواند زمینه ابتال به بیماری های زئونوز را فراهم کند. 
 از راه مواد غذایی: اگر گمان می کنید که تماس 
یا  پرندگان  انواع حیوانات،  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
حشرات می تواند عامل ابتال به زئونوزها باشد، سخت 
که  کرده اند  ثابت  علمی  تحقیقات  اشتباه هستید.  در 
مصرف  طریق  از  بیماری ها  این  از  یک ششم  حدود 
نادرست مواد غذایی با منشاء حیوانی اتفاق می افتند. 
یا  غیرپاستوریزه، تخم مرغ  ناسالم، شیر  نوشیدن آب 
به  ابتال  از عوامل  یکی  نیم پز می تواند  انواع گوشت 
بیماری های زئونوز باشد. حتی بعضی از تحقیقات نشان 
مي دهند که مصرف میوه ها یا سبزی هایی که از طریق 
تماس با حیوانات به عوامل بیماری زا آلوده شده اند 
هم می تواند زمینه ساز بروز بیماری های زئونوز باشد. 
 از راه آب: متاسفانه بعضی از افراد عادت دارند که 
بدون دقت به منشاء آب چشمه ها اقدام به نوشیدن این 
آب های روان کنند. این درحالی است که یکی از عوامل 
مهم ابتال به بیماری های زئونوز، نوشیدن آب آلوده به 
مدفوع حیوانی است. گاهی امکان دارد که حیوانات 
بیمار در سرچشمه آب ها ادرار یا مدفوع کنند یا حتی 

الشه آنها در سرچشمه آب رودخانه ها یا چشمه های 
آب شیرین بیفتد. در این صورت، احتمال آلودگی آب 
و انتقال عامل بیماری زا به انسان دوچندان خواهد شد. 

 
2 چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به 

بیماری های زئونوز هستند؟ 
 )CDC( مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا
به روشنی اعالم کرده است که تمامی افراد، حتی افراد 
زئونوزها  به  ابتال  معرض  در  می توانند  سالم،  کامال 
قرار بگیرند اما شدت عالئم بیماری  در بعضی از افراد 
مانند کودکان زیر 5 سال، سالمندان باالی 65 سال، 
افراد مبتال به نقص ایمنی، بیماران مبتال به سرطان که 
درحال شیمی درمانی هستند، بیماران مبتال به HIV و 
همچنین خانم های باردار شدیدتر خواهد بود. بنابراین، 
اگر یکی از افراد خانواده تان با این شرایط حساس مبتال 
به زئونوزها شد، حتما بالفاصله او را به اولین مرکز 
درمانی منتقل کنید. بد نیست این نکته را هم یادآور 
شویم که اگر حیوانات غیرخانگی شما را چنگ انداختند 
یا گاز گرفتند یا اینکه در معرض نیش حشرات قرار 
گرفتید، باز هم ضرورت دارد که بالفاصله به اولین 
مرکز درمانی مراجعه کنید. اگر امکان پذیر بود، حتما 
از حشره یا خزنده ای که شما را نیش زده است، عکس 

بگیرید تا بتوانید آن را به کادر درمان نشان دهید. 
 

3 چطور از ابتال به بیماری های زئونوز 
پیشگیری کنیم؟ 

هرچند که نمی توان از ابتال به تمامی بیماری های زئونوز 
پیشگیری کرد اما براساس اعالم CDC آمریکا راه هایی 
برای کاهش خطر ابتال به این نوع بیماری ها وجود دارد 

که مهم ترین آنها شامل موارد زیر می شود. 
 قبل از خوردن هر ماده غذایی حتما دست هایتان 

را حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. 
پرندگان،  یا  حیوانات  انواع  کردن  لمس  از  بعد   

دست هایتان را حدود 20 تا 30 ثانیه با آب و صابون 
بشویید. حتما زیر ناخن ها و البالی انگشتان خودتان 

را هم به خوبی با آب و صابون شستشو بدهید. 
 اگر مجبور شدید که حیوانات خیابانی بیمار را برای 
معالجه به مراکز درمانی منتقل کنید، حتما از دستکش های 
کامال ضخیم استفاده کنید تا هیچ  نوع تماس پوستی با 

بدن یا مایعات بدن حیوان بیمار نداشته باشید. 
 اگر به مناطقی سفر می کنید که از وجود حشرات مختلف 
در آنجا اطمینان دارید، حتما از اسپری های ضدحشره بدن 

یا قرص های ضدحشره محیطی استفاده کنید. 
 حتی االمکان از خوردن گوشت های کبابی و نیمه پخته 

یا تخم مرغ عسلی و نیم پز خودداری کنید. 
 بعد از شستن انواع گوشت سفید یا قرمز در خانه 

حتما دست هایتان را با آب و صابون بشویید. 
 تمامی لوازمی که برای شستن، خرد کردن یا پاک 
کردن انواع گوشت در خانه استفاده می کنید را با آب 

داغ و مایع شوینده به خوبی بشویید. 
 تا جایی که می توانید از لمس کردن حیوانات یا 
از  بسیاری  در  کنید.  خودداری  طبیعت  در  حشرات 
موارد ممکن است این حیوانات یا حشرات انتقال دهنده 

عوامل بیماری زای مختلف باشند. 
 زمانی که درحال لمس کردن حیوانات یا حشرات 
به هیچ وجه  هستید،  اهلی(  و  خانگی  انواع  )حتی 
یا گوش خود  بینی  دهان،  به چشم،  را  دست هایتان 
نزنید. الزم است تاکید کنیم که شما باید پس از لمس 
حیوانات خانگی و اهلی هم حتما دست هایتان را با 

آب و صابون به خوبی بشویید. 
 اگر حیوان یا پرنده خانگی دارید، مراجعه دوره ای 
به دامپزشک و انجام واکسیناسیون کامل او را پشت 

گوش نیندازید. 
گزیدگی،  دچار  که  شبانه روز  از  زمانی  هر  در   
خراشیدگی یا گازگرفتگی توسط حیوانات یا حشرات 
شدید، بالفاصله به اولین مرکز درمانی مراجعه کنید. 

 تا جایی که می توانید دور شیرهای خام و غیرپاستوریزه 
و به طور کلی لبنیات غیرپاستوریزه را خط بکشید. 

 اگر به مناطق بکر جنگلی یا کوهستانی سفر کردید و 
در آن مناطق با حیوانات بیمار مواجه شدید، به هیچ وجه 
به این حیوانات دست نزنید و در عوض با محیط بانی 

منطقه تماس بگیرید. 
 رعایت بهداشت انواع حیوانات و پرندگان خانگی 
از دیگر راه های کاهش خطر ابتال به بیماری های زئونوز 

خواهد بود.
 اگر پس از لمس حیوانات، پرندگان یا حشرات، 
آب و صابون در دسترس نداشتید، می توانید دست ها 
را تا زمان شستشوی مناسب آنها با الکل 60 تا 70 
درصد ضدعفونی کنید. به خاطر داشته باشید که تمامی 
انواع میکروب های انتقال پذیر از حیوانات به انسا ن ها 
توسط الکل از بین نمی روند بنابراین ضروری است 
که حتی بعد از ضدعفونی کردن دست ها با الکل، در 
اولین فرصت ممکن حتما دست ها را با آب روان و 

صابون به خوبی بشویید. 
 )CDC( منبع: مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا

 ترجمه: 
ندا احمدلو

بیش از نیمی از بیماری های عفونی انسانی 
دارای منشاء زئونوز هستند؛ یعنی از حیوانات به 
انسان ها منتقل شده اند. از طرف دیگر، مطالعات 
ثابت کرده اند که بسیاری از بیماری های نوپدید 
و بازپدید مانند مِرس، کووید-19، ابوال، سارس 
و جنون گاوی در سال های اخیر را بیماری های 

زئونوز تشکیل می دهند. 
از آنجایی که مواد غذایی با منشاء دامی مانند 
شیر و لبنیات، گوشت و فراورده های گوشتی، 
تخم مرغ، ماهی و غذاهای دریایی می توانند 
عامل ابتال به بیماری های زئونوز باشند، همه 
باید توجه بیشتری به بهداشت مواد غذایی 

با منشاء دامی داشته باشند. 
در سال های اخیر بسیاری از افراد به مصرف 
لبنیات سنتی  تمایل پیدا کرده اند و شاید حاال 
این سوال برایشان مطرح شود که آیا مصرف 
لبنیات سنتی می تواند زمینه ابتال به بیماری های 

زئونوز را فراهم کند یا نه؟ 
برای پاسخ ابتدا باید بگوییم که لبنیاتی ها جزو 
قدیمی ترین اصناف کشور هستند که صنف 
رسمی هم دارند. به همین دلیل هم نمی توانیم 
فروشگاه های  تمامی  محصوالت  مصرف 
بدانیم  ناسالم  را  سنتی   لبنیات  عرضه کننده 
اما بهتر است این را بدانید که هیچ کدام از 
فروشگاه های لبنیات سنتی  اجازه فروش شیر 
خام و محصوالت برپایه شیر خام را ندارند. با 
این حساب، می توانید از فروشگاه های لبنیات 
سنتی  فقط محصوالتی مانند ماست که شیر 
مورد استفاده برای استفاده از آن حتما جوشیده 

می شود را خریداری کنید. 
عالوه بر این، خرید پنیرهایی که در قوطی های 
حلبی قرار دارند و مجوزهای بهداشتی الزم 
روی آنها درج شده است هم بالمانع خواهد 
فروشگاه های  از  پنیر  خرید  قصد  اگر  بود. 
لبنیات سنتی  دارید، باید دقت کنید که روی 
بسته بندی محصول حتما تاریخ تولید و تاریخ 

آب نمک گذاری درج شده باشد. 
به طور استاندارد، پنیر مصرفی شما باید حداقل 
2 ماه پس از تولید در آب نمک 13 درصد 

قرار داده شده باشد.

از طرف دیگر می توانید دوغ های موجود در 
فروشگاه های عرضه لبنیات سنتی را به  این شرط 
خریداری کنید که از سالمت آب مصرفی آن 

واحد اطمینان داشته باشید. 
درنهایت اینکه حتی محصوالتی مانند ماست، 
دوغ یا پنیر بسته بندی شده باید از آن گروه از 
واحدهای عرضه کننده لبنیات سنتی خریداری 
و  کسب وکار  مجوزهای  حتما  که  شوند 

مجوزهای بهداشتی الزم را داشته باشند.

لبنیات سنتی  بخوریم یا نه؟! 

متخصص بهداشت مواد غذایی

 دکتر آراسب دباغ مقدم
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متاسفانه بعضی از افراد عادت دارند که 
بدون دقت به منشاء آب چشمه ها اقدام به 

نوشیدن این آب های روان کنند. این درحالی 
است که یکی از عوامل مهم ابتال به بیماری های 

زئونوز، نوشیدن آب آلوده به مدفوع حیوانی 
است. گاهی امکان دارد که حیوانات بیمار 

در سرچشمه آب ها ادرار یا مدفوع کنند یا 
حتی الشه آنها در سرچشمه آب رودخانه ها یا 
چشمه های آب شیرین بیفتد. در این صورت، 
احتمال آلودگی آب و انتقال عامل بیماری زا به 

انسان دوچندان خواهد شد

انا هلل و انا الیه راجعون

حادثه تلخ کشته شدن ۷ سرباز معلم بر اثر حادثه واژگونی اتوبوس 
در  پنجم تیر ماه در  دهشیر یزد هر چند آخرین حادثه از این دست 

نخواهد بود، اما غمی است که فراموش نخواهد شد.
سالمت ضمن عرض تسلیت کشته شدن سربازان معلم در حادثه 

دهشیر یزد و نیز کشته شدن همکاران عزیزمان در ایسنا و ایرنا در 
حادثه جاده دریاچه ارومیه، برای این عزیزان از خداوند علو درجات 

و برای خانواده معظم داغدار طلب بردباری می کند.
نامشان سبز و یادشان پرفروغ

امیرعباسفتاحزاده
هفتهنامهسالمت



چاقی در جهان تبدیل به یک بحران شده و شیوه 
زندگی ناسالم علت آن است. راه های زیادی برای 
همیشه  ولی  دارد  وجود  الغری  و  وزن  کاهش 
گرفتن  رژیم  دارد.  بیشتری  طرفداران  میانبر  راه 
کار سختی است بنابراین بسیاری از افراد چاق، 
و روش های  دمنوش ها  دنبال قرص های الغری، 
برخی  متاسفانه  هستند.  الغری  برای  زودهنگام 
از افراد این نیاز مردم را می شناسند و دنبال این 

هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
در شبکه های اجتماعی تبلیغات فراوانی در مورد 
قرص های الغری وجود دارد در حالی که اصال 
قرص چربی سوز نداریم که چربی های بدن را از 
بین ببرد. جالب اینجاست که برخی ادعا می کنند 
این داروی الغری به صورت موضعی چربی سوزی 
صورت  به  چربی سوزی  که  صورتی  در  می کند 
موضعی نداریم. حتی بسیار عجیب است که ادعا 
روی  تاثیری  هیچ  داروها  این  از  برخی  می شود 
تجمعی  چربی های  ولی  نمی گذارد  فرد  صورت 

را از بین می برد. 

الغری  داروهای های  مکانیسم 
برخی گیاهان دارویی هستند که دمای بدن را باال 
در  می کنیم،  دریافت  غذا  از  که  انرژی  می برند. 
بخشی  می شود.  مصرف  بدن  مختلف  قسمت های 
اگر  ما  پایه می شود و بدن  متابولیسم  از آن صرف 

فعالیت هم نداشته باشد، برای فعالیت قلب و دستگاه 
گوارش، انرژی نیاز دارد . بخشی هم انرژی گرمازایی 
غذاست، برای اینکه غذایی که خوردیم را بسوزانیم 
نیاز به انرژی داریم،با این اوصاف، بعضی از گیاهان 
با افزایش دمای بدن،کالری بیشتری می سوزانند مثل 
مقدار  یک  دارند  گرم  طبع  که  ادویه هایی  یا  زیره 
متابولیسم بدن را بیشتر می کنند و یک مقدار کمی باعث 
انرژی که مصرف می کنیم، سوخته شود. می شوند 

بعضی داروها اشتها را سرکوب می کنند؛ یعنی فرد 
گرسنه نمی شود و وعده های کم کالری می خورد و 
اینکه از چه طریقی این کار را می کند خودش یک 
مساله است مثال برخی از گیاهان مثل افدرا وجود 
در  و  می کنند  استخراج  را  افدرین  آن  از  که  دارد 
داروهای الغری استفاده می شود. عملکردش اینگونه 
است که بر سیستم عصبی مرکزی مغز تاثیر می گذارد 
جانبی  عوارض  حتما  می کند.  را سرکوب  اشتها  و 
داشته  افراد  در  اعتیاد  حالت  می تواند  و  دارد  هم 
باشد. افدرین تنها در انگلیس فروخته می شود و در 
است.  اعتیاد آور  نیست چون  قانونی  بقیه کشورها 
یکی دیگر از موارد استفاده شده در داروهای الغری، 
می کند  بیشتر  را  ساز  و  سوخت  که  است  کافئین 
ولی آن هم می تواند اثر اعتیاد آور داشته باشد و هم 
اگر دوزش باال باشد می تواند روی سیستم عصبی 
افراد تاثیر بگذارد و باعث افزایش ضربان قلب  شود 
بنابراین افرادی که فشارخون باال دارند برایشان ضرر 

البته این گروه از داروها کمتر خطرناکند.  دارد. 

هیچ داروی مکملی تاییدیه سازمان غذا و 
داروی آمریکا را ندارد!

دارویی  یک  اینکه  صرف  باشید،  داشته  توجه  باید 

گیاهی است،نمی توان به آن اعتماد کرد چون خیلی 
اعتیاد آور هستند، مثل  از داروهای گیاهی کشنده و 
داروی  اینکه یک  بنابراین صرف  تریاک و حشیش 
دانست  ایمن  را  آن  نمی توان  باشد،  گیاه  از  مکملی 

چون بیشتر این داروها تحت کنترل نیستند. 
در کشور آمریکا مکمل ها بررسی نمی شوند که ضرری 
بازار شوند در حالی که  بعد روانه  باشند و  نداشته 
از  بعد  و  می شود  مصرف  و  تولید  مکمل  داروی 
بازار  سطح  از  داشت  جانبی  عوارض  اگر  مصرف 
جمع می شود و اینگونه نیست که تاییدیه می گیرند 

و وارد بازار می شوند. 
مکمل ها اصال تاییدیه FDA را نمی گیرند یعنی الزم 
مورد  در  که  این شعارها  بنابراین  بگیرند  که  نیست 

داروهای مکمل بیان می شود، دروغ است. 

داروی الغری قابل اعتماد 
هر داروی مکملی که کارخانه داروسازی معتبر آن 
را تولید کرده و مجوز سازمان غذاودارو را دارد و 
توسط متخصصان تغذیه تجویز شده باشد، مصرف آن 
مانعی ندارد. نکته مهم این است که متخصص تغذیه 
با توجه به شرایط فرد، دارو را با دوز مشخص تجویز 
می کند ولی همین داروها را هم هرگز نباید خودسرانه 
مصرف کرد. به طور مثال »گلوریا« که داروی الغری 
است حاوی شیشه است، داروهای چاقی هم وجود 
دارد که حاوی کورتون است، حتی گاهی داروهایی 
فروخته  گیاهی  نام  به  و  هستند  عطاری ها  در  که 
می شوند، در آن پودر کورتون می ریزند و این تخلف 
در آزمایشگاه فقط قابل تشخیص است. توجه داشته 
باشید که کورتون در درازمدت به سالمت استخوان ها 
آسیب می رساند و به مرور زمان باعث پوکی استخوان 
می شود. ممکن است برخی از افراد، فشارخون باال یا 
ضربان قلب باال داشته باشند، داروهای الغری برای 
داروهای الغری  بنابراین،  نیست.  مناسب  افراد  این 
نباید خودسرانه مصرف شوند. متخصص تغذیه این 

موارد را بررسی می کند، افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند مثال بیماری های کلیوی و کبدی دارند، توسط 

متخصص تغذیه بررسی می شود. 
داروی دیگری وجود دارد به نام »کارنیتین« مکانیسمش 
اینگونه است که چربی را در بدن از جایی که هست 
افراد  و  منتقل می کند  به جایی که سوخته می شود، 
فکر می کنند اگر کارنیتین بخورند، بدن چربی ها را بار 
می زند و درون کارخانه سلول می برد و می سوزاند در 
حالی که بدن ما انتقال دهنده ها را دارد و قرار نیست 
با کارنیتین این انتقال دهنده ها زیاد شود. کارنیتین را 
برای برخی از بیماری ها ساختند مثل بیماران کلیوی 
که دیالیز می شوند و کارنیتین شان با دیالیز دفع می شود 
مدتی  که  فردی  یا  دارند  کارنیتین  مکمل  به  نیاز  و 
برایش  کارنیتین  است،  بستری  آی سی یو  در  است 
که گوشت  فردی  عادی  در حال  ولی  است  خوب 
می خورد، کارنیتین را از طریق گوشت دریافت می کند. 
البته افرادی که ورزش می کنند، مصرف کارنیتین یک 

مقدار به کاهش وزنشان کمک می کند. 
 

عوارض داروی گلوریا 
بسیاری از افرادی که داروی گلوریا را با هدف کاهش 
وزن مصرف کرده بودند دچار مشکالتی مثل سرگیجه 
شدید، دل به هم خوردگی شدید، سبکی در سر، تهوع 
شدید شدند زیرا این دارو بر مغز تاثیر می گذارد و اشتها 
را کم می کند. حتی سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار 
می دهد زیرا ترکیباتی که به آنها انتقال دهنده عصبی 
می گوییم، کم و زیاد می کند. این انتقال دهنده ها فقط 
برای اشتها نیستند و برای حرکت هم هستند بنابراین 
می رود.  بین  از  و عضله  هماهنگی عصب  و  تعادل 
تشنگی زیاد،بی قراری،بی خوابی، مشکالت گوارشی 
دیگر  از  هم  زیاد  قلب  تپش  و  خلقی  اختالالت  و 

عوارض مصرف داروی گلوریاست.
نکته مهم دیگر این است که داروهایی مثل گلوریا در 
شبکه های مجازی و توسط افرادی تجویز می شود که 

متخصص یا کارشناس تغذیه نیستند و وقتی از آنها 
نظام  شماره  می پرسیم،  را  پزشکی شان  نظام  شماره 
که  حالی  در  می دهند  ارائه  را  دیگری  فرد  پزشکی 
باید شماره با نام فرد مطابقت داشته باشد. هر فردی 
که کارشناس یا متخصص تغذیه باشد، با استعالم از 
سازمان نظام پزشکی می توان شماره نظام پزشکی که 

به نام خودش ثبت شده را مشاهده کرد.

جلوگیری از افزایش وزن در دوران کرونا 
بسیاری از مراجعانی که برای دریافت رژیم الغری 
به من مراجعه می کنند، ادعا می کنند که قبل از کرونا 
ورزش می کردند ولی در حال حاضر ورزش نمی کنند 
چون باشگاه ها تعطیل است. باید بگویم همان گونه 
پیدا  راه حلی  کرونا  دوران  در  مشکلی  هر  برای  که 
کردیم مثل زمانی که نان می پختیم،برای ورزش کردن 

در خانه هم باید وقت بگذاریم. 
آدم شروع شود  مغز  از  باید  اینکه،رژیم  دیگر  نکته 
به این معنی که وقتی تصمیم می گیریم رژیم بگیرم، 
با خود  اگر  ولی  ما می دهد  به  احساس محدودیت 
بگوییم من می خواهم شیوه زندگی ام را اصالح کنم، 
راحت تر با رژیم گرفتن کنار می آییم. از آن گذشته 
باید بپذیریم رژیم گرفتن و کاهش وزن یکباره اتفاق 
نمی افتد وحتما باید در این مسیر هدفمان را مشخص 

و آن را تبدیل به انگیزه کنیم.

تاکید متخصصان تغذیه در پی هشدار سازمان غذاودارو نسبت به داروی الغری گلوریا

دارویی برای کاهش وزن وجود ندارد؟! 
تبدیل  روزها  این  اجتماعی  شبکه های 
پرسود شده اند که  تجاری  بازار  به یک 
را  به راحتی می توان در آن هر کاالیی 
در  فروخت.  مجوز  بدون  یا  مجوز  با 
جاافتاده  مردم  برای  اینترنتی  خریدهای  اخیر  سال های 
و حتی مایحتاج روزانه هم آنالین خریداری می شود. 

شبکه های  کنترل  و  نظارت  که  است  حالی  در  این 
اجتماعی با این حجم از مخاطبان کار بسیار دشواری 
است. هفته گذشته سازمان غذاودارو نسبت به خرید و 
فروش داروی الغری گلوریا که در شبکه های اجتماعی 
بررسی های  در  گفته  و  داده  هشدار  می شود،  فروخته 
انجام شده در آزمایشگاه های مرجع سازمان غذاودارو 
صنعتی  مخدر  ماده  حاوی  دارو  این  شده  مشخص 

است.  شیشه  یا  آمفتامین 
سازمان غذاودارو تاکید کرده خرید و فروش هر نوع دارو 
و مکمل تغذیه ای در فضای مجازی از جمله سایت ها و 
اینستاگرام و... ممنوع است و مردم برای تهیه هر دارو یا 
مکملی باید اصالت آن را از طریق سامانه ttac ردیابی 
کنند. تصور کنید قبل از هشدار سازمان غذاودارو چه 
به  اجتماعی  در شبکه های  داروی الغری  این  از  میزان 

فروش رفته که عوارض آن گاهی جبران پذیر نیست. 
آنقدر  اجتماعی  شبکه های  در  تبلیغات  دیگر،  سوی  از 
جدی  هشدارها  این  اوقات  برخی  که  است  اغواکننده 
این  تغذیه«  »دیده بان  نیز در صفحه  ما  نمی شود.  گرفته 
شماره از متخصصان تغذیه می پرسیم که چگونه می توان 
توصیه های تغذیه ای و خرید و فروش دارو در فضای 

مجازی را مدیریت کرد؟!

 مهدیه 
آقازمانی 
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نزدیک 70 سال پیش، قانون مواد آشامیدنی،خوراکی، 
بهداشتی و دارویی در کشور نوشته شده و در این قانون 
به شفافیت مشخص شده  ارگان های مختلف  وظایف 
است اما بحث در مورد داروهای الغری کمی متفاوت 
است و هم در آزمایشگاه های نیروی انتظامی وهم سازمان 
غذاودارو به صراحت اعالم شده که بسیاری از این داروها 
حاوی آمفتامین است که پیش ساز ماده مخدر شیشه است. 
اما نکته مهم این است که این داروها از چه راه هایی وارد 

کشور می شوند و چرا وارد می شوند وچه ارگانی باید نظارت 
کند؟ کامال مشخص است حجم قاچاق آنقدر زیاد است 
که کنترل آن از دست نیروی انتظامی و وزارت بهداشت 
فارغ التحصیل  که  افراد  آن،برخی  بر  می رود. عالوه  در 
رشته تغذیه نیستند و در فضای مجازی فعالیت می کنند، 
چنین  و  می کنند  معرفی  تغذیه  متخصص  را  خودشان 
داروهایی را تجویز می کنند. در مقابل خیلی افرادچاق 
هم می خواهند یک شبه و خیلی زود به وزن ایده آلشان 
برسند بنابراین به این داروها تمایل نشان می دهند اما اگر 
انجمن تغذیه بداند افرادی تحت عنوان کارشناس یا مشاور 
تغذیه بدون داشتن مدرک الزم در هر جا فعالیت می کند، 
حتما با آنها برخورد می کند.طبق تفاهمنامه ای که انجمن 
تغذیه با تعزیرات حکومتی امضا کرد، هر مرکزی که در 

حیطه تغذیه بدون مجوز الزم ورود کرده باشد، شامل 
تفاهمنامه می شود و ما با آن برخورد می کنیم.

اخیرا با پدیده ای مواجه هستیم که خیلی ها خودشان را طبیب 
می دانند ولی هیچ گونه مدرک مرتبطی ندارند و خیلی راحت 

به مردم هم دارو و هم رژیم تجویز می کنند. بارها 
تاکید کردم که صالحیت اول تجویز رژیم های 

تغذیه  علوم  فارغ التحصیالن  با  غذایی 
هستند که شماره نظام پزشکی دارند. 
گشت های مشترک سازمان تعزیرات با 

انجمن تغذیه ، براساس اولویت از مراکز 
مختلف مثل باشگاه ها،عطاری ها و هر مرکزی 

که در امر تغذیه دخالت کرده بازدید دارند. عالوه 
بر اینها ما به اعضای انجمن تغذیه هم اطالع رسانی 

کردیم که اگر تبلیغ این موارد را دیدید به سازمان تعزیزات 
اعالم کنید. حتی از مردم هم می خواهیم اگر با چنین 
مواردی مواجه شدند،به سامانه مردمی وزارت بهداشت، 

دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن تغذیه ایران، تخلفات 
را با مستندات اعالم کنند. متاسفانه در شبکه های مجازی 
مثل اینستاگرام، برخی از داروها دست ساز است و برای 
تبلیغ آن از افراد مشهور استفاده می کنند که مثال الغر شده اند 

در حالی که بسیاری از آنها با آمفتامین ها تهیه شده اند.
 نکته دیگر این است که داروهای الغری در داروخانه 
هم نباید خودسرانه خریداری شوند چون انواع 
داروهای الغری در داروخانه هست و بدون 
دادن مشاوره و بررسی شرایط جسمانی فرد 
دارویی  مثال،  طور  به  می رسند.  مصرف  به 
حتما  که  دارد  وجود  »ونوستات«  نام  به  قدیمی 
باید وضعیت جسمی فرد بررسی شود و بعد استفاده 
شود. متاسفانه در 1/5 سال اخیر به دلیل کرونا، بسیاری 
از مسائل مغفول واقع شده و امیدواریم با واکسیناسیون 
دوباره شرایط مثل قبل شود و تا آن زمان بهترین کار، 

آگاه سازی مردم است.

 دارویی برای چربی سوزی موضعی نداریم! 

 دکتر ارد ایروانی
مشاور تغذیه ورزشی 

ریاست انجمن تغذیه ایران

 دکتر آزاده نجارزاده
متخصص تغذیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی 

یزد و سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه 
و امنیت غذایی دانشگاه 

 تخلفات را به سازمان تعزیرات اعـالم کنیـد!

بسیاری از افرادی که داروی گلوریا را 
با هدف کاهش وزن مصرف کرده بودند 
دچار مشکالتی مثل سرگیجه شدید، دل 

به هم خوردگی شدید، سبکی در سر، تهوع 
شدید شدند زیرا این دارو بر مغز تاثیر 

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

: چقدر اضافه وزن داشتید؟
حدود 30 کیلوگرم. حین مراجعه با قد 174 سانتی متر، 

وزنم 105 کیلوگرم بود. 
: دلیل اضافه وزن تان چه بود؟

من از کودکی چاق بودم. بعد هم برای 7 سال رستوران 
داشتم و مرتب غذاهای رستوران را می خوردم و 
اضافه وزن پیدا کردم. وقتی به خودم آمدم آزمایش 
دادم و متوجه شدم آنزیم های کبدی ام به 97 رسیده 
است. پزشک گوارش و کبد با دیدن آزمایش ها مرا 
خیلی ترساند و یک سری پرهیزهای غذایی داد. 
کره، خامه، غذاهای سرخ کردنی و دلستر برایم ممنوع 
شد. پرهیزهای غذایی را رعایت کردم و همزمان 
رژیم غذایی گرفتم. تا سال 98 آنزیم های کبدی ام 
از 97 به 63 و وزنم هم از 117 به 106 کیلوگرم 
رسید ولی از رژیم خسته شدم و آن را رها کردم. 

: چرا؟
من آدم پرخوری بودم. حجم معده من زیاد بود. 
برایم سخت بود بعد از 25 سال که در هر وعده دو 

بشقاب غذا می خوردم حاال 10 قاشق غذا بخورم. 
این کار ساده ای نبود. کارشناس تغذیه ای که به او 
مراجعه کرده بودم اصال اهل تجویز داروی الغری 
به  غذا  کاهش حجم  با  فقط  می خواست  و  نبود 
کاهش وزنم کمک کند. برای همین پس از مدتی 
حس کردم کم آوردم و رژیم را رها کردم اما باز 
هم پرهیزها را رعایت می کردم. با رها کردن رژیم 

دوباره وزنم به 109 کیلوگرم رسید.
وزنتان  گرفتید  : چطور مجدد تصمیم 

را کم کنید؟
پدرخانمم را نزد متخصص تغذیه بردم و دیدم که 
خیلی خوب وزن کردند و تصمیم گرفتم من هم 
به دکتر ایمانی مراجعه کنم. رژیم گرفتم و خیلی 

خوب هم وزنم پایین آمد.
: این بار رژیم متخصص تغذیه چه فرقی 

با رژیم های قبلی داشت؟
فرق رژیم دکتر ایمانی اینجا بود که برای کمک به 
کاهش وزن برای من داروی گیاهی کاهش اشتها 

تجویز شد. نیم ساعت قبل از غذا باید 2 عدد از 
قرص عصاره ساقه کرفس را با دو لیوان آب مصرف 
می کردم. به واسطه مصرف این قرص ها اشتهایم 
به شدت کم شد. 30 تا 45 دقیقه پیاده روی روزانه 
به من توصیه شده بود که من چون بیکار بودم 2 
ست یک ساعته در روز رفتم. می توانستم بیشتر هم 
وزن کم کنم ولی دکتر به من گفت که کاهش وزن 
سریع برایم خطرناک است و بهتر است کاهش وزن 

تدریجی داشته باشم. 
: طی رژیم به مشکلی برخورد نکردید؟

نه، من اراده خوبی داشتم. یکی از دالیل اضافه وزنم 
مسافرت های دوستانه بود. در طول سفر دیوانه وار 
می خوردیم. هر 4-3 ماه یکبار مسافرت می رفتیم 
و من هر بار 6 کیلوگرم وزن اضافه می کردم. وقتی 
برمی گشتم کمی از اضافه وزنم کم می شد اما باقی آن 
می ماند و هر بار در حال کاهش و افزایش وزن بودم. 
وقتی رژیم را شروع کردم از 105 به 98 کیلوگرم 
رسیدم. دوستانم به من پیشنهاد سفر دادند. خانمم 

تاکید کرد به سفر نرویم تا دوباره وزنم اضافه نشود 
اما به خودم قول دادم که رعایت کنم. در دو هفته ای 
که سفر بودم 2 ساعت پیاده روی ام را قطع نکردم و 
توانستم 2/5 کیلوگرم کم کنم. شاید اگر سفر نبودم 
بیشتر کم می کردم ولی به هر حال همین که وزن 
اضافه نکردم خوب بود. در دوره 40 روزه اول رژیم 
14 کیلوگرم وزنم کم شد. دوباره به متخصص تغذیه 
مراجعه کردم و اینبار حجم غذایم به نسبت قبل کمتر 

شد و قرصم را نیز هم عوض کردند. 
: چه مدت است که تحت نظر هستید؟

4 دوره نزد دکتر رژیم گرفته ام و در 4 ماه و 10 
روز 32 کیلوگرم وزن کم کرده ام. به گفته دکتر 30 
کیلوگرم اضافه وزن داشتم و  بار آخر دکتر توصیه 
کرد 4 کیلوگرم دیگر هم وزن کم کنم. رژیم آخرم، 
رژیم پروتئینی بود تا صورتم پر شود زیرا طی رژیم 

کمی صورتم ریخته بود. 
: فکر می کنید رمز موفقیت تان چه بود؟

در این مدت همسرم به من خیلی کمک کرد و 

انگیزه داد. خودم هم خیلی تالش کردم. روزی 2 
ساعت پیاده روی روزانه داشتم. هر روز 12 لیوان آب 
می نوشیدم. فیبر بیشتری مصرف کردم. نان مصرفی ام 
یا جو بود یا سنگک. در هر وعده غذایی نیم کیلوگرم 
سبزی خوردن می خوردم. شیوه زندگی ام را به کل 
تغییر دادم. قبال 5 دقیقه ای غذایم را تمام می کردم اما 

حاال 20 دقیقه با نوک قاشق غذا می خورم. 
: برای کبد چرب چه توصیه ای برایتان 

داشتند؟
قرص لیورگل و یک سری عرقیجات مثل خارمریم، 
کاسنی، کیالک و... تجویز کردند که باعث شد بعد 
از 4 ماه مصرف، آنزیم های کبدی ام از 76 به 27، 
قندم به زیر 100 و تری گلیسیریدم از 255 به 41 
برسد. من قبال چای را با 10 تا قند می خوردم. به 
شدت اهل شیرینی بودم اما طی این 4 ماه اصال 
شیرینی نخوردم. قبال هر 10 روز نیم کیلوگرم ناپلئونی 
و خامه ای می خریدم، در حالی که این روزها، چای 

را تنها با یک خرما می نوشم.

آقایپورسارانکهطی4ماهآنزیمهایکبدیخودرااز76به27رسانده،میگوید:

شیوه زندگی ام اشتباه بود!

حداکثر کاهش وزن در هفته 
باید ۱ تا 2 کیلوگرم باشد!

دکترمحمدعلینیلفروشزاده
دبیر انجمن متخصصان پوست و موی ایران و رئیس مرکز 

تحقیقات پوست و سلول های بنیادی 

نگاه متخصص پوست 

مهمان این هفته ما آقای امیر پورساران هستند که توانسته اند طی 4 ماه کاهش 
وزن 32 کیلوگرمی داشته باشند. آقای پورساران بارها رژیم کاهش وزن داشتند 
و یکی از گله های اصلی شان این بود که متخصصان تغذیه متوجه این موضوع 
نیستند که چاقی یک بیماری است و فردی که برای مدت ها عادت به پرخوری 
داشته، نمی تواند یک شبه حجم غذای دریافتی اش را کم کند و طبیعی است که بعد از مدتی 
از رژیم گرفتن خسته شود. اینکه ایشان این بار چگونه موفق شدند وزن خود را پایین بیاورند 

موضوعی است که با دنبال کردن این گفت وگو می توانید دریابید. 

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنامیرپورساران
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه

ودکترمحمدعلینیلفروشزادهمتخصصپوست

32 کیلوگرم کاهش 
وزن در 4 ماه

: آقای دکتر! در مورد آقای پورساران و 
رژیمی که برایشان توصیه کردید، توضیح بدهید.
آقای پورساران هنگام مراجعه اضافه وزن باالیی 
داشتند. چون میل خیلی باالیی به غذا داشتند کنار 
رژیم غذایی کاهش وزن، برایشان داروی کاهش 
اشتها تجویز کردم. داروهای کاهش اشتها را باید 
با آب زیاد قبل از وعده های غذایی مصرف کرد. 
وقتی فیبر محلول در مکملی هست آب زیادی را 
به خود جذب کرده و بدون افزودن کالری حجم 
افرادی که کبد  از معده را پر می کند. در  باالیی 
چرب یا دیابت یا چربی باال دارند مصرف این 

داروها کمک کننده است. 
: برای کاهش چربی کبد و تری گلیسیرید 

خونشان چه تجویزی داشتید؟

مهم ترین و اصلی ترین روش درمان، کاهش وزن 
است البته هرگز از بیمار نمی خواهیم کاهش وزن 
سریع داشته باشد و مثال در یک ماه 10 کیلوگرم 
شرایط  این  در  چون  بیاورد  پایین  را  وزنش  از 
نفوذ  با  و  شده  آزاد  سرعت  به  خون  در  چربی 
می شود.  کبد  وضعیت  شدن  بدتر  سبب  کبد  به 
در برنامه غذایی آقای پورساران فیبرهای غذایی 
باال  فیبرهای محلول در رژیم غذایی  به ویژه  و 
رفت و با مصرف سبزیجات و مایعات فراوان و 
روغن های مفید سعی کردیم شیوه درست تغذیه ای 
فراهم کنیم. از او خواستم لبنیات کم چرب استفاده 
کند. نشاسته ها و قندهای ساده را محدود یا حذف 
کردم چون بدترین منبع قند برای افراد مبتال به 
کبد چرب، قندهای ساده ای است که در آبنبات، 

شکالت، شیرینی، مربا و حتی عسل های بازاری 
موجود است. 

پورساران  آقای  مشکالت  از  یکی   :
برای  راهی  است.  بوده  صورتشان  افتادگی 

پیشگیری از این موضوع وجود دارد؟
اصوال در حوزه کاهش وزن دو گروه داریم. گروهی 
که به سختی رژیم را رعایت می کنند و گروهی که 
بیش از حد رعایت می کنند و به شدت خود را 
محدود می کنند. در 4 ماه کاهش وزن 20 کیلوگرمی 
طبیعی است اما آقای پورساران 32 کیلوگرم وزن 
کم کردند. گاهی حتی از مقداری که برایشان تجویز 
شده بود، کمتر می خوردند و سرعت کاهش وزن 
شد  باعث  موضوع  این  بردند.  باال  خودشان  را 
صورتشان تحت تاثیر کاهش وزن سریع قرار بگیرد 

اما چون در رژیم تمام گروه های غذایی استفاده 
شده بود دچار عارضه خاص دیگری نشدند. در 
کل به تمامی مراجعه کنندگان تاکید دارم بیش از 
آنچه در برنامه غذایی نوشته شده خود را محدود 

نکنند و پرهیز اضافه به خود ندهند. 
: چرا این بار رژیم پرپروتئین برایشان 

تجویز کردید؟
با رسیدن فرد به وزن ایده آل سختی رژیم و میزان 
محدودیت کالری کم می شود و سرعت کاهش 
وزن را می توان پایین آورد و همزمان با باال بردن 
پروتئین دریافتی به عضله سازی کمک کرد. برخی 
ویتامین های پیش ساز کالژن مثل C و E و برخی 
اسیدهای آمینه یا داروهای حاوی کالژن هم در 

این دوره تجویز می شود.

تاکیددکترحسینایمانیبهمهمان»میزگردتغذیه«

داروی های کاهش اشتها را باید با آب فراوان نوشید!
آقای پورساران، گاهی حتی 

از مقداری که برایشان 
تجویز شده بود، کمتر 

می خوردند و سرعت کاهش 
وزن را خودشان باال بردند. 

این موضوع باعث شد صورتشان تحت تاثیر 
کاهش وزن سریع قرار بگیرد اما چون 

در رژیم تمام گروه های غذایی استفاده 
شده بود دچار عارضه خاص دیگری 

نشدند. در کل به تمامی مراجعه کنندگان 
تاکید دارم بیش از آنچه در برنامه 

غذایی نوشته شده خود را محدود نکنند 
و پرهیز اضافه به خود ندهند 

 

رژیم کاهش وزن غیراصولی به شدت به پوست و مو آسیب 
می زند. حداکثر وزن کم شده در هفته باید 1 تا 2 کیلوگرم 
باشد، در غیر این صورت با کوچک شدن سلول های چربی 

زیرپوستی، پوست افتاده و چروکیده می شود. 
با  باشد زیرا  بین کمک کننده  این  ورزش می تواند در 
افزایش انعطاف پذیری پوست به انعطاف و ارتجاع پوست 
کمک می کند اما ورزش شدید و عرق کردن خود باعث 

افتادگی و الغری بیشتر صورت می شود. 
در کل، مصرف مایعات کافی در خالل و بعد از ورزش 
و خنک نگه داشتن صورت، مصرف انواع آنتی اکسیدان ها 
از جمله لیکوپن در بهبود رطوبت پوست و جوان سازی 
آن کمک کننده است. مصرف پروتئین هم در حفظ حالت 

ارتجاعی پوست دخیل است. 
کنار این مساله می توان در طول رژیم از کرم های مغذی 
و رطوبت رسان مخصوصا شب ها استفاده کرد. مصرف 
همزمان ویتامین K ،E ،C ،A ،B هم در کاهش تیرگی 
پوست و هم افزایش کالژن سازی موثرند و مواد غذایی 
مانند انواع آجیل، میوه، سبزیجات، شکالت تلخ، فلفل، 
گل کلم، تخم مرغ، برنج و... از منابع خوب این ویتامین ها 

محسوب می شوند.

نگاه متخصص تغذیه
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دهان  سالمت  تداوم  برای 
و  موثر  مراقبت  دندان،  و 
کافی ضروری است اما برای 
در  دندان  از  مراقبت  خانم ها 
دوران بارداری، شیردهی و یائسگی مهم تر است. 
به نظر نمی رسد که یک فرد سالم بدون هیچ دلیلی 
دندان های خود را از دست بدهد. همین مساله در 
مورد خانم های باردار نیز صدق می کند و مادر می تواند 
با انجام کارهای ساده اما پیشگیرانه، دندان های خود 
را حفظ کرده یا به سایر مشکالت دندانی دچار 
نشود. با این وجود این مساله که مادران در دوران 
بارداری با پوسیدگی دندان و مشکالت لثه مواجه 
هستند بر کسی پوشیده نیست. از جمله مشکالت 
ایجاد شده دهان و دندان در دوران بارداری می توان 
به زایمان زودرس، نوزاد کم وزن، پره اکالمپسی، 
زخم های بافت لثه، گرانولومای بارداری، التهاب 
لثه، تومورهای بارداری، لق شدن و فرسایش دندان 
و خشکی دهان اشاره کرد. تغییر سطح هورمون در 
بارداری به طور مستقیم روی لثه ها اثر می گذارد و 
خطر ابتال به بیماری لثه را افزایش می دهد، همچنین 
به طور غیرمستقیم باعث پوسیدگی دندان می شود 
که به نوبه خود می تواند بر سالمت جنین در حال 
رشد نیز تاثیر بگذارد بنابراین مراقبت از دندان و 

لثه در این دوران برای خانم ها بسیار مهم است. 
حتما قبل از بارداری، وضعیت دندان هایتان را بررسی 
کنید. به این ترتیب پزشک می تواند بافت لثه شما 
را به دقت بررسی کرده و دندان ها را به صورت 
حرفه ای ترمیم کند و هرگونه مشکالت بهداشت 

دهان و دندان را پیش از بارداری درمان کند.

مراقبت از دندان در دوران بارداری
 اگر باردار هستید باید به دندان پزشک خود 
می توان  بارداری  مدت  تمام  در  بدهید.  اطالع 
مراقبت های معمول دندان را انجام داد.. با این 
حال، برطرف کردن مشکالت دندان پزشکی باید 
به بعد از زایمان موکول شود. بهتر است قبل از 
ویزیت دندان پزشکی، با پزشک متخصص زنان 
و زایمان مشورت کنید که آیا راهنمایی خاصی 

برای شما دارند یا خیر؟
 باید نام و دوز تمام داروهایی را که در دوران بارداری 
مصرف می کنید از جمله ویتامین ها یا داروهای 
به اطالع دندان پزشک  را  تجویزی پزشک زنان 
خود برسانید تا اگر الزم باشد دندان پزشک برنامه 
درمانی شما را بر اساس این اطالعات تغییر دهد.

 به بهانه بارداری از ویزیت و معاینه دندان پزشکی 
صرف نظر نکنید. در دوران بارداری انجام معاینات 
منظم پریودنتال )لثه( بسیار مهم است زیرا بارداری 
باعث ایجاد تغییرات هورمونی می شود که شما را 
در معرض خطر ابتال به بیماری پریودنتال و لثه های 
حساس قرار می دهد که به راحتی خونریزی می کنند. 
در دوران بارداری باید به هرگونه تغییر در لثه توجه 
ویژه داشته باشید. در صورت وجود حساسیت، 
خونریزی یا تورم لثه در اسرع وقت با دندان پزشک 

یا پریودنتیست صحبت کنید.
 اقدامات بهداشت دهان و دندان را به منظور 
جلوگیری یا کاهش مشکالت بهداشت دهان 

و دندان دنبال کنید.
 اگر در زمان بارداری تهوع صبحگاهی مانع 
مسواک زدن شما می شود، از خمیر دندان مزه دار 
استفاده کنید. از دندان پزشک یا متخصص بهداشت 
بخواهید برندهای معتبر را به شما معرفی کنند و در 
صورتی که مرتبا استفراغ می کنید، دهان خود را با 

آب یا دهانشویه حتما شستشو دهید.

تغذیه درست در بارداری برای حفظ 
سالمت دندان ها و کودک شما

از مصرف میان وعده های شیرین اجتناب کنید. 
اینکه شما در این دوران میل به مصرف شیرینی 
دارید کامال طبیعی است، با این حال به خاطر داشته 
باشید که مصرف زیاد میان وعده شیرین احتمال ایجاد 

پوسیدگی دندان را بیشتر می کند.
یک رژیم غذایی سالم و متعادل داشته باشید. 
اولین دندان های کودک شما حدودا در دوره 3 
ماهگی بارداری شروع به رشد می کند. رژیم های 
غذایی سالم حاوی محصوالت لبنی، پنیر و ماست 
ضروری  معدنی  مواد  تامین  برای  خوبی  منبع 
استخوان های  و  لثه  دندان ها،  برای  که  هستند 

جنین بسیار مفید هستند.

بعد از زایمان 
اگر در دوران بارداری خود با مشکل لثه روبرو 
شدید، با پزشک صحبت کنید یا بالفاصله پس 
از زایمان به دندان پزشک خود مراجعه کنید تا کل 
دهان شما بررسی شود و سالمت پریودنتال مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
تغییراتی که در لثه مشاهده می شود را جدی بگیرید
در دوران بارداری بدن مادر دچار تغییرات در تعادل 
هورمونی می شود زیرا جفت میزان باالتری از استروژن 
و پروژسترون تولید می کند و در نتیجه بسیاری از 
بافت ها تحت تغییرات خاصی قرار می گیرند و در 
صورت تحریک لثه، حساسیت بیش از حد رخ 
می دهد. اغلب اوقات در بارداری، لثه ها دچار التهاب 
می شوند که به عنوان تومورهای بارداری شناخته 
می شود. التهاب لثه در بارداری معموال از ماه دوم 
شروع شده و در ماه هشتم به باالترین سطح التهاب 
می رسد و پس از تولد خود به خود بهبود می یابد. 
این التهابات از گرانولوم پیوژنیک منشاء می گیرند 
و پس از 1 تا 2 ماه از بین می روند اما اگر در مدت 
ذکر شده التهاب به خودی خود از بین نرفت، درمان 
جراحی توصیه می شود. جراحی معموال به روش های 
معمول یا لیزر انجام خواهد شد. به دلیل خونریزی 
گرانولومای پیوژنیک، درمان با لیزر بسیار راحت تر 
است. در واقع، اگر گرانولوم ها مزاحمتی برای بیمار 

ایجاد نکنند و دچار خونریزی بیش از حد نشوند، 
نیازی نیست که در دوران بارداری درمان شوند.

التهاب لثه در 40درصد از بارداری  ها دیده می شود. 
با این حال اگر لثه های مادر سالم باشند تحت تاثیر 
تغییراتی که در اثر افزایش پالک و التهاب لثه ایجاد 
می شوند، قرار نخواهند گرفت. پاپیالی لثه ممکن 
است مانند توت فرنگی متورم قرمز رنگ به نظر 
برسد. در لبه های لثه و پاپیالها امکان ایجاد شکاف 
همراه درد و خونریزی وجود دارد. گاهی اوقات کل 
کثه به رنگ قرمز تیره دیده می شود. وقتی در یک 
قسمت از لثه تورم و رشد بافت لثه به وجود آید، 
در این صورت تومورهای بارداری دیده می شود. به 
طور کلی، دلیل اصلی این بیماری تحریک لثه است.
در کل تغییرات لثه به این ترتیب نامگذاری شده اند: 
ژنژویت ساده، زخم ناشی از ژنژویت، هایپرتروفی لثه 
و تومور بارداری. طبق یافته ها مشخص شده است 
که علت این تغییرات افزایش سطح پروژسترون در 
جریان خون است که باعث ازدیاد نفوذپذیری عروق 
می  شود. چنین تصور می شود که علت دیگر این 
پدیده، سطح پایین ویتامین C است. تجویز ویتامین 
C، کلسیم، فسفر و اف ال می تواند برای مادران مفید 
باشد. مادرانی که دچار کمبود هستند، در مقایسه با 
مادرانی که نسوج پریودنشیوم آنها سالم است، بیشتر 
در معرض خطر به دنیا آوردن نوزادانی با وزن کم 
هستند. بیماری پریودنتال با بسیاری از بیماری های 
سیستمیک از جمله عوارض بارداری  مرتبط است. 

تغییراتی که در دندان ها ایجاد می شود
به طور کلی یافته ها حاکی از این است که پوسیدگی 
دندان در دوران بارداری افزایش می یابد. دندان ها 
دردناک شده و از رفتن آنها قابل مشاهده است. 
چنین فرضیه ای هم وجود دارد که جنین داخل رحم، 
کلسیم مورد نیاز جهت رشد خود را از دندان های 
مادر تامین می کند و با هر بارداری، مادر سالمت 
تعدادی از دندان های خود را از دست می دهد اما 
هیچ یافته علمی این فرضیه را ثابت نکرده است. 
دندان پزشکان این موضوع را چنین تفسیر می کنند:

 حالت تهوع و استفراغ در 70درصد بارداری ها 
مشاهده می شود. استفراغ بر بهداشت دهان تاثیر 
منفی گذاشته و باعث فرسایش الیه مینای دندان 

مادر می شود. در دوران بارداری، کاهش غلظت 
کلسیم رخ می دهد. اگرچه گردش خون در این 
دوران دو برابر می شود، با این حال سطح کلسیم 
یونیزه در مقایسه با پیش از بارداری هیچ تفاوتی 
ندارد. افزایش نظافت و رعایت عادات بهداشت 
دهان و دندان در دوران بارداری به جلوگیری از 

این مشکل کمک می کند.
میزان وخامت سالمت دهان و دندان در دوران 

بارداری به عوامل زیر بستگی دارد:
 ممکن است در ماه های اول بارداری تعدادی 
از مادران عالقه خاصی به خوردن برخی از غذاها 
به ویژه کربوهیدرات داشته باشند اما گاهی بعد 
از خوردن این مواد غذایی، مسواک زدن دندان ها 

نادیده گرفته می شود.
 لثه های خانم های باردار به دلیل تاثیر هورمون های 

بارداری )استروژن، پروژسترون( حساس شده و 
خونریزی بیشتری دارند و در نتیجه ممکن است 
مادران باردار از مسواک زدن خودداری کنند. در 
نتیجه، پالک باکتری افزایش می یابد. بنابراین، در 

بارداری دهان و لثه به مراقبت بیشتری نیاز دارد.
 استفراغ، به خصوص در ماه های اول بارداری، 
محیط اسیدی دهان را افزایش می دهد. در چند ماه 
اول، مادر ممکن است به دلیل تهوع توجه کافی به 
مراقبت های دهان نداشته باشد و در صورت عدم 
مسواک زدن، محیط اسیدی ایجاد شده در دهان به 

مینای دندان آسیب می رساند.
 به دلیل کاهش میزان بزاق، تشکیل پوسیدگی 

در این دوره افزایش می یابد.
 زمانی که مادر سرگرم مراقبت از سالمتی کودک 
است، از مراقبت های بهداشتی دهان و دندان خود 

غافل می شود که این غفلت باعث آسیب رساندن 
به سالمت دهان می شود.

 در نظر گرفتن دالیل ذکر شده، توجه بیشتر به 
مراقبت های بهداشتی دندان پزشکی در این دوره 

ضروری است.
راهنمای رژیم غذایی در کل دوران بارداری از 

نظر بهداشت دهان و دندان:
 در رژیم غذایی متعادل دوران بارداری باید 
میوه ها، سبزیجات، غالت، شیر، لبنیات، گوشت، 
 ،E، C، D ماهی و تخم مرغ که غنی از ویتامین های
کلسیم و فسفر هستند به میزان کافی مصرف شوند.
 حتی االمکان از مصرف شکر به ویژه در وعده های 

غذایی خودداری شود.
تافی  انواع  و  خشک  میوه های  مصرف  از   

خودداری شود. 
 تغذیه در این دوره بر سالمت مادر و همچنین 
کودکی که قرار است متولد شود تاثیر می گذارد. 
نقش ویتامین های  E و D روی تشکیل مینای دندان 
مشخص است. همچنین هیچ شواهد واضحی وجود 
ندارد که قبل از تولد، می توان با استفاده از فلوراید 

از پوسیدگی دندان ها جلوگیری کرد. 
بنابراین در دوران بارداری، مراقبت از دهان و دندان 
نیاز به توجه ویژه ای دارد زیرا بخشی از سالمت 
عمومی مادر بوده و در این دوره از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. مراقبت از دهان و دندان هم به 
مادر و هم به جنین مربوط می شود. باید در نظر 
داشت که نادیده گرفتن بهداشت دهان و دندان در 
دوران بارداری نه تنها مشکالتی از جمله پوسیدگی 
دندان و از دست دادن آن را به وجود می آورد بلکه 
ممکن است منجر به تولد زودرس، نوزاد کم وزن و 
پره کالمپسی )فشارخون باال( شود. بارداری دوره ای 
است که در آن مادر باید با پیروی از قوانین خاصی، 
از سالمت خود و نوزادش محافظت کند. در این 
دوره، مادران با انجام اقدامات احتیاطی الزم می توانند 
از سالمت دهان و دندان خود محافظت کرده و 
در نتیجه از مشکالت دندانی که غیرقابل جبران 

هستند جلوگیری کنند.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov :منابع
https://www.webmd.com

تداوم سالمت دهان و دندان، مراقبت موثر و کافی ضروری است

بارداری و مشکالت دندانی
حتما قبل 

از بارداری، 
وضعیت 

دندان هایتان را 
بررسی کنید. 
به این ترتیب 

پزشک می تواند 
بافت لثه شما 

را به دقت 
بررسی کرده 

و دندان ها 
را به صورت 

حرفه ای ترمیم 
کند و هرگونه 

مشکالت 
بهداشت 

دهان و دندان 
را پیش از 

بارداری درمان 
کند

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

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
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 یکتا فراهانی 

راستگويي و داشتن صداقت 
كه  است  صفاتي  از  يكي 
همه آن را تحسين مي كنند 
و خودشان هم سعي دارند 
به آن پايبند بمانند، در حالي كه در بسياري 
موارد به بهانه هاي مختلف، شيوه اي ديگر پيش 
مي گيرند و رفتارهايي ناشي از عدم صداقت 
دارند. در اين ميان، آنچه براي كودكان مهم 
است رفتار ماست؛ نه آنچه ادعا مي كنيم و از 
فرزندان مان هم مي خواهيم آن گونه عمل كنند.
دروغگويي يكي از موارد اكتسابي است كه 
بچه ها مي توانند به راحتي آن را از رفتار والدين 
خود بياموزند. رفتاري كه شايد به آساني در 
افراد شكل مي گيرد اما به سختي از بين خواهد 
رفت. در اين خصوص و در مورد چگونگي 
شكل گيري دروغگويي در كودكان و علل و 
عوامل آن با دكتر عسل ناجيان، روان شناس 

باليني گفت وگو كرده ايم.

: خانم دكتر! دروغ گفتن كودكان 
چه تفاوتي با دروغگويی بزرگساالن دارد؟

در زندگي همه ما لحظاتي پیش آمده كه به دالیل 
مختلف از جمله ترس از مواجهه با واقعیت یا 
براي رسیدن به هدف خود، كسب منفعت و... 
واقعیت را به گونه اي تحریف كرده و به اصطالح 
دروغ گفته ایم اما هنگامي كه فرزندان مان شروع 
به تحریف واقعیت مي كنند نگران و مضطرب 
مي شویم چون مي ترسیم آنها در آینده دروغگو 
شوند. وقتي خود والدین به راحتي دروغ مي گویند 
نباید انتظار داشته باشند فرزندان شان دروغ نگویند. 
هنگامي كه كودك شاهد دروغ گفتن والدین خود 
باشد نمي توان از او انتظار داشت هیچ وقت دروغ 
نگوید. در واقع فرزندان ما خیلي زود متوجه 
مي شوند كه ما از دروغ گفتن به عنوان یكي از 
روش هاي حل مساله استفاده مي كنیم بنابراین 
خودشان هم دیر یا زود همان گونه عمل خواهند 
كرد و از دروغ گفتن به عنوان یک راه حل براي 

رسیدن به خواسته هایشان استفاده مي كنند.

: آيا علل دروغ گفتن در سنين مختلف 
با هم تفاوت دارد؟

بله، علل دروغ گفتن در سنین مختلف با هم 
متفاوت است. مثال كودكان 4-3 ساله تفاوت 
زیادي براي دنیاي واقعي و خیالي خود قائل نیستند 
بنابراین اگر چیزي خالف واقعیت مي گویند 
نمي توان آن را دروغ یا نشانه ضعف شخصیتي 
آنها دانست. در مواردي هم ممكن است كودكان 
در سنین 5-4 سالگی گاهي شخص دیگري را 
مسوول اشتباهات خود بدانند. مثال ممكن است 
وقتي اتاق را به هم مي ریزند یا چیزي را خراب 
مي كنند بگویند خواهر كوچک شان كه فقط چند 
ماه دارد چنین كاري كرده است. ما نباید این كار 

كودك را هم دروغ تلقي كنیم.

براي بررسي علل دروغگویي در كودكان باید 
به موضوعات بسیار زیادي توجه داشت چون 
مي تواند دالیل بسیار متفاوتي داشته باشد كه در 
راس آنها البته در سنین پایین »تخیل« قرار دارد 
بنابراین والدین باید متوجه تخیالت كودكان 
بشوند و آنها را سركوب نكنند چون این كار جزو 
ویژگي هاي رشدي آنهاست و سركوب آن هم 
مانع از پرورش خالقیت در كودك خواهد شد.
یكي از دالیل دروغگویي در كودك تنبیهات 
و تهدیدهایي است كه اغلب از سوي پدر و 
مادرها یا مربیان كودك بر او اعمال مي شود. 
در واقع بعضي قوانین وضع شده توسط والدین 
یا مربیان آموزشي آنقدر براي كودكان سخت 
است كه براي فرار از آنها، چاره اي جز دروغ 
برایشان باقي نمي ماند. سخت گیري هاي والدین 
هم از موضوعات دیگري است كه بچه ها را 
وادار به دروغگویي مي كند. وقتي كودك كاري 
انجام مي دهد كه مي داند باعث واكنش تند و 
تلخ از سوي والدین خود خواهد شد معموال 
براي فرار از رویارویي با چنین برخوردهایي از 
جانب والدین خود، متوسل به دروغ خواهد شد.

: چه هنگام دروغ در كودكان معنا 
پيدا مي كند؟

كودكان 6-5 ساله به تدریج با معناي دروغ گفتن 
با آن، راستگویي آشنا مي شوند.  یا در تقابل 
حتي اگر دروغ بگویند حس خوبي ندارند. در 

سنین باالتر هم مثال 11 سالگي كم كم متوجه 
مي شوند اساس روابط باید بر پایه اعتماد باشد 
و نباید با دروغگویي این اعتماد را سلب كرد. 
البته كودكان تا زیر 5 سال دروغ را نمي شناسند 
و ما هم نمي توانیم نگران دروغ گفتن آنها شویم 
اما از 6 سالگي به بعد یعني با ورود كودك به 
مدرسه او دیگر متوجه راست و دروغ خواهد شد.

: جلب توجه تا چه حد مي تواند باعث 
دروغگويي كودكان شود و والدين چگونه بايد 
متوجه اين گونه رفتارهاي فرزندان خود شوند؟
گاهي وقتي به كودكان توجه زیادي نمي شود و 
كمتر پیش مي آید مورد توجه اطرافیان به خصوص 
والدین خود قرار گیرند، كودكان ناچارند براي 
دیده شدن، بعضي موضوعات را ولو به صورت 
اغراق آمیز به قدري بزرگ جلوه دهند تا به گونه اي 
دیده شوند و در واقع بتوانند توجه الزم را از 
والدین خود دریافت كنند. در چنین مواقعي والدین 
باید به جاي متمركز شدن بر رفتار كودك، بیشتر 
به چگونگي رفتار خودشان بپردازند تا بتوانند 
الگوي رفتاري مناسبي براي فرزندان شان باشند.

تا چه حد  پرحرفي در كودكان   :
مي تواند منجر به دروغگويي آنها شود؟

بعضي كودكان هوش كالمي باالیي دارند كه 
گاهي هم آن را با حرف زدن زیاد بروز مي دهند؛ 
یعني در طول روز از تعداد كلمات بسیار زیادي 

استفاده مي كنند بنابراین گاهي از جمالتي استفاده 
مي كنند كه به نظر مي رسد واقعیت ندارد، در 
حالي كه این كودكان هدف خاصي از بیان این 
حرف ها ندارند. آنها فقط دوست دارند صرفا 
حرف زده باشند و از لحاظ رواني ارضا شوند. 
البته این موضوع بیشتر در كودكان بیش فعال دیده 
مي شود چون یكي از ویژگي هاي این كودكان 

حرف زدن زیاد آنهاست.

: از چه راهكارهايي مي توان براي 
اصالح دروغگويي كودكان كمك گرفت؟

خود  فرزند  گفتن هاي  دروغ  متوجه  وقتي 
به طور  كه  است  این  كار  مهم ترین  مي شویم 
مستقیم راستگویي را به آنها گوشزد نكنیم، بلكه 
حتما با استفاده از روش هاي غیرمستقیم با آنها 
برخورد كنیم. مثال مي توان از طریق كارهایي مانند 
قصه گویی و گفتن داستان، پیامد هاي راستگویي و 
دروغگویي را براي بچه ها توضیح دهیم. البته بهتر 
است حتما خودشان را هم در جریان داستان گویي 
قرار دهیم و از آنها بپرسیم كه چه نظري در 
مورد شخصیت هاي داستان دارند. سپس مي توانیم 
براي كودك توضیح دهیم شخصي كه در داستان 
دروغ گفته محكوم به تنهایي شده چون دیگران 
نمي توانستند به او اعتماد كنند، از این رو، تنها 
مانده است. ضمن اینكه پدر و مادرش هم از 
دست او عصباني شده اند و به این ترتیب كم كم 
دوستانش را هم از دست داده و كسي حاضر 

نمي شود با او بازي كند. بعد از همه اینها بهتر 
است از كودك بخواهیم او هم نظرش را در مورد 
داستان بگوید. توجه داشته باشیم قصه گویي براي 
بچه ها تاثیر زیادي دارد. آموزش راستگویي به 
كودك به طور غیرمستقیم هم از جمله راهكارهاي 
موثر دیگر در این باره است كه مي تواند مانع از 

دروغگویي كودكان شود.

: عالوه بر قصه گويي چطور مي توان 
لزوم برخورداري از صداقت و راستگويي را 

براي كودكان توضيح داد؟
پدر و مادرها همیشه باید دنبال نكات ریز و 
با  راه هایي براي آموزش به كودكان باشند و 
ارزش گذاري هاي غیرمستقیم بر راستگویي، آن 
را به فرزندان خود آموزش دهند. ما مي توانیم 
فرزندان مان را متوجه رفتار هاي ناشي از صداقت 
و راستگویي و در مقابل، دروغگویي اطرافیان 
كنیم و با سوال كردن از خودشان، آموزش الزم 
را در این خصوص به آنها بدهیم. مثال وقتي فیلم 
یا كارتوني را با كودك نگاه مي كنیم مي توانیم 
عالوه بر كودك با دیگر اعضاي خانه هم در 
مورد شخصیت هاي مختلف آن از جمله افراد 
معتمد یا غیرپایدار و نامطمئن گفت و گو كنیم. به 
این ترتیب، كودك به طور غیرمستقیم متوجه اصل 
ماجرا مي شود. در صورتي كه استفاده از روش هاي 
مستقیم یا تكرار عباراتي مانند نباید به كسي دروغ 
بگویي، چرا اینقدر دروغ مي گویي، كسي دروغگو 

را دوست ندارد و... فقط مقاومت كودك و میزان 
حساسیت والدین را افزایش مي دهد و در عمل 

هم اغلب بدون نتیجه خواهد بود.

: ابراز احساسات تا چه حد مي تواند 
با دروغگويي كودكان در ارتباط باشد؟

یكي از راه هاي اصالح دروغگویي ایجاد فضایي 
است كه كودك بتواند به راحتي احساسات خود 
را بیان كند. در صورتي كه والدین اغلب براي 
چنین كاري حوصله ندارند و معموال فكر مي كنند 
فرزندشان باید مطابق میل آنها رفتار كند. كودك 
باید بتواند احساسات خودش را آن گونه كه 
خودش مي خواهد بیان كند. اگر هم از كسي یا 
چیزي خوشش نمي آید به جاي اینكه او را وادار 
به دروغ گفتن بكنیم مي توانیم خیلي راحت، ساده 
و صمیمي علتش را جویا شویم و بكوشیم او را 
درك كنیم. در واقع صمیمیت والدین و كودكان، 
فضایي بین آنها به وجود مي آورد كه كودك دلیلي 

براي نگفتن واقعیت نمي بیند.
توجه داشته باشیم سركوب احساسات كودك از 
جمله كارهایي است كه منجر به ناامني كودك و 
در نهایت نیز دروغگویي او خواهد شد. وقتي ما 
نمي توانیم متوجه احساسات كودك بشویم او هم 

تمایلي به راستگویي نخواهد داشت.
نكته بسیار مهم دیگر هم این است كه اجازه 
دهیم بچه ها خطا كنند و در مقابل خطاي شان 
هم برخوردي متناسب با سن و سال آنها در 
پیش بگیریم، نه اینكه مانند یک فرد بزرگسال 
كه به عمد مرتكب خطا و اشتباه شده درصدد 

تنبیه و بازخواست او برآییم.
تنبیه نامتناسب با سن كودك منجر به مشكالت 
زیادي از جمله دروغگویي مي شود. ضمن آنكه 
وقتي كودكان به اندازه كافي محبت كالمي والدین 
خود را دریافت نمي كنند، به قدر كافي نوازش 
نمي شوند یا به آنها توجه الزم نمي شود. گاهی 
براي جبران چنین كمبودهایي متوسل به دروغ 
مي شوند، بلكه بتوانند به این طریق توجه پدر 

و مادرشان را به خود جلب كنند.

بررسي علل و عوامل دروغگويي در كودكان

سخت گيري هاي والدین عاملی برای دروغگویی کودکان
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یكي از دالیل دروغگویي 
در کودکان تنبيهات 
و تهدیدهایي است 

که اغلب از سوي پدر 
و مادرها یا مربيان 

کودك بر او اعمال مي شود. در واقع 
بعضي قوانين وضع شده توسط 

والدین یا مربيان آموزشي آنقدر براي 
کودکان سخت است که براي فرار از 
آنها، چاره اي جز دروغ برایشان باقي 

نمي ماند. سخت گيري هاي والدین هم 
از موضوعات دیگري است که بچه ها را 

وادار به دروغگویی مي کند

كه  كودكانی  دریافته اند  محققان 
والدین شان به عنوان پاداش یا تشویق 
به آنها اجازه می دهند با تلویزیون 
یا رایانه وقت بیشتری بگذرانند یا 
به عنوان تنبیه یا مجازات، آنها را از صفحات نمایش 
خانگی محروم می كنند، بیشتر از كودكانی كه والدین شان 
به این دو حربه متوسل نمی شوند، وقت بیشتری را با 
تلویزیون،  رایانه یا تبلت سپری می كنند. محققان همچنین 
اهمیت احترام به دستورالعمل های رسمی را در این 
زمینه یادآوری می كنند زیرا اگر این عادت بد از سنین 
پایین شروع شود، می تواند در طول زندگی ادامه یابد.

تبلت ها، تلفن های هوشمند، رایانه ها و... صفحات نمایش 
خانگِی امروز محسوب می شوند و همان طور كه امروز 
همگی شاهد آن هستیم، كودكان هر روز بیشتر از روز 
قبل تمایل دارند تا وقت خود را با این صفحات سپری 
كنند، حال آنكه وقت گذراندن با خانواده و سرگرم 
شدن در كانون گرم خانواده برای رشد مناسب آنها 
ضروری است. پیش از این، مطالعات بسیاری اهمیت 
تنظیم زمان استفاده كودكان از صفحات نمایش خانگی 
را از سنین پایین یادآوری كرده اند اما اكنون براساس 
مطالعه ای كه توسط محققان دانشگاه گلف انجام شده 
است، به والدین توصیه می شود تا از این اشیاء به عنوان 
پاداش یا تنبیه كودكان استفاده نكنند. براساس این تحقیق، 
كودكانی كه اجازه استفاده از صفحات نمایش خانگی 
را به عنوان پاداش رفتار خوب خود دریافت كرده اند یا 
برعكس به خاطر عملكرد یا رفتار بدشان از این صفحات 
محروم شده اند، بیشتر از كودكان دیگر به استفاده از این 

وسایل تمایل دارند.

پروفسور جس هاینز، كه در این مطالعه شركت كرده 
است، می گوید: »صفحات نمایش خانگی برای كودك 
شبیه به استفاده از خوراكی ها و غذاهای شیرین است. 
همان طور كه نباید از شیرینی جات به عنوان تشویق 
كودك استفاده كرد، از صفحات دیجیتالی خانگی نیز 
نباید برای تشویق یا تنبیه وی كمک گرفت چون در 
طوالنی مدت نتیجه عكس عاید والدین خواهد شد. 
وقتی شما به عنوان جایزه از غذاهای شیرین استفاده 
می كنید، فرزندتان دیگر تمایلی به خوردن هویج و 
دیگر میوه ها و سبزی جات مقوی نخواهد داشت و 
این همان مساله ای است كه در خصوص صفحات 

نمایش خانگی مطرح می شود.
در این مطالعه تعداد ساعاتی كه 62 كودك 18 ماهه 
تا 5 سال در مقابل صفحات نمایش خانگی سپری 
كرده اند و همچنین دستورالعمل های والدین آنها مورد 
بررسی قرار گرفته است. این گروه سنی به طور تصادفی 
انتخاب نشده است زیرا دقیقا در همین رده سنی است 
كه عادت ها شكل می گیرند و درنهایت در طول زندگی 

و برای همیشه حفظ می شوند.

مراقب »سستی ها و تنبلی های« آخر هفته باشید
محققان طی تحقیقات و مشاهدات خود به این نتیجه 
رسیدند كه در حال حاضر تنها 15درصد كودكان 
پیش دبستانی كانادا، دستورالعمل های كانادایی برای 
مقابله با كم تحركی و بی تحركی را رعایت و اجرا 
می كنند و تنها 15درصد ایشان فقط یک ساعت در روز 
را با صفحات دیجیتالی سپری می كنند. آنها از والدین 
سوال كردند كه چگونه بر ساعاتی كه فرزندشان با 

صفحات نمایش خانگی سپری می كند، نظارت دارند 
و چگونه این ساعات را مدیریت می كنند و اینكه 
آیا خود والدین تمایل دارند تا در حضور فرزندان 
خود از این صفحات استفاده كنند )اگر جواب مثبت 
است، چند ساعات در روز را كنار فرزندان شان و با 
این صفحات سپری می كنند(. نتایج نشان می دهد 
در  1/5ساعت  حدود  كودكان  متوسط،  به طور  كه 
روزهای هفته و بیش از دو ساعت در روز در آخر 
هفته، مقابل صفحات نمایش خانگی می نشینند. اما 
در خصوص والدین، آنها در روزهای هفته به طور 
متوسط 2 ساعت و در آخر هفته نیز كمی بیشتر از 2/5 
ساعت در روز را با این صفحات وقت می گذرانند. 
محققان خاطرنشان می كنند كه در كودكان، تعداد 

ساعاتی كه به صفحه نمایش اختصاص می یابد تحت 
اینكه  از جمله  قرار دارد،  تاثیر همان عوامل فوق 
والدین از آنها به عنوان پاداش استفاده می كنند یا نه 
بنابراین، والدین تمایل دارند كه این عادت بد را در 
آخر هفته ها نیز اعمال كنند، در نتیجه كودكان آخر 
هفته ها به طور متوسط 20 دقیقه بیشتر از روزهای 
دیگر صرف صفحات نمایش می كنند. محققان بر 
این باورند كه این زمان برای آخر هفته بیش از حد 
زیاد است چون قاعدتا آخر هفته ها كودكان باید با 
والدین تعامل بیشتری داشته باشند حال آنكه این 
تحقیق بیانگر مساله دیگری است كه می تواند در 
طوالنی مدت به یک معضل حل نشدنی تبدیل شود.

والدین باید الگوی فرزندان باشند
عامل مهم دیگر این است كه آیا والدین وقتی در نزدیكی 
و كنار فرزندان خود هستند، وقتشان را با این صفحات 
نمایش خانگی سپری می كنند یا نه. محققان معتقدند 
این احتمال وجود دارد كه والدین به بچه ها اجازه دهند 
تا همه با هم تلویزیون ببینند یا همه با هم و در یک 
زمان، مقابل صفحات نمایش خانگی قرار  بگیرند. البته 
الزم به ذكر است كه برای والدین كودكان كوچک تر، 
این موضوع خیلی متداول نیست زیرا آنها معموال وقتی 
بچه ها خواب هستند سراغ صفحات نمایش می روند 
اما با بزرگ تر شدن بچه ها، وقت گذراندن در مقابل 
صفحات خانگی،  آن هم بدون حضور آنها، برای والدین 
واقعا دشوارتر می شود. سرانجام، این مطالعه نشان داد 
كودكانی كه مجاز به استفاده از تلویزیون هنگام صرف 
وعده های غذایی بودند معموال بیشتر از كودكان دیگر 
تمایل به این صفحات دارند، به همین دلیل محققان به 
تمام والدین توصیه می كنند تا به كودكان اجازه ندهند كه 
در زمان صرف غذا به تلویزیون دسترسی داشته باشند.
این زمان بسیار خوبی برای ارتباط اعضای خانواده است 
و والدین باید به یاد داشته باشند كه اگر حین غذا فرزندان 
را از دسترسی به صفحات نمایش منع می كنند، خودشان 
نیز باید در این خصوص ثابت قدم باشند و از این 
قانون پیروی كنند. با این مطالعه، محققان امیدوارند 
كه یک بار دیگر به والدین در مورد عادات بدی كه 
منجر به افزایش زمان استفاده از صفحات نمایش 
در یک خانواده می شود، هشدار دهند چون وقتی 
این زمان افزایش می یابد، خطر كم تحركی و افزایش 
چاقی در تمام اعضای خانواده وجود خواهد داشت 
و درنهایت این بچه ها هستند كه بزرگ ترین آسیب ها 
را متحمل می شوند و از مهارت های تحصیلی و اجتماعی 

ضعیف تری برخوردار خواهند شد.

چرا برای کنترل کودك نباید از صفحات نمایش خانگی استفاده کرد؟

همان طور که نباید از شيرینی جات به عنوان 
تشویق کودك استفاده کرد، از صفحات 
دیجيتالی خانگی نيز نباید برای تشویق 

یا تنبيه وی کمک گرفت چون در 
طوالنی مدت نتيجه عكس عاید 
والدین خواهد شد. وقتی شما 

به عنوان جایزه از غذاهای شيرین 
استفاده می کنيد، فرزندتان دیگر 

تمایلی به خوردن هویج و دیگر 
ميوه ها و سبزی جات مقوی نخواهد 
داشت و این همان مساله ای است 

که در خصوص صفحات نمایش 
خانگی مطرح می شود

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان



عوامل متعددی در به جا ماندن جوشگاه بدشکل یا از بین رفتن جای زخم تاثیرگذار است

ریزش موی ناشی از بیماری مزمن، بهبود کامل نخواهد داشت

 دکتر محمدرضا قاسمی/ رئیس و دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده/ دبیر انجمن متخصصان پوست و موی ایران

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! چه عواملی باعث باقی ماندن یا 
بدشکل شدن جوشگاه یا جای زخم پس از جراحی 

یا جراحت می شود؟ 
پوست بزرگ ترین ارگان بدن و اولین سد دفاعی بدن 
در برابر عوامل مضر و آسیب رسان های بیرونی است. از 
نقش های مهم پوست فراهم آوردن محیط داخلی ایمن، 
بسته و باثبات برای فعالیت اجزای بدن و اندام هاست. 
هر لطمه ای که به سالمت و یکپارچگی پوست برسد، 
تبعات متعددی از عوارض ظاهری مثل جوشگاه یا تبعات 
وسیع تر مثل عفونت برای بدن به ارمغان می آورد. پس 
حفظ سالمت پوست اهمیت باالیی دارد. پوست ممکن 
است به صورت ناخواسته به دنبال ضربات آسیب ببیند یا 
به صورت خواسته و در اقدامات جراحی توسط پزشک 
به منظور دستیابی به عناصر داخلی بدن دچار جراحت 
شود. ترمیم زخم در این دو گروه تفاوت جزیی با هم 

دارد ولی در کل شبیه هم است. 
در دوران جنینی هرگونه آسیب به پوست بدون جوشگاه 
و به صورت کامل بهبود پیدا می کند اما در سایر دوران های 
حیات یعنی بعد از تولد هر نوع آسیب با شدت کافی 
می تواند جوشگاه به جا بگذارد. در ماهی ها و دوزیستان 
خاصیت ترمیم کامل زخم حتی بعد از دوران جنینی 
هم پایدار می ماند. دانشمندان در حال تحقیق روی این 
موجودات و کشف علت این ماجرا هستند اما در مورد 
جوشگاه باید گفت بسیاری از عوامل از جمله عوامل 
دخیل در بهبود زخم، بخیه ای که زده می شود، مراقبت هایی 
که بیمار از زخم می کند، بیماری های زمینه ای و عوامل 
داخلی و حتی درمان های پس از بروز جوشگاه در به جا 
ماندن یک جوشگاه بدشکل یا از بین رفتن جای زخم 

تاثیرگذار است. 
 

: منظور از عوامل دخیل در بهبود جای زخم 
چیست؟

در درجه اول شرایط و خصوصیات زخم و برش ایجادشده 
است. اینکه آیا برش ایجاد شده از خطوط و نقشه های 
پوستی تبعیت می کند یا نه. بدن انسان نقشه پوستی دارد. 
اگر جراح به این موضوع توجه داشته باشد و بر اساس 
خطوط کشش پوستی برش را انجام دهد، جای زخم کمتر 
می ماند و ترمیم به خوبی انجام می شود اما گاهی به دنبال 
آسیب تصادف یا به منظور برداشتن یک ضایعه، جراح 
به دلیل موقعیت و اندازه ضایعه نمی تواند موافق خطوط 
کشش پوستی برش را ایجاد کند و ناچار برخالف این 

خطوط برش می دهد و جوشگاه باقی می ماند. 
در ناحیه گردن مثال در این بیمار خاص اگر خطوط 

جراحی به صورت افقی و موازی با چین های عرضی 
گردن ایجاد شود قاعدتا محل جراحی بهتر خوب می شود 
و جوشگاه کمتری به جا می ماند اما در بسیاری از موارد 
به خاطر اندازه ضایعه، جراح ناچار است برش عمودی 

ایجاد کند و جای جراحت باقی می ماند. 
عمق جراحت نیز در این میان تاثیرگذار است. هر چه 
جراحت پوستی تنها الیه های فوقانی پوست را درگیر 
کند و فولیکول مو در محل باقی بماند احتمال بهبود و 
رفع جوشگاه بیشتر است. برش های جراحی برش های 
تمام ضخامت هستند و عمق کاملی دارند. صاف و تمیز 
بودن الیه های جراحت هم مهم است. وقتی جراح با 
تیغ برش تمیزی می دهد احتمال رفع جوشگاه هست اما 
در لطمات و جراحات ناشی از حوادث، لبه های زخم 
دالبر و دندانه دار است که هر چه این لبه ها ناصاف تر 
باشد احتمال جوشگاه و گوشت اضافه بیشتر می شود. 
محل ایجاد جراحت هم مهم است. جراحت در نواحی 
بدزخم یعنی از آرنج به سمت باال و سینه به سمت باال 
تا چانه و گوش با احتمال باقی ماندن جوشگاه همراه 
است. زخم های ناحیه صورت سریع تر از زخم روی 
اندام بهبود پیدا می کند و زخم های در معرض تماس با 
آالینده ها و بار میکروبی باال مثل زیر بغل و کشاله ران 
بیشتر در معرض عفونت هستند و همین عفونت باعث 

می شود زخم دیرتر بهبود پیدا کند.
عفونی بودن زخم یا وجود جسم خارجی در آن نیز 
احتمال ایجاد جوشگاه را باال می برد. برش جراحی، عفونی 
نیست و در شرایط استریل رخ می دهد اما زخم ناشی از 
حوادثی مثل زمین خوردن یا برش اتفاق افتاده با شیشه 
که در زخم ممکن است خرده های خاک یا شیشه وجود 
داشته باشد و با شستن پاک نشود و از چشم پزشک دور 
بماند، می تواند زمینه ساز بروز جوشگاه های آتی باشد. 
عفونت ثانویه خود احتمال جوشگاه را بیشتر می کند. 

 
: بخیه ای که زده می شود باید چه خصوصیاتی 

داشته باشد تا جوشگاه به جا نماند؟ 
زمان بخیه زدن مهم است. اگر جراحت در اسرع وقت 
بخیه بخورد انتظار بهبود بیشتر است. در مورد زخم 
جراحی بخیه فوری زده می شود، مگر اینکه به دالیلی 
پزشک شک به عفونت یا هماتوم در ناحیه داشته باشد 
و صالح بداند که زخم به تدریج و با گوشت آوردن 
بسته شود ولی در هر صورت هر چه فاصله زمانی بین 
ایجاد زخم و بخیه زدن کوتاه تر باشد بهبود سریع تر اتفاق 

می افتد و جوشگاه کمتری به جا می ماند.
تکنیک بخیه هم اهمیت دارد. مهارت جراح و اینکه 

بخیه با چه میزان کششی زده شود در شکل جوشگاه 
آتی تاثیرگذار است. بخیه های خیلی سفت، جوشگاه بد 
به جا می گذارند. بخیه شل هم جوشگاه به جا می گذارد. البته 
گاهی باید بخیه ها شل زده شوند تا خونابه خارج شود. 
فاصله بخیه از لبه باید مناسب باشد. اگر جراح گره ها 
را به جای روی خط برش کنار آن قرار دهد، در زیبایی 
جوشگاه نهایی تاثیرگذار است. در برخی زخم ها و برش ها، 
زیردوزی نقش مهمی ایفا می کند. گاهی عمق ضایعه زیاد 
است و جراح غیر از الیه های رویی باید الیه های زیرین 
را هم به هم نزدیک کند تا فشار از روی الیه های سطحی 
برداشته شود. اعمال فشار روی زخم خود سبب جدا 
شدن لبه های برش از هم و نازیبایی جوشگاه می شود. 
نکته سوم در مورد بخیه ها انتخاب نخ مناسب است. قطر 
متناسب نخ با نوع برش، جنس نخ، قابل جذب بودن یا 

نبودن آن هم مهم است. 
نوع بخیه اینکه بخیه مجزا زده شود یا پیوسته در جوشگاهی 
که به جا می ماند تاثیرگذار است و این موضوع نیز به نوع 
برش و محل آن بستگی دارد. در نهایت زمان کشیدن بخیه 
هم مهم است. جای جراحت باید جوش بخورد اما باقی 
ماندن بیش از حد و طوالنی مدت بخیه خود می تواند 
زمینه ساز بروز گوشت اضافه باشد. نحوه کشیدن بخیه 
هم در بروز جوشگاه تاثیرگذار است. بر حسب محل 

باید بخیه کامل یا یکی در میان کشیده شود. 
 

: برای آنکه جوشگاه بدی به جا نماند خود 
بیمار باید چه مراقبت هایی انجام دهد؟

عدم اعمال فشار روی زخم مهم است. مثال در ناحیه 
گردن بیمار باید از حرکت های ناگهانی گردن و ایجاد 
کشش روی بخیه اجتناب کند. زخم ناحیه شانه نیز 
همین طور است. فشار سبب جدا شدن لبه های بخیه 
از هم و بروز جوشگاه بدشکل در آینده می شود. تمیز 
نگه داشتن محل جراحی و پیشگیری از بروز عفونت 
و التهاب در عدم بروز جوشگاه نقش دارد. بیمار باید 
زیر نظر پزشک، محل جراحی را تمیز نگه دارد و بنا به 
صالحدید پزشک از آنتی بیوتیک موضعی در زمان مناسب 
و به شیوه مناسب استفاده کند. حفظ رطوبت مناسب هم 
اهمیت دارد. ایجاد رطوبت باال در محل جراحی می تواند 
زمینه ساز عفونت شود و خشک شدن ناحیه هم روی 
جوشگاه آتی اثر سوء دارد. به همین دلیل بهتر است از 
کرم های ترمیم کننده مناسب بعد از جراحی استفاده کرد. 
برخی ورق های سیلیکونی هم هست که توسط برخی 
جراحان برای پیشگیری از بروز گوشت اضافه بعد از 
جراحی تجویز می شود. گزینه دیگر، استفاده از پانسمان 

مناسب است. استفاده از پانسمان جاذب یا برعکس استفاده 
از پانسمان بسته که مانع از خشکی محل شود، همگی با 

توجه به شرایط زخم می تواند مهم باشد. 
دوری از مواجهه با نور، نکته مهم دیگر است. نور می تواند 
سبب تیرگی بعد از ترمیم شود. مواد حساسیت زا و 
شوینده های قوی یا استفاده نامناسب از ضدعفونی کننده ها 
و بتادین همان طور که سبب از بین رفتن میکروب ها و 
عوامل پاتوژن می شوند زمینه ساز از بین رفتن سلول های 
تازه و در حال جوش خوردن هم هستند و مانع از ترمیم 

به موقع زخم می شوند. 
 

: به بیماری های زمینه ای و عوامل داخلی 
اشاره کردید. چه بیماری هایی جلوی بهبود سریع زخم 
را می گیرند و در نتیجه باعث شکل گرفتن جوشگاه 

بدشکل می شوند؟
بیماری های داخلی مثل دیابت، کم خونی، ابتال به انواع 
سرطان ها، اختالالت غده تیروئید که زمینه ساز خشکی 
پوست است، فشار باالی وریدی، واریس، تنگی عروق و 
تصلب شرایین و... در کندی ترمیم زخم و بروز جوشگاه 
بعد از جراحی نقش دارند. مصرف برخی داروها یا درمان ها 
مثل مصرف کورتون، داروهای شیمی درمانی و پرتودرمانی 

و انجام یددرمانی روی ترمیم زخم اثر منفی دارد. 
کمبود ریزمغذی ها و مواد معدنی و ویتامین هایی مثل 
روی، آهن و ویتامین D، A وC روی ترمیم نهایی زخم 
تاثیر می گذارند. استعمال سیگار و دخانیات را هم نباید 
از یاد برد. کاهش اکسیژن و تصلب شرایین در این افراد 
یا تاثیر آن بر ساخت کالژن می تواند روی نتیجه نهایی 
جراحی و بهبود زخم اثر بگذارد. این موضوع را هم 
در نظر بگیرید که زمینه ارثی خوش زخمی یا بدزخمی 
در فرد باعث می شود بعد از جراحی، زخم به خوبی 
ترمیم شود یا برعکس با گوشت اضافه و کلوئید روبرو 
شویم. در نهایت سن بیمار نکته مهمی است. در سن 
پایین زخم ها با سرعت و دقت بهتری با کمترین جوشگاه 

بهبود پیدا می کند.
 

: اگر به هر دلیل جوشگاه بعد از عمل باقی 
ماند چه باید بکنیم؟

یا  جوانسازی  لیزر های  از  استفاده  مرحله  این  در 
 co2 لیزرهایی که در بهبود جوشگاه دخیلند مثل لیزر
فرکشنال یا دستگاه RF می تواند کمک کننده باشد. 
تشخیص زودرس و  هنگام گوشت اضافه و درمان 
مناسب و به موقع مثل تزریق داخل جراحت یا لیزر 

PDL کمک کننده است.

زیاد  یا  کم  که  است  بدن  درون ریز  غدد  مهم ترین  از  یکی  تیروئید 
ترشح شدن هورمون های آن تاثیر چشمگیری روی پوست و مو و در 
کل بدن می گذارد. تظاهرات پوستی در اختالالت غده تیروئید بسیار 
واضح است. در مورد این بیمار عالئم مربوط به خشکی شدید پوست 
و افزایش تعریق و بروز کراتودرما به دلیل برداشته شدن غده تیروئید 
است. رنگ پریدگی و زردی پوست، پف اطراف چشم، نازک شدن 
پوست و عدم آبرسانی درست و افزایش خونرسانی و قرمزی کف 
دست، پا، صورت و آرنج از دیگر عالئم مربوط به نبود غده تیروئید 

است. ریزش مو هم از دیگر عالئم کم کاری تیروئید است که در این 
بیمار هم که غده تیروئید برداشته شده دیده می شود. 

در افرادی که سرطان تیروئید دارند یک سوم خارجی ابرو هم ریزش 
ابرو کوتاه می شود. موها زبر و  ابرو می ریزد و  پیدا می کند و دنباله 
خشک و شکننده می شوند و الزم است از نرم کننده ها استفاده کنند و 
موقع شانه زدن فشار زیادی به ساقه مو وارد نکنند. با مصرف داروهای 
جایگزین هورمون های تیروئید می توان تا حدی این عوارض را کنترل 

کرد اما درمان پذیر نیست. 

توصیه می کنم این گروه بیماران بعد از حمام کردن با آب ولرم یا استفاده 
از حمام نشاسته )بدن را خیس کنند، از نشاسته ذرت روی بدن گذاشته 
و بعد از 10 دقیقه آب کشی کنند( تا زمانی که بدن هنوز رطوبت دارد 
بعد از استفاده از حوله نرم از مرطوب کننده استفاده کنند. برای مو از 

مکمل های تقویتی با توجه به نوع ریزش کمک بگیرند.
PRP درمان کمکی خوبی است. ریزش مو چون ناشی از یک بیماری 
مزمن است بهبود کامل نخواهد داشت ولی با تمهیدات ذکر شده می توان 

جلوی پیشرفت آن را گرفت.
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 دکتر گلبن سهراب
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه در بهبود سریع تر زخم نقش موثري بازي مي کند. 
مهم ترین گروه غذایی که در بهبود زخم و جوشگاه 
ناشی از آن مي تواند کمک کننده باشد پروتئین ها هستند. 
افرادي که به دنبال حادثه یا عمل جراحی دچار جراحت 
می شوند و روند بهبود زخم در آنها کند است یا جوشگاه 
به جا می گذارد بهتر است زیرنظر متخصص تغذیه از 
گروه پروتئین ها روزانه 120 تا 180 گرم دریافت کنند. 
پروتئین در وهله اول در سفیده تخم مرغ، گوشت های 

قرمز، مرغ، ماهی و لبنیات موجود است. 
 B دریافت برخی منابع غذایی حاوی ویتامین های گروه
 A اسید آمینه ال-آرژنین، ویتامین،B6 وB2 ،B1 از جمله
و C و روی نیز در این میان مهم بوده و توصیه می شود. 
ویتامین های A وB در سالمت الیه مخاطي پوست 
نقش موثري دارند. ویتامین های گروه B باعث تولید 
کالژن شده و در افزایش پیوندهای عرضی کالژن و 
بهبود سریع زخم تاثیرگذارند. از منابع غذایی ویتامین
از  و  سبوس دار  نان  غالت،  سبوس  به  می توان   B1
منابع ویتامینB2 می توان به منابع حیوانی مثل لبنیات 
و گوشت اشاره کرد. ویتامین A نیز از بروز التهاب و 
بیماری های پوستی پیشگیری کرده و باعث افزایش 
فیبروبالست ها می شود و روند  سنتز کالژن و رشد 
بهبود زخم را تسریع می کند. برای دریافت کافی این 
از  لیوان در روز  ویتامین توصیه می شود حداقل دو 
سبزي هاي برگ سبز مانند اسفناج و ...یا سبزیجات 
زرد،  با رنگ های  تیره و همچنین سبزی های  رنگي 
نارنجی و قرمز مانند انواع فلفل دلمه رنگی، هویج و... 
که حاوی پیش ساز ویتامین A هستند، استفاده کنید. 
ویتامین C نیز آنتی اکسیدان مفیدی است که در سنتز 
کالژن پوستی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود زخم نقش 
دارد و کمبود آن باعث خشکی و شکنندگی پوست و 
دیر بهبود یافتن زخم ها می شود. میوه ها به ویژه مرکبات 
و توت فرنگي و فلفل دلمه حاوي ویتامینC هستند. البته 
گاهي ممکن است الزم باشد، بیمار زیر نظر متخصص از 
مکمل ها استفاده کند اما به هر حال توصیه مي شود در روز 
از سبزي و میوه هاي تازه و خام به شکل سبزي خوردن 
یا ساالد کنار غذا بهره مند شوید. آناناس تازه عالوه بر 
ویتامین C، حاوی بروملین است که ماده ای ضدالتهاب 

است و به بهبود سریع تر زخم کمک می کند. 
باور نادرستی بین مردم وجود دارد و آن اینکه کمپوت 
آناناس سبب بهبود سریع تر زخم می شود اما اینطور 
که  بیماری  برای  شکر  داشتن  دلیل  به  بلکه  نیست، 
جراحی کرده مناسب نیست و سبب التهاب و افزایش 
 C قندخون می شود اما آناناس تازه سرشار از ویتامین

و بروملین است و می تواند برای بیمار مفید باشد.
ویتامین E نیز نقش مهمي در سالمت پوست برعهده 
دارد و خاصیت االستیسیته پوست را تا حدودي افزایش 
مي دهد. ویتامین E آنتي اکسیداني است که در بخش 
چربي سلولي نقش مهمي ایفا مي کند. دریافت منابع 
غذایي ویتامین E مانند انواع مغزها و دانه هاي روغني، 

جوانه گندم و سبزیجات سبز برگ تیره مهم است. 

غیر از ویتامین ها، عناصر معدني نظیر روي نیز نقش 
مهمي در بهبود زخم دارند. روي تقویت کننده سیستم 
بدن  محافظ  الیه  پوست  که  آنجا  از  و  است  ایمني 
است، حضور روي و مصرف غذاهاي غني از روي 
حبوبات،  دریایي،  غذاهاي  و  گوشت ها  انواع  مانند 
شیر، تخم مرغ، بادام و تخم آفتابگردان، گردو و پسته 
کمبود روی  است.  موثر  آن  بهبود زخم و جاي  در 
سلول های  تخریب  باعث  معدنی  ماده  یک  به عنوان 
اپیدرم و بروز ضایعات پوستی و تاخیر در عملکرد 
سیستم ایمنی می شود. روی همچنین نقش مهمی در 

عملکرد لنفوسیت ها و سنتز سلولی دارد. 
اسید آمینه آرژنین نیز در سنتز بافت های پروتئینی نقش 
دارد و کمبود آن در بدن می تواند سبب کندی ترمیم 
زخم شود. مغز بادام و بادام زمینی منبع غنی ال- آرژنین 
هستند. قرص های 1000-500 میلی گرمی ال-آرژنین 

هم در داروخانه ها موجود است.
در نهایت برای فردی که دچار جراحت شده است به 
منظور بهبود زخم مصرف مایعات کافی توصیه می شود 
اما بعد از جراحی باید از مصرف مقادیر زیاد کافئین 
خودداری کرد زیرا هورمون های استرس و ضربان قلب 
را باال می برد و در ترمیم زخم اختالل ایجاد می کند.

به طور کلی به نظر می آید تبعیت از رژیمی متعادل 
که متناسب و متنوع باشد مي تواند تمام نیازهای تغذیه ای 
را براي بازسازي سلول هاي بدن تامین کند. نوسازي 
سلول ها در پوست به تغذیه اي سالم که شامل تمام 
گروه های غذایی باشد نیاز دارد و بدون آن فرد دچار 
مشکالتي نظیر عدم بهبود سریع زخم یا باقي ماندن 

جاي آن مي شود.

تاثیر تغذیه در بهبود
 سریع تر زخم

میزگرد زیبایی درباره مشکالت پوست و موی خانمی 
بعد از ابتال به سرطان تیروئید با حضور دکتر محمدرضا قاسمی 

متخصص پوست، دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص 
پوست و دکترگلبن سهراب متخصص تغذیه و رژیم درمانی

عوارض پوستی 
یک سرطان!

میزگرد زیبایی این هفته را به مشکالت پوست و موی خانمی اختصاص دادیم که سابقه 
ابتال به سرطان تیروئید دارد. ایشان در ایمیلی به هفته نامه »سالمت« نوشته اند: »به دنبال 
ابتال به سرطان تیروئید دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم و غده تیروئید، تیموس و 
غدد لنفاوی گردنم خارج شد. بعد از هر بار جراحی تحت یددرمانی قرار گرفتم که این 
موضوع سبب مشکالت بسیاری از جمله خشکی شدید پوست و مخاط و شکنندگی ناخن هایم شد. برای 
دوره ای ریزش موی شدید داشتم که با مصرف مکمل تا حدی کنترل شده است اما مشکل خشکی مخاط 
و پوست اطراف ناخن ها و همچنین شکنندگی ناخن همچنان ادامه دارد. مشکل دیگرم جای جراحی است 
که در جراحی اول بهبود یافت اما اثر زخم جراحی دوم با وجود مصرف پمادهای ترمیم کننده هنوز باقی 

مانده است. لطفا راهنمایی کنید چطور با این مشکالت و عوارض مقابله کنم؟«

 سمیه 
مقصودعلی
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قابل توجه خانم های باردار و خانم هایی که قصد بارداری دارند

ترکیبات ممنوعه زیبایی در دوران بارداری
جهان محصوالت زیبایی و 
مراقبت از پوست همگام با 
پیشرفت های علم و تکنولوژی 
درحال تغییر است و یکی از 
این تغییرات مهم در حساسیت روزافزون نسبت 
به ترکیبات سمی و تالش برای حذف آنها از رژیم 
زیبایی نمود می یابد. البته بعضی افراد به رغم اینکه 
می دانند ترکیبات سیلیکونی و پارابنی مضرات 
مختلفی دارند، همچنان به استفاده از محصوالت 
حاوی این ترکیبات ادامه می دهند. با این حال 
زمانی که بحث از زندگی یک انسان دیگر به میان 
می آید که در بدن خانم های باردار نفس می کشد، 
ماجرا حساسیت بیشتری پیدا می کند. درواقع 
ترکیبات متعددی وجود دارند که برای کودکان 
مضر هستند و البته برای خود خانم های باردار هم 
ضرر دارند. در ادامه این مقاله از جنبه های مختلفی 
با این ترکیبات مضر و ممنوعه آشنا خواهید شد. 

 
1. بنزوئیل پراکسید 

اگرچه داده های علمی محدودی در این زمینه 
وجود دارند، بنزوئیل پراکسید را فعال و موقت در 
فهرست ترکیبات ممنوعه زیبایی برای خانم های 
باردار قرار می دهیم. دکتر ژینا کلر، متخصص 
پوست  در کالیفرنیا می گوید: »با اینکه بارداری 
اغلب می تواند باعث شکل گیری آکنه هورمونی 
شود و محصوالت بدون نسخه برای مقابله با 
این آکنه رایج نیز حاوی بنزوئیل پراکسید هستند، 
خانم های باردار نباید از محصوالت حاوی این 
ترکیب استفاده کند. بنزوئیل پراکسید از نظر 
در گروه محصوالت  برای جنین  خطرسازی 
درجه C قرار می گیرد بنابراین می تواند برای 

جنین خطرناک باشد.«
 

2. ترکیبات معطر 
پوست می گوید:  انگلمان، جراح  دندی  دکتر 
»ترکیبات معطر معموال حاوی مواد شیمیایی 
مضر مانند پارابن، مشتقات بنزن، آلدهید و... 
هستند که همگی با ابتال به سرطان و مشکالت 
سیستم عصبی ارتباط دارند. این ترکیبات شیمیایی 
در کوتاه مدت می توانند باعث تحریکات پوستی 
و قرمزی پوست شوند بنابراین اگر با هر کدام از 
این اصطالحات در فهرست محصول انتخاب شده 
مواجه شدید، باید از خرید آن محصول صرف نظر 
کنید: لینالول، لیمونن، سیترونلو، جرانیول، اوژنول، 
سینامول و پارفوم. محصوالت عاری از ترکیبات 
معطر نیز عبارت Fragrance-free را حتما در 

فهرست ترکیبات خودشان دارند.« 
 

BPA .3
ترکیبات BPA که در ساخت پالستیک ها کاربرد 
دارند، نوعی ترکیب شیمیایی شدیدا ناپایدار هستند 
بنابراین هر محفظه نگهدارنده  ای که از پالستیک 

حاوی BPA ساخته شده باشد، می تواند ترکیبات 
BPA را به محتویات درونش منتقل کند. به گفته 
دکتر انگلمان، این ماده سیستم غدد درون ریز را 
دچار اختالل می کند و همین روند باعث ابتال 
به سرطان پستان، سرطان پروستات، ناباروری، 
می شود.  دیابت  بیماری  و  قلبی  بیماری های 
یافته های علمی نشان داده اند که تماس جنین ها 
با ترکیبات BPA، با مشکالت رشد و مشکالت 

رفتاری مرتبط است.
 

4. هیدروکینون
هیدروکینون به عنوان نوعی ترکیب روشن کننده 
پوست در سرم ها و کرم های روشن کننده ای به کار 
می رود که برای درمان مشکالت پوستی خاصی 
مانند لکه های پوستی تیره و مالسما کاربرد دارند. 
به گفته دکتر کلر، هم در دوران پیش از بارداری و 
هم در دوران بارداری )خصوصا برای مقابله با 
لکه های پوستی تیره که گاهی اوقات در دوران 
بارداری به وجود می آیند( نباید از محصوالت 
حاوی هیدروکنیون استفاده کنید. یافته های علمی 
نشان داده اند که 45درصد از ترکیبات هیدروکینون 
پس از استفاده موضعی توسط پوست جذب 
می شوند. با اینکه هنوز مطالعات مفصلی درباره 
اثرگذاری هیدروکینون بر جنین ها انجام نشده 
است، میزان هیدروکینون در جریان خون پس 
از استفاده از محصوالت حاوی این ماده شدیدا 
افزایش می یابد بنابراین منطقی است که خطرات 

احتمالی را جدی بگیرید. برای مقابله با لکه های 
پوستی تیره یا تغییر رنگ پوست در دوران بارداری 
هم فقط باید از محصوالت ضدآفتاب استفاده کنید. 

 
5. فرمالدهید

این ترکیب شیمیایی نه تنها با سرطان مرتبط است، 
بلکه با مشکالت سیستم عصبی مانند درد قفسه 
سینه، سرفه، مشکل تنفس و تحریکات تنفسی 
ارتباط دارد. بعضی از محصوالت مورد استفاده 
برای صاف سازی موها حاوی فرمالدهید هستند 
و حتی بعضی از الک های ناخن نیز این ترکیب 
شیمیایی مضر را درون خود جا داده اند بنابراین 
به سادگی از الک های ارزانقیمت استفاده نکنید و 
حتما از وجود نداشتن فرمالدهید درون محصول 
انتخاب شده مطمئن شوید. الک های استاندارد 
 free-5 یا free-3 بدون فرمالدهید باید نشان

را روی بسته بندی خودشان داشته باشند. 
 

6. پارابن
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد اما 
مطالعات مختلفی نشان داده اند که پارابن با ابتال 
به سرطان پستان مرتبط است و اثر مخربی هم 
برای سیستم تولید مثل دارد. اگرچه این ارتباط از 
نوع علت و معلولی مستقیم نیست، همچنان باید 
آن را جدی گرفت. به گفته دکتر انگلمان، پارابن ها 
عمدتا به عنوان نگهدارنده در محصوالت مختلف 
استفاده می شوند، از فونداسیون گرفته تا ژل های 

حالت دهنده مو. با این حال، امروزه محصوالت 
باکیفیت و شگفت انگیزی در دسترس هستند که 
بدون نیاز به این ماده شیمیایی مضر تولید می شوند. 

 
7. فتاالت 

این ترکیب عمدتا با هدف پایدارسازی فرموالسیون 
در محصوالت زیبایی استفاده می شود، درحالی 
که با مشکالت کبدی، کلیوی، ریوی و همچنین 
تولید مثل مرتبط است بنابراین هنگام خریدن 
محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست حتما به 
فهرست مواد تشکیل دهنده آنها دقت کنید و از 
محصوالتی که عبارت فتاالت به تنهایی یا کنار 
کلمات دیگر در فهرستشان مشاهده می شود، 

خودداری کنید. 
 

8. رتینوئیدها 
دکتر کلر اظهار می کند که رتینوئیدها که در 
محصوالتی مانند Retin-A و آکوتان کاربرد 
دارند، ترکیبات تجویزی ضدآکنه و ضدپیری 
هستند. معموال این ترکیبات را با چنین نام هایی 
در محصوالت زیبایی یا مراقبت از پوست خواهید 
دید: اسید رتینوئیک، رتینیل پالمیتات، رتینالدئید، 
آداپالین، ترتینوئین و ایزوترتینوئین. امروزه ثابت 
شده است که استفاده از رتینوئیدها با افزایش 
خطر مبتال شدن جنین های درحال رشد به نقایص 

مادرزادی ارتباط دارد. 
متخصصان پوست  به خانم هایی که درحال استفاده 

از محصوالت حاوی رتینوئیدها هستند، توصیه 
می کنند که موقتا باردار نشوند. البته اگر کسی 
در چنین شرایطی باردار شد، باید استفاده از 
را  رتینوئیدها  داروهای حاوی  و  محصوالت 
سریع متوقف کند. بعضی از انواع رتینوئیدها 
از نظر خطرسازی برای جنین در گروه C قرار 
می گیرند. این یعنی هنوز تحقیقات کاملی درباره 
اثرگذاری منفی آنها انجام نشده است ولی احتیاط 
در این زمینه اولویت اول را دارد. با این حال، 
ترکیباتی مانند تازاروتن و ایزوترتینوئین در گروه 
X قرار می گیرند. استفاده از ترکیبات این گروه 
با  در دوران بارداری اکیدا ممنوع است و ما 
قطعیت می دانیم که چنین ترکیباتی می توانند به 

جنین آسیب برسانند. 
 

9. اسید سالیسیلیک خوراکی 
اسید  از  استفاده موضعی  است  بعید  اینکه  با 
نوع  از  استفاده  شود،  مشکل ساز  سالیسیلیک 
خوراکی آن در دوران بارداری ایمن نیست. حتی 
استفاده از اسید سالیسیلیک خوراکی اواخر دوران 
بارداری می تواند خطر خونریزی درون جمجمه ای 

در جنین را افزایش دهد. 
 

10. اسیدتیوگلیکولیک
این ماده که در کرم های موبَر کاربرد دارد، گاهی 
مرکاپتان،  استیل  مثل  دیگر  نام های  با  اوقات 
اسید  و  مرکاپتواستیک  اسید  مارکاپتواستات، 
تشکیل دهنده  مواد  فهرست  در  تیووانیک 
محصوالت مشاهده می شود. دکتر کلر می گوید: 
»درحالی که هنوز تحقیقات علمی مستقیمی درباره 
اثرگذاری این ماده شیمیایی بر جنین ها انجام نشده 
است، محصوالت تولیدشده در قاره اروپا فقط 
مجاز هستند تا 5 درصد از اسیدتیوگلیکولیک 
استفاده کنند. محصوالت تولیدشده در آمریکا هم 
می توانند این مقدار را تا 12/5 درصد افزایش دهند. 
جدای از بحث این تفاوت قابل توجه میان قوانین 

اروپا و آمریکا، بهترین کار این است که در دوران 
بارداری از محصوالت حاوی اسیدتیوگلیکولیک 

استفاده نکنید. 
 

11. سدیم لوریل سولفات 
این ترکیب در تولید بسیاری از صابون ها و شامپوها 
کاربرد دارد و درواقع به عنوان ترکیب کف ساز 
در این شوینده ها استفاده می شود. مشکل اصلی 
در مورد سدیم لوریل سولفات )خصوصا در 
محصوالت زیبایی( این است که بدن نمی تواند 
غلظت باالی این ترکیب را تحمل کند. درواقع 
بدن ما قادر نیست که این ترکیب شیمیایی را 
تجزیه کند و تماس طوالنی مدت با آن می تواند 
باعث مشکالت مختلف در سیستم عصبی و 
همچنین عملکرد کلیوی و کبدی شود. ورود 
این ماده به دستگاه گوارشی هم می تواند باعث 

حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شود. 
 

12. اسید استئاریک 
اسید استئاریک نوعی اسید طبیعی است که در 
بسیاری از مواد غذایی یافت می شود بنابراین 
دریافت این اسید از طریق مواد غذایی طبیعی 
بی خطر است. این ماده در محصوالت زیبایی 
برای  عمدتا  صورت(  محصوالت  )خصوصا 
می شود.  استفاده  روغن  و  آب  ترکیب سازی 
اسید استئاریک در محصوالتی مانند شوینده های 
صورت به شستن ذرات آلودگی و ذرات چربی 
می تواند  ماده  این  این حال،  با  می کند.  کمک 
پوست های حساس را دچار تحریکات پوستی 
کند. استفاده از محصوالت حاوی اسید استئاریک 

به خانم های باردار توصیه نمی شود. 
 

13. دیازولیدینیل اوره
این ترکیب عمدتا در ساخت ریمل ها کاربرد 
دارد اما دیازولیدینیل اوره به گفته دکتر انگلمان 
باعث انتشار ترکیبات فرمالدهیدی می شود بنابراین 
خطرات ناشی از فرمالدهیدها را برای خانم های 

باردار به دنبال خواهد داشت. 
 

14. ضدآفتاب های شیمیایی 
محصوالت ضدآفتاب در دوران بارداری باید با 
دقت انتخاب شوند. توصیه بیشتر متخصصان 
پوست  این است که در این دروان از ضدآفتاب های 
شیمیایی استفاده نکنید زیرا بعضی از ترکیبات 
مورد استفاده در این محصوالت توسط سازمان 
غذا و داروی آمریکا )FDA( بررسی نشده اند و 
درنتیجه برای خانم های باردار بدون خطر نیستند. 
با توجه به ا ینکه امروزه ضدآفتاب های فیزیکی 
حاوی اکسید زینک و دی اکسید تیتانیوم با کیفیت 
باالیی تولید می شوند، خانم های باردار می توانند 

از این محصوالت استفاده کنند. 
Byrdie :منبع

 ترجمه:
ندا احمدلو

بعضی از محصوالت مورد استفاده 
برای صاف سازی موها حاوی 

فرمالدهید هستند و حتی بعضی 
از الک های ناخن نیز این ترکیب 
شیمیایی مضر را درون خود جا 
داده اند. این ترکیب شیمیایی 

نه تنها با سرطان مرتبط است، بلکه با 
مشکالت سیستم عصبی مانند درد 

قفسه سینه، سرفه، مشکل تنفس و 
تحریکات تنفسی ارتباط دارد بنابراین 

به سادگی از الک های ارزانقیمت 
استفاده نکنید و حتما از وجود 

نداشتن فرمالدهید درون محصول 
انتخاب شده مطمئن شوید

تزریق بوتاکس یکی از محبوب ترین اقدامات زیبایی 
غیرتهاجمی است که عضالت صورت را موقت 
از کار می اندازد و درنتیجه عمال خطوط ریز و 
چین وچروک های پوستی را محو می کند. امروزه 
حتی از این نورومدوالتور )تعدیل کننده عصبی(  محبوب برای مقابله با 
سردرد یا پیشگیری از تعریق شدید در ناحیه زیربغل  هم استفاده می شود. 
درواقع هرچقدر که علم بیشتر درباره بوتاکس و کاربردهایش پیشرفت 
می کند، افراد بیشتری هم از سنین مختلف به استفاده از تزریق بوتاکس با 
اهداف زیبایی یا درمانی رو می آورند. با این حال، بخشی از مسائل مرتبط 
با تزریق بوتاکس به ایمنی چنین کاری در دوران بارداری برمی گردد. 
برای اینکه اطالعات کاربردی و واضحی درباره این موضوع به دست 
آوریم، با متخصصان پوست و متخصصان زنان در مورد این موضوع 

بحث برانگیز گفت وگو کرده ایم. 
 

آیا تزریق بوتاکس در دوران بارداری ایمن است؟ 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( سیستم درجه بندی خاصی را 
برای استفاده از داروها در دوران بارداری در نظر گرفته است. در این 
درجه بندی مثال با داروهای گروه A مواجه هستیم که کامال برای 
استفاده در دوران بارداری ایمن هستند و همچنین با داروهای گروه 
X که می توانند کشنده و مرگبار باشند. دکتر کلی کالول، متخصص 
زنان به این نکته اشاره می کند که بوتاکس در درجه بندی سازمان 
غذا و داروی آمریکا به داروهای گروه C تعلق دارد. به گفته او، این 
درجه نشان می دهد که نمی توان خطر احتمالی را رد کرد. به طور کلی 
درجه C به ما می گوید که اگر خانم ها بخواهند از تزریق بوتاکس 
با اهداف درمانی استفاده کنند، مزیت های این کار برایشان بیشتر از 
خطرات احتمالی برای جنین است. پس اگر تزریق بوتاکس برای رفع 
مشکالتی مانند سردردهای میگرنی انجام بگیرد، قابل توجیه است اما 
تزریق بوتاکس با اهداف زیبایی در دوران بارداری توصیه نمی شود.«
دکتر دندی انگلمان، متخصص پوست  و جراح که از دریچه درماتولوژی 

به موضوع نگاه می کند، می گوید که بیشتر متخصصان پوست از تزریق 
بوتاکس برای خانم های باردار خودداری می کنند چون در مورد نحوه 
اثرگذاری این تزریق بر جنین اطمینان ندارند. او می گوید: »هنوز تحقیقات 
کافی در این زمینه انجام نشده است و احتماال هیچ وقت هم چنین 
کاری امکان پذیر نخواهد شد زیرا بیشتر خانم های باردار نمی خواهند 
سالمت فرزندشان را به خاطر آزمایشات علمی به خطر بیندازند اما بخش 
مثبت ماجرا این است که خانم ها در دوران بارداری دچار حالتی به نام 
اِدم)edema( می شوند که نوعی تورم است و همین حالت می تواند 

چهره آنها را طوری جلوه بدهد که انگار بوتاکس تزریق کرده اند.«
 

عوارض احتمالی تزریق بوتاکس در دوران بارداری 
با توجه به اینکه هنوز تحقیقات گسترده و مفصلی درباره تزریق بوتاکس 
در دوران بارداری به انجام نرسیده است، به سختی می توان گفت که چنین 
کاری درنهایت چه عوارضی خواهد داشت. به گفته دکتر کالول، نگرانی 
اصلی در مورد تزریق بوتاکس به ظرفیت بالقوه آن برای ایجاد نقایص 
مادرزادی در جنین برمی گردد. این متخصص می گوید: »همیشه این احتمال 
در مورد همه افراد دریافت کننده بوتاکس وجود دارد که سم این ماده به 
قسمت هایی فراتر از ناحیه تزریق گسترش پیدا کند و فرد به مسمومیت 
بوتولیسم مبتال شود. اگرچه این عارضه جانبی بوتاکس در موارد بسیار 

نادر اتفاق می افتد، این مسمومیت می تواند جان افراد را به خطر بیندازد.« 
 

چقدر باید برای تزریق بوتاکس پس از زایمان منتظر ماند؟
اگر برنامه ریزی کرده اید که در دوران بارداری تزریق بوتاکس را انجام 
ندهید و این کار را در فاصله نزدیکی پس از زایمان به انجام برسانید، 
بهتر است با احتیاط در این مورد رفتار کنید. دکتر رابرت فینی، متخصص 
پوست  می گوید که دوره زمانی مجاز برای تزریق بوتاکس پس از 
زایمان برای همه یکسان نیست مادران شیرده فقط به یک شرط مجاز 
به تزریق بوتاکس هستند: اینکه تا 24 ساعت پس از تزریق بوتاکس 
شیر خودشان را تخلیه کنند و دور بریزند. البته مادرانی که نوزاد تازه 
متولدشده دارند، می دانند که تغییر برنامه غذایی نوزاد حتی برای 24 
ساعت هم کار ساده ای نیست. به همین دلیل هم دکتر کالول می گوید 
که اگر می خواهید با اهداف زیبایی از بوتاکس استفاده کنید، حتما این 
کار را تا پایان دوران شیردهی به نوزاد به تعویق بیندازید. او می گوید: 
»یک بار دیگر مساله به فقدان مطالعات گسترده و کامل در مورد این 
موضوع ربط پیدا می کند. درواقع ما نمی دانیم که آیا انتقال مقادیر 

ناچیزی از سم بوتولیسم از طریق شیر مادر به نوزاد واقعا تا چه اندازه 
خطرناک خواهد بود. اگر قصد دارید که در دوران شیردهی به نوزاد 
با اهداف غیرزیبایی از تزریق بوتاکس استفاده کنید، حتما باید درباره 

خطرات احتمالی این کار با پزشک معالج خودتان مشورت کنید.«
 

جایگزین هایی برای بوتاکس در دوران بارداری 
تعداد محدودی از روش ها یا ترکیبات وجود دارند که می توانند به 
خطوط ریز پوستی و چین وچروک ها در دوران بارداری جلوه بهتری 
بدهند بنابراین تا زمان تزریق دوباره بوتاکس بهتر است از همین 

روش ها یا ترکیبات استفاده کنید. 
هیدرافیشیال: دکتر میشل گرین از هیدرافیشیال به عنوان یکی از بهترین 
روندهای زیبایی ایمن برای دوران بارداری نام می برد زیرا در یک 
فرایند سه مرحله ای می تواند کیفیت مطلوبی به کل پوست بدهد. به گفته 
او، آکنه هورمونی در دوران بارداری خیلی از خانم ها را آزار می دهد، 
درحالی که درمان این مشکل با توجه به محدودیت های بارداری واقعا 
چالش برانگیز است اما هیدرافیشیال روندهای الیه برداری، پاکسازی 
و تغذیه پوست را به گونه ای انجام می دهد که در دوران بارداری هم 
پوست درخشان و زیبایی داشته باشید. استفاده از این روند در دوران 
بارداری کامال ایمن است و می تواند به حفظ سالمت و کیفیت پوست 

در این دوره حساس زندگی کمک کند.« 
الیه برداری شیمیایی: به گفته دکتر گرین، الیه برداری حضوری در مطب 
متخصصان پوست  گزینه دیگری برای خانم های باردار است. البته باید 
درباره این کار با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید تا مطمئن 
شوید که پوست شما می تواند الیه برداری عمیق را تحمل کند یا نه. 
ویتامین C: یکی از بهترین ترکیباتی که می توان به رژیم مراقبت 
از پوست اضافه کرد، ویتامین C است. دکتر انگلمان خاطرنشان 
می کند که این ترکیب آنتی اکسیدانی یکی از نیرومندترین ترکیبات 
برای ترمیم پوست و محافظت از آن در برابر آسیب های خورشیدی 
است و از طرف دیگر نشانه های پیری زودرس را هم برطرف می کند. 
این متخصص پوست ، استفاده از سرم ویتامین C را به عنوان الیه زیرین 

ضدآفتاب دارای SPF به خانم های باردار توصیه می کند.
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بیشتر متخصصان پوست از تزریق بوتاکس برای 
خانم های باردار خودداری می کنند چون در مورد نحوه 
اثرگذاری این تزریق بر جنین اطمینان ندارند. در واقع 
هنوز تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده است و 
احتماال هیچ وقت هم چنین کاری امکان پذیر نخواهد 
شد زیرا بیشتر خانم های باردار نمی خواهند سالمت 
فرزندشان را به خاطر آزمایشات علمی به خطر بیندازند

آیا می توان در دوران بارداری بوتاکس تزریق کرد؟



شیوه زندگی سبز یعنی چه؟ به 
ساده ترین زبان، سبز زندگی کردن 
یعنی زندگی کردن به روش و گرفتن 
تصمیماتی در زندگی که کمترین تاثیر 
منفی را بر زیست کره زمین داشته باشد و باعث بهبود 

سالمت سیاره زمین و موجودات آن شود.
چطور می توان سبز زندگی کرد؟ برای سبز زندگی 

کردن چند اقدام می توان انجام داد.
1(چراغ ها را خاموش کنید. 2(بر فناوری های دوست 
محیط زیست سرمایه گذاری کنید. 3( به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر بروید.۴( گوشت کمتر بخورید. 5( مواد 
غذایی را هدر ندهید. 6( از باله های ترکامپوست بسازید.( 
هر چیزی را بازیافت کنید. 8( مصرف پالستیک را کمتر 
کنید. 9( تا حد امکان در زمستان ها خانه را گرم نکنید و 
به جای آنکه برای گرمای خانه سوخت بیشتری مصرف 
کنید، لباس گرم تری در خانه بپوشید. یکی از گزینه های 
مطلوب برای خنک شدن در تابستان، استفاده از پنکه 
است. استفاده از این وسیله مفید، میزان مصرف آب و 

برق را کم می کند.
چند مثال از شیوه زندگی سبز: محصوالت تمیزکننده یا 
شوینده های لباسشویی موافق با محیط زیست، استفاده از 
پوشک های پارچه ای به جای پوشک های یکبار مصرف، 
دستمال  جای  به  پارچه ای  دستمال های  از  استفاده 
کاغذی و نیز تولید محصوالتی بزرگ تر و پیچیده تر 
مانند صفحات خورشیدی و منبع های گرم کننده با آب 
کمتر برای صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

مانند گازوئیل یا نفت.
چرا زندگی سبز مهم است؟ سبز بودن یعنی اتکای 
کمتر به سوخت های فسیلی یا سایر محصوالت خطرناک 
سمی برای انسان و محیط زیست. برای سبز بودن، باید 
خودکفا بود و بتوان راه های جدید و خالقانه برای کار 
کردن و در ضمن آن صرفه جویی در انرژی در خانه 
پیدا کرد. اگر می خواهیم زندگی پایدار داشته باشیم، 
باید استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد 

و خورشید یا سایر منابع تجدیدپذیر را یاد گرفت.
سبز یعنی چه؟ سبز رنگ زندگی، رنگ انرژی های 
تجدیدپذیر و طبیعی است. سبز یعنی رشد، هماهنگی، 

تازگی، ایمنی، باروری و محیط زیست. از طرف دیگر، 
رنگ سبز به طور سنتی به معنای پول، امور مالی، 
بلندپروازی، حرص و طمع، حسادت و وال استریت 

یعنی قلب مالی ایاالت متحده.
آیا زندگی سبز ممکن است؟ شیوه زندگی سبز پشتیبان 
و حمایتگر محیط زیست سالمت در خانه، اجتماع و 
کل کره زمین است. برخی عوامل زندگی سبز برای 
ساختن یک خانه سبز شامل کاهش هدردهی در حد 
امکان، از میان بردن اشیای سمی و کاهش استفاده از 

انرژی و آب با کمی کوشش فردی امکان پذیر است.
تفکر سبز چیست؟ تفکر سبز یعنی پیگیری و انجام 
اقدامات و شیوه زندگی دوست محیط زیست تا کمک 
کند منابع طبیعی محیط زیست دور و برای نسل فعلی یا 
آینده باقی بماند. این همان است که به آن توسعه پایدار 
می گویند. تفکر سبز یعنی موقع خرید یا مصرف یا دور 
انداختن چیزها متوجه آسیب آنها به محیط زیست باشیم.
چطور می شود سبز بود و چرا سبز بودن اهمیت دارد؟
سبز بودن باعث کاهش آلودگی هوا و کمتر شدن سموم 

پراکنده در محیط می شود. این آلودگی ها از آنجا اهمیت 
دارد که سیستم ایمنی را که سد محافظ ما در برابر 
بیماری های مسری است را آسیب می زند و باعث ابتالی 
ما به بیماری های کشنده می شود. سبز بودن باعث می شود 
آالینده های سمی و مضر در محیط زیست کمتر منتشر 
شود. به این ترتیب هم ما سالم تر می مانیم و هم کره ای 
که قرار است فرزندان ما هم از منابع آن استفاده کنند.

تا  را سبز می کند؟  تغییرات کوچکی زندگی  چه 
می توانید کمتر کاغذ مصرف کنید و بیشتر بازیافت 
کنید. به جای کیسه های پالستیکی از کیسه های پارچه ای 
استفاده کنید. سعی کنید در حد امکان به جای کاغذ از 
پارچه استفاده کنید. مصرف انرژی را در خانه کمتر کنید.
لباس خریدن چه ربطی به زندگی سبز دارد؟ شاید 
باورتان نشود که یکی از آلوده کننده های محیط زیست 
لباس های دورانداخته شده هستند. الیاف این لباس ها سال ها 
در محیط زیست ما باقی می مانند و گاهی تجزیه آنها چند 
دهه زمان الزم دارد. البته نمی شود لباس نخرید، پس راه حل 
این کار خرید کمتر و صرفه جویانه است. اگر می خواهید 

سبز زندگی کنید، تا وقتی نیاز ندارید لباس نخرید و تا 
جایی که می شود لباس هایی را که دارید استفاده کنید.

چرا برند بالی جان محیط زیست است؟ اصل برند 
بر مصرف مداوم و زیاد و متنوع بنا شده. برندها از 
راه فروش محصوالت خود براساس مدهای ساالنه 
سود می برند و برای بیشتر شدن مصرف هر سال 
مدل لباس ها و کفش ها و سایر محصوالت خود را 
تغییر می دهند. بنابراین، هر سال مقدار زیادی لباس و 
کیف و کفش که انرژی و آب زیادی برای تولید آنها 
مصرف شده، برای جایگزین شدن با کاالهای جدید 
باید دور انداخته شوند. این دورانداختنی ها سرانجام 

سر از محیط زیست و اقیانوس ها در می آورند. 
زندگی سبز چطور بر محیط زیست اثر می گذارد؟ 
زندگی سبز باعث می شود آلوده کننده های کمتری وارد 
آب و خاک و هوا شود. وقتی از انرژی های جایگزین و 
تجدیدپذیر استفاده کنید و استفاده از سوخت های فسیلی 
مانند نفت و بنزین و گاز را محدود کنید، به بازیافت 
پسماندهای خود اهمیت دهید، کمتر پسماند تولید کنید 
و به نحوی کارآمدتر از خودروهای شخصی استفاده 
کنید، آلوده کننده های کمتری وارد محیط زیست می کنید.

برای حمایت از زمین چه می توان کرد؟ بازیافت کنید، 
بازاستفاده کنید و مصرف بی مورد را کاهش دهید. برای 
برای  داوطلب شوید.  اطراف خود  محیط  پاکیزگی 
حفظ محیط زیست خود آموزش ببینید. در مصرف 
آب صرفه جویی کنید. به اصول زندگی پایدار متعهد 
باشید؛ یعنی منابع را طوری مصرف کنید که به نیازهای 
نسل های بعدی آسیبی نرسد. هوشمندانه خرید کنید. 
المپ های کم مصرف استفاده کنید و از آن بهتر هر المپی 

را که الزم ندارید، خاموش کنید.
 چرا زندگی سبز باصرفه است؟ مصرف انرژی را پایین 
بیاورید، در مصرف آب صرفه جویی کنید، اگر می توانید 
گیاهانی را که الزم دارید، خود بکارید، تا جایی که امکان 
دارد از هر کاالیی استفاده کنید، اجناسی را بخرید که 
می توان آنها را بازیافت کرد، از خریدن اجناس دست 
دوم ابایی نداشته باشد، فله خرید کنید. همه اینها هم به 

جیب تان کمک می کند و هم به محیط زیست.
منبع: گاردین
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همبهفکرجیبخودباشید،همبهفکرمحیطزیست

پیشنهاد سبز

نمی دانم کسانی که به این مقاله توجه می کنند، با ورزش 
کوهنوردی ایران و جهان تا چه حد آشنا هستند اما می دانم 
تاریخ نویسان و ادیبان همواره از نماد اوج سربلندی 
کشور سروده اند: خوشا رشته کوهی که البرز ماست/ 
ابر فرد کیهان چنان گرز ماست/ فراز بلند دماوند کوه/ 

چنان قله ای از غرور و شکوه.
این ابر فرد کیهان و نماد غرور و شکوه، قله دماوند، 
جان کالم تاریخ کوهنوردی ایران و جهان است، انگار 

که از حلقوم کوهنوردان سروده شده.
اگر تاریخ کوهنوردی ایران و جهان را بررسی و قیاس کنیم، با یافته های 
جدید پیرامون صعود به قله دماوند و سلسله کوه های البرز و قله های 
دیگر ایران مانند اشترانکوه، قله درفک، تفتان، الوند، دوشاخ و چین کالغ 
و بندعیش و پیازچال و پهنه حصار و سایر قله های کشورمان، با اطمینان 
می توان گفت، دماوند کهن ترین کوه صعودشده در کره زمین است و 
نباید دراین باره بی تفاوت و ساکت بود. وظیفه ملی ما ایجاب می کند، 
مستندات و مدارک خود را به اتحادیه جهانی کوهنوردی )یو آی اا( و دیگر 
مراجع صالحیت دار بین المللی بفرستیم تا پس از بررسی و تایید آنها به 

عنوان میراث کوهنوردی ایران و جهان ثبت جهانی شود.
سابقه قدیمی ترین صعود انسان در دنیا به قلل مرتفع به نام گران کوه 
دماوند ثبت شده. دماوند دارای دیرینه ترین سابقه صعود و پیمایش در 

تاریخ کوهنوردی جهان است. بنا بر همین دلیل بسیار مهم، ضرورت دارد 
دست در دست هم در راه شناخت بهتر افتخارات میهنی و این آب و 
خاک زندگی بخش که جان و تن ما بوده و هستی ما زهستی اوست، گام 
برداریم. نباید به شان و بزرگی این افتخار ملی بی توجه بود تا شاید بتوان 
بخش کوچکی از ستم هایی را که خود به این نماد ملی داشته ایم جبران کنیم.
درباره صعود به کوه دماوند در کتاب البلدان نوشته ابوبکر احمدابن 
اسحق همدانی که از قدیمی ترین کتاب های جغرافی به زبان عربی است، 
ذکر مفصلی آمده و آن را پهنه ای با وسعت 30 جریب مخروطی شکل 
سرد و یخی توام با بادهای توفنده همراه با دود گوگرد و زرد رنگ و 

سنگ های سخت توصیف کرده است.
در شرح مختصری درباره صعود به دماوند در سال 835 میالدی که 
مورد استناد مجله الیف قرار گرفته، تاریخ صعود به این قله 657 سال 

قبل از قله مون اکریل در کوه های آلپ بوده. 
صعود ناتمام ابودولف خزرچی، جغرافی دان و معدن شناس عرب در سال 
952 میالدی، دومین سابقه از کهن ترین صعود انسان به قلل مرتفع جهان 
است اما اولین صعود مستند و موفق به کوه دماوند به سال 1837میالدی 
مربوط می شود. تیلور تامسون اولین شخصی بود که به دماوند صعود کرد 
و اولین شب مانی روی قله را انجام داد. تامپسون از روی قله اقدام به 

جمع آوری گوگرد کرد، البته صعود تامپسون با کمک ایرانیان انجام شد.
نخستین صعود زمستانی تاریخ کوهنوردی جهان توسط کوهنورد و 

جغرافیدان فرانسوی، ژان ژاک دومرگان، در سال 1889میالدی برابر با 
سال 1268 خورشیدی یعنی حدود 132 سال پیش صورت گرفته. ژان 
ژاک دومرگان سال ها در ایران تحقیقات مهم باستان شناسی انجام داده بود 

و همان کسی بود که نفت را در جنوب ایران کشف کرد.
با عرض ادب و درود به تمام کوه پیمایان و طبیعت گردان، الزم می دانم 
از زحمات یکایک پیشکسوتان این ورزش که با تالش خود توانسته اند 
عشق به همنوردی و کوه پیمایی را در دل پیر و جوان زنده نگه دارند و 
با درایت و افکار و اخالق جوانمردی و ورزشی این حرفه را در بین 
همه مردم از مرد و زن زنده ترویج دهند، تشکر کنم. از آقای حسین 
عسگری و همایون عسگری، پیشکسوتان بزرگ ورزش زمستانی، باید 
تشکر ویژه داشت که باعث یاری رساندن به روح همنوردی به قله 

دماوند و سایر قله های ایران شده اند.

دماوندکهنترینکوهصعودشدهدرکرهزمیناست

به  آنها  تشویق  شهروندان،  کربنی  ردپای  کاهش  راه های  از  یکی 
استفاده از محصوالت محلی است. به طور ساده، محصوالتی که از 
دوردست ها می آیند حاصل سوزاندن حجم عظیمی از سوخت های 
فسیلی در مدت زمانی طوالنی هستند. برای مثال مصرف هر فنجان 

چای مقدار معینی بر رد پای کربنی شما می افزاید.
چایی که از اقیانوس هند و سری النکا آمده باشد حتما مقدار زیادی 
سوخت مصرف کرده تا به دست شما برسد اما کشتزارهای چای 
در الهیجان همین جا نزدیکمان است و قرار نیست هزاران کیلومتر 
راه را طی کند. برای چای الهیجان هیچ کشتی هفته ها در اقیانوس 
نرانده و هیچ هواپیما ساعت ها در آسمان در پرواز نبوده است. مثال 
چای را می توان تسری داد به بیشتر مواد غذایی که مصرف می کنیم 

و همچنین بسیاری مصنوعات و محصوالت دیگر.
به همین خاطر برای دستیابی به چشم اندازی کم کربن یا کربن صفر در  
توافقنامه  اقلیمی پاریس تاکید شده است بر گسترش مصرف محصوالتی 
که در پیرامون ما تولید شده اند و نه آنها که از دوردست ها می آیند. 
بازارهای محلی راهی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز هست. 
احتماال شما هم مکرر فیلم های تخریب و اتالف محصوالت کشاورزان 
ایرانی را که به فروش نرفته اند دیده اید. آیا بازارهای محلی نمی تواند 
راهی برای جلوگیری از چنین زیان های اقتصادی – اکولوژیکی باشد؟ 

وظیفه شهروندان در این باره ساده است: شهروندان باید تا حد امکان 
مصرف محصول محلی را به محصولی که از جای دورتری آمده 
ترجیح بدهند. برای شهروند تهرانی پرتقال شهسوار باید اولویت 
داشته باشد به پرتقال دزفول، پرتقال دزفول به پرتقال بم و البته هر3 

آنها به پرتقال وارداتی از خارج.
اما دولت و شهرداری ها هم باید زمینه راه اندازی بازارهای محلی را فراهم 
کنند. نمونه آنچه که مثال در بازارچه های گیالن و مازندران می بینیم. 
بازارچه های محلی که مشوق مصرف محصوالت محلی هستند. تمام 
شهرها باید از این گونه بازارها داشته باشند و البته محصول محلی در 
چنان بازارهایی باید از مزیت محلی برای عرضه برخوردار باشد اما این 
مزیت باید در نهایت از پسند و خواست شهروندان بیاید. شهروندی 

که مسووالنه و انسانی می خواهد ردپای کربنی کمتری داشته باشد.
رونق اقتصادی برای مردمان و کاهش ردپای کربنی هدف بازارچه های 
محلی است. رد پای کربنی یعنی هر نوع فعالیتی که منجر به افزایش 
مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گازوئیل و بنزین شود. 
امروز هواداران محیط زیست تالش می کنند تا حد ممکن حمل و 
نقل را کاهش دهند چرا که حمل و نقل یکی از عوامل مهم مصرف 
سوخت های فسیلی و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای در جو 
زمین و درنهایت گرم شدن کره زمین است. این بالی خشکسالی و 
سیل و گرمای بیش از حد که امروز بر سر ما می آید، حاصل همین 

مصرف بی دروپیکر انرژی و گرم شدن کره زمین است.

احیایبازارهایمحلی؛برایکاهشردپایکربنی

 سرهنگ اکبر 
ریحانیان پور

سرپرست انجمن 
ورزشی کانون 

بازنشستگان اجا

یادداشت سبز

زندگی سبز قاب سبز

سالخی طبیعت با آفرود؛ آفرودبازان که این روزها زیاد شده اند، 
بالهای جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند. آفرودبازها معموال 
به صورت گروهی وارد جنگل ها و عرصه های طبیعی می شوند به 
دالیلی مانند برهم زدن آرامش این مناطق برای حیوانات و از بین 

بردن پوشش گیاهی بر اثر فشار چرخ ها.

ورشکستگی آبی به طور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید می کند. 
سروش کیانی قلعه سرد، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست: 
نحوه ناصحیح مدیریت منابع طبیعی به طور کلی و مدیریت منابع آب 
به طور خاص باعث شده است تا حتی اگر نگوییم بحران آب، تنش و 
ورشکستگی آبی به طور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید می  کند. 
باتوجه به خشکسالی های پی درپی و امکان تداوم این شرایط طی سال های 
آینده، اگر قرار بر رهایی کشور از مساله ورشکستگی آب باشد راهی 
جز تغییر در نوع مدیریت منابع آبی وجود ندارد. در وضعیت کنونی 

کشور در هر دو بعد عرضه و تقاضای آب دچار چالش جدی است.

ایمنی،  مانند  کدام شهرهای جهان کم استرس تر هستند؟ عواملی 
برابری، ثبات سیاسی اجتماعی، بیکاری، تراکم جمعیت، آلودگی 
انتخاب شهرهای کم  زیست محیطی، وضعیت آب و هوا و... در 
استرس جهان نقش داشته اند. ریکیاویک – ایسلند؛ برن – سوئیس؛ 
هلسینکی – فنالند؛ ولینگتون – نیوزیلند و ملبورن – استرالیا در 

رتبه 5 شهر کم استرس نخست جهان قرار گرفتند.

تسلیت
این خبرنگاران محیط زیست برای پوشش خبر مربوط 

به دریاچه ارومیه به منطقه سفر کرده بودند.
تسلیت به ایران

تسلیت به عاشقان محیط زیست
تسلیت به خبرنگاران دلسوز وطن

مدیر محیط زیست اصفهان می گوید 11 میلیارد بودجه بدهید تا 
تشنگی  از  حیوانات  آبشخورها  توی  بریزیم  ببریم  آب  تانکر  با 
تلف نشوند. باالدست چاه ها و سدها نمی گذارند یک قطره آب به 
اکوسیستم پایین دست برسد. فرضا آبشخور را پر کردید چه می کنید 
با تفتیدگی خاک و خشکیدگی پوشش گیاهی؟ آب باشد اما غذا 

نباشد فقط این مرگ شکنجه بار طوالنی تر می شود.

مصرفانرژیراپایین
بیاورید،درمصرف

آبصرفهجوییکنید،
اگرمیتوانیدگیاهانی

راکهالزمدارید،
خودبکارید،تاجایی
کهامکانداردازهر
کاالییاستفادهکنید،

اجناسیرابخرید
کهمیتوانآنهارا

بازیافتکرد،ازخریدن
اجناسدستدوم
ابایینداشتهباشد،
فلهخریدکنید.همه
اینهاهمبهجیبتان
کمکمیکندوهمبه

محیطزیست

شهروندانبایدتاحدامکانمصرفمحصولمحلیرابه
محصولیکهازجایدورتریآمدهترجیحبدهند.برای
شهروندتهرانیپرتقالشهسواربایداولویتداشته

باشدبهپرتقالدزفول،پرتقالدزفولبهپرتقالبمو
البتههر۳آنهابهپرتقالوارداتیازخارج
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ویروس کرونا طی سال های اخیر سبب بروز چند 
همه گیری شده که جدیدترین آن با نام کووید-19 
شناخته می شود. این بیماری عوارض مختلفی بر 
اندام های بدن دارد و در موارد شدید می تواند بر 
سالمت قلب نیز تاثیر بگذارد. علت این عارضه از 
آنجاست که گاهی ورود ویروس به بدن آسیب 
می رساند و گاهی نیز فعال شدن سیستم ایمنی برای 

مقابله با ویروس مشکل ایجاد می کند.
عروقی  قلبی-  سیستم  بر  کروناویروس  تاثیر 
متفاوت است و می تواند ناشی از لخته شدن خون 
در عروق، اختالل ریتم قلب، کمبود اکسیژن و 
موادغذایی ثانویه به دلیل درگیری ریه، التهاب 
بدن و نشانگان قلب شکسته باشد که زمینه ساز 
ناراحتی های قلبی می شود. این مشکالت پیش 
از شیوع کروناویروس نیز وجود داشت اما در 
این دوران بیشتر شده و به نوعی تظاهر همراه 

بیماری کووید-19 تلقی می شود.

آسیب به عروق خونی و تشکیل  لخته
زمانی که کروناویروس نوع وخیم بیماری را ایجاد 
کند، ویروس یا پاسخ التهابی بدن در نتیجه واکنش 
سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس می تواند به 
عروق خونی آسیب برساند. وقتی دیواره داخلی 
رگ )آندوتلیوم( آسیب ببیند، احتمال تشکیل لخته 
افزایش می یابد. لخته شدن خون انواع مختلف دارد؛ 
گاهی در عروق پا اتفاق می افتد، در بعضی موارد 
به ریه می رسد و ایجاد آمبولی ریه می کند و ممکن 
است در قلب یا مغز اتفاق بیفتد که باعث سکته 

قلبی یا مغزی می شود.

اختالل ریتم قلب حتی پس از 
بهبود بیماری

اختالل ریتم قلب نیز به حاالت مختلف ایجاد 
می شود. در بعضی افراد ممکن است ضربان 

قلب خیلی کاهش پیدا کند و حتی برخالف 
وضعیت طبیعی تب که قلب ضربان سریع دارد، 
در مبتالیان به کووید-19 که تب دارند، ضربان 
کند است. برعکس در بعضی افراد ضربان قلب 
خیلی تند است و گاهی نیز بیمار دچار ضربان 

نامنظم قلب می شود.
پس از بهبود کووید-19، گاهی اختالل ریتم قلبی 
باقی می ماند. همان طور که ذکر شد این اختالل 
ناشی از عملکرد ویروس، پاسخ التهابی ناشی از 
واکنش ایمنی بدن یا به خاطر تاثیر ویروس بر 
سیستم عصبی عامل تنظیم کننده ضربان قلب است.

التهاب و زمینه بروز کمبود اکسیژن
کمبود اکسیژن و موادغذایی در هر قسمت بدن 

از جمله قلب می تواند آسیب ایجاد کند. این 
حالت در مورد ویروس های دیگر مانند آنفلوانزا 
نیز ممکن است اتفاق بیفتد زیرا هر نوع التهاب 
می تواند زمینه ساز این آسیب باشد. شدت آسیب 
را می توان از طریق اکوکاردیوگرافی و آزمایش 
خون تشخیص داد که در موارد وخیم نیاز به 
بستری بیمار و تجویز داروهای ضدالتهاب است 

تا کمترین آسیب به قلب ایجاد شود.

تاثیر ویروس بر عضله قلب
بروز التهاب در بدن ممکن است عضله قلب را 
درگیر کند که »میوکاردیت قلبی« ایجاد می کند یا 
پرده اطراف قلب درگیر می شود که »پریکاردیت 
قلبی« اتفاق می افتد و اطراف قلب، آب جمع 

می شود. ویروس های دیگر نیز باعث بروز چنین 
مشکالتی می شوند و الزاما ناشی از کروناویروس 
نیست. ویروس ها ممکن است بر ماهیچه قلب و 
پرده اطراف اثر بگذارند و ماهیچه را از کار بیندازند. 
شدت این مشکل متفاوت است و امکان دارد پمپاژ 
قلب خفیف یا شدید باشد. عالئم این اختالالت 
معموال باقی می ماند. بیشتر مبتالیان به کووید-19 
پس از بهبود حالت تنگی نفس، درد قفسه سینه 
و اختالالت ریتم قلب دارند که نیاز به بررسی 
توسط پزشک برای تشخیص مشکل خواهدبود. 

استرس مرتبط با کووید-19 و 
»نشانگان قلب شکسته«

»نشانگان قلب شکسته« بیماری نادری است که 

ناشی از تحمل هر نوع استرس مانند ترس شدید، 
بیماری و... است. علت بروز آن، ویروس کرونا 
نیست، بلکه ناشی از استرس ثانویه نسبت به ابتال 
ویروس ایجاد می شود. عالمت ابتال این است 
که قلب به طور ناگهانی ضعیف می شود، شکل 
ماهیچه قلب تغییر می کند و حالتی شبیه سکته 
حاد قلبی را به وجود می آورد. با انجام اقدامات 
درمانی مناسب، این وضعیت برگشت پذیر است.
به طور کلی باید گفت حالت هایی که قلب در 
پی ابتال به این بیماری درگیر می شود، در بیشتر 
موارد این اختالالت با درمان های معمول بهبودپذیر 
است و حتی بدون اقدام درمانی خاصی، بدن 
تا حد زیادی خودترمیمی دارد و احتمال اینکه 

این وضعیت باقی بماند، کم است.

تظاهرات قلبی تحت تاثیر کروناویروس

کرونا چگونه به قلب حمله می کند؟
 دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

که  زمانی 
کروناویروس 

نوع وخیم 
را  بیماری 

کند،  ایجاد 
ویروس یا 

التهابی  پاسخ 
بدن در 

واکنش  نتیجه 
ایمنی  سیستم 

مقابله  برای 
با ویروس 

به  می تواند 
عروق خونی 

برساند آسیب 

است  عروقی  قلبی-  ناراحتی های  شایع ترین  از  یکی  قلبی«  »سکته 
که براساس مطالعات، در 20درصد موارد احتمال عود طی 5 سال 
آینده وجود دارد اما توصیه می شود پس از اولین سکته قلبی، فعالیت 
دوباره  احتمال  تا  شود  گنجانده  روزانه  برنامه  در  ورزشی  منظم 

بیماری کاهش یابد.
اهمیت ورزش از آنجاست که به کنترل عوامل خطر بروز سکته قلبی 
نظیر پرفشاری خون، کلسترول باال، دیابت، چاقی و استعمال دخانیات 
و الکل کمک می کند. گرچه منظور از این توصیه انجام تمرینات شدید 
ورزشی نیست و مشورت با پزشک برای نوع و میزان فعالیت جسمانی 

باعث می شود احتمال بروز دوباره سکته قلبی 30درصد کاهش یابد.
البته بسیاری از بیماران پس از بروز سکته قلبی دچار ترس و نگرانی 
از انجام فعالیت جسمانی می شوند و معموال شیوه زندگی کم تحرک 
را در پیش می گیرند. حال آنکه 20 تا 30 دقیقه تمرینات استقامتی 
طی 2 تا 3جلسه در هفته تاثیر بسیار خوبی دارد و به بهبود سالمت 
کمک می کند. شنا، پیاده روی و دوچرخه سواری آرام نیز تمرینات مفید 
دیگری برای مبتالیان به ناراحتی های قلبی است. البته توصیه می شود 
در صورت بروز درد سینه یا تنگی نفس هنگام فعالیت ورزشی حتما 

با متخصص قلب و عروق مشورت شود.

گرچه حمله قلبی که با نام آنفارکتوس 
به عنوان  می شود  شناخته  نیز  قلب 
مهم ترین ناراحتی قلب برای عموم 
مردم مطرح است، اختالالت بسیاری 
می تواند سالمت این عضو حیاتی را 
تحت تاثیر قرار دهد که ناهنجاری در 
ساختار قلب پس از ابتال به بیماری 
عفونی، آریتمی یا اختالل ضربان قلب، 
تصلب شریان های قلب و نارسایی قلبی 
از جمله آنهاست. حفظ سالمت قلب 
و شناخت عوامل زمینه ساز بیماری 
آسیب های  بروز  از  پیشگیری  برای 
جدی حتما ضروری خواهدبود. در 
این زمینه، محققان اسپانیایی راهکار 
ساده ای پیشنهاد کرده اند که افراد مختلف 
می توانند از وضعیت سالمت قلب خود 
اطالع کسب کنند؛ باالرفتن از پله ها!

به گفته آنها، اگر فردی بتواند 4 طبقه 
)حدود 60 پله( را در کمتر از یک 
دقیقه باال برود، از وضعیت مطلوب 
سالمت قلب برخوردار است اما اگر 
این کار بیش از یک و نیم دقیقه طول 
قلب  متخصص  با  بکشد، مشورت 
توصیه می شود. محققان برای تایید 
این مساله، وضعیت 165 داوطلب را 
بررسی کردند و دریافتند افرادی که 
قلب سالم دارند می توانند 60 پله را 
طی زمان 40 تا 45 ثانیه باال بروند اما 
کسانی که پله ها را در زمان بیشتر از 
یک و نیم دقیقه باال می روند درمقایسه با 
گروه اول در معرض افزایش 30درصد 
فوت زودهنگام طی 10 سال هستند.

باید توجه داشت که احتمال بیماری های 
قلبی- عروقی مانند آنفارکتوس، آنژین 
صدری و... در سیگاری ها، افراد چاق، 
باال  به دیابت و فشارخون  مبتالیان 
زندگی  شیوه  که  کسانی  همچنین 
بسیار  استرس  یا  دارند  بی تحرک 

زیادی تحمل می کنند، بیشتر است.

نارسایی قلبی به حالتی گفته می شود که قلب نمی تواند عملکرد درستی 
در پمپاژ داشته باشد و در نتیجه خونرسانی به اندام های مختلف مختل 
شده و دچار کمبود اکسیژن و موادغذایی می شوند. این حالت به دلیل 

از دست دادن انقباض قسمتی از عضله قلب اتفاق می افتد.
عوامل متعددی در بروز نارسایی قلبی که گاهی خستگی قلب نیز گفته 
می شود نقش دارند. از جمله این عوامل می توان به آنفارکتوس میوکارد، 

فشارخون باال و بیماری دریچه های قلب اشاره کرد.
براساس مطالعه ای که در دانشگاه ییل آمریکا انجام گرفت، افرادی که 
استرس زیادی دارند و به سرعت دچار تغییرات خلقی منفی و خشم 

می شوند در معرض خطر باالتر ابتال به نارسایی قلبی قرار دارند.
به گفته محققان، افرادی با این خصوصیت رفتاری معموال دچار اختالل 
در عملکرد دیاستولیک قلب هستند که باعث می شود قلب قادر به 

اتساع به موقع و کافی بین دو انقباض و پرشدن کامل از خون نباشد.
از مدت ها قلب ثابت شد که استرس و هیجانات منفی عامل خطر ابتال 
به آریتمی قلبی است اما امروزه مشخص شد که در بروز نارسایی قلبی 
نیز نقش دارد. محققان توصیه می کنند افرادی که دارای سطح باالی 

استرس و تغییرات خلقی هستند حتما از تکنیک های مدیتیشن، 
ورزش، موسیقی درمانی و... برای کسب آرامش کمک بگیرند.

ارتباط بین دندان ها و سالمت قلب مساله ای است که از مدت ها پیش 
تایید شده است اما براساس مطالعه ای که توسط محققان انجمن قلب 
آمریکا انجام شد، افتادن خودبه خود دندان ها می تواند نشان دهنده 
را  قلبی-عروقی  بیماری های  بروز  و  باشد  قلب  ناسالم  وضعیت 

افزایش می دهد. 
آنژین  آنفارکتوس،  به  ابتال  زمینه  و  قلب  محققان وضعیت سالمت 
صدری و سکته مغزی را در بیش از 300هزار فرد بین 40 تا 79 سال 
که بدون هیچ آسیب قبلی مانند ضربه دچار افتادگی دندان شده بودند، 
بررسی کردند. نتایج نشان می داد که احتمال ابتال به بیماری های قلبی در 

این شرایط 28درصد است، 
در حالی که در مورد افراد 
با دندان های سالم، 7درصد 

است.
مطمئنا این نتایج با شیوه زندگی 

استعمال  الکل،  مانند مصرف  افراد 
دخانیات، زمینه خانوادگی، افزایش سن 

افتادن خودبه خود  و  است  ارتباط  در  و... 
دندان ها باید جدی تلقی شود.

»تپش قلب« به ضربان غیرعادی قلب گفته 
می شود که با احساس گرفتگی و درد قفسه 
سینه، تنگی نفس، سرگیجه و تعریق همراه 
است. تپش قلب یکی از عالئم هشدار 
ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی و مشورت با متخصص 
قلب برای جلوگیری از بروز آسیب قلب ضروری است اما 
گاهی ممکن است بیماری قلبی مشخص نشود. در چنین 
مواردی ابتال به دیگر بیماری های زمینه ای یا عادات زندگی 

روزمره می تواند ضربان قلب را افزایش دهد.
نوشیدن زیاد قهوه: قهوه نوشیدنی حاوی کافئین باالست 
که باعث تحریک سیستم عصبی می شود. سیستم عصبی 
بر عملکرد اندام های مختلف از جمله قلب تاثیر می گذارد 
و در این حالت ضربان قلب افزایش می یابد. زیاده روی در 
مصرف قهوه و دیگر نوشیدنی های حاوی کافئین زمینه ساز 
تپش قلب می شود. بهتر است بیش از دو فنجان قهوه در روز 
میل نشود و نوشیدنی های دیگر مانند چای سبز جایگزین 
شود. البته اگر تپش قلب با سرگیجه همراه است توصیه 

می شود با پزشک مشورت شود.
کاهش آب بدن: بدن ما از 60درصد آب تشکیل شده  که 
در شرایط دریافت ناکافی مایعات یا از دست دادن رطوبت 
مانند تعریق شدید دچار کم آبی می شود. در چنین شرایطی 
دهان خشک می شود، گرفتگی عضالنی اتفاق می افتد و 
بدن  آب  کاهش  واقع،  در  می یابد.  افزایش  قلب  ضربان 
در  که  می شود  بدن  )امالح(  الکترولیت   در  تغییر  باعث 
نتیجه فشارخون کم شده و آریتمی قلب )اختالل در ضربان 
قلب( ایجاد می شود. نوشیدن منظم آب و مایعات در طول 
روز به خصوص در هوای گرم برای جلوگیری از بروز 

چنین مشکالتی ضروری است.
بروز  زمینه ساز  آهن  کمبود  آهن:  کمبود 
بدن  این شرایط  کم خونی می شود و در 
نمی تواند به اندازه کافی گلبول  قرمز 
بسازد تا اکسیژن از طریق خون 
به اندام های مختلف برسد. از 
بیشتر  در  کم خونی  طرفی 
موارد با تپش قلب نیز همراه 
است زیرا قلب برای جبران 
کمبود گلبول های قرمز و 
اکسیژن رسانی  افزایش 
فعالیت بیشتری دارد. مصرف 
آهن  حاوی  خوراکی های  روزانه 
خون  در  ماده  این  مقدار  تنظیم  برای 
ضروری است که البته در موارد کمبود آهن 

شدید الزم است از مکمل  استفاده شود.

استرس و اضطراب: مغز در شرایط استرس زا به اندام های 
مختلف فرمان می دهد تا سازگاری با شرایط پیدا کنند. از 
ترشح  افزایش  طریق  از  واکنش  این  فیزیولوژیک  لحاظ 
آدرنالین اتفاق می افتد. آدرنالین هورمونی است که به منظور 
افزایش انرژی زمینه ساز افزایش ریتم قلب می شود. پس 
از بهبود شرایط استرس و نگرانی، قلب به وضعیت عادی 
برمی گردد و تپش قلب برطرف می شود. نوشیدن یک لیوان 
آب خنک و تنفس عمیق به کنترل استرس و کسب آرامش 

کمک می کند.
استعمال دخانیات

نیکوتین موجود در سیگار و دیگر دخانیات تاثیر منفی بر 
سالمت قلب دارد و عامل جدی بروز بیماری های قلبی- 
عروقی محسوب می شود و حتی می تواند باعث اختالالت 
ریتم قلب و تپش نامنظم شود. ترک دخانیات برای سالمت 
اندام های مختلف ضروری است و گرچه بالفاصله پس از 
ترک وضعیت قلب طبیعی نمی شود، پس از حدود 4هفته 

تپش قلب حالت عادی پیدا می کند.
بیماری های تیروئید: تیروئید غده کوچکی است که در پایین 
گردن قرار دارد و مسوول تولید هورمون هایی است که برای 
عملکرد ضروری بدن الزم است. زمانی که هورمون های 
تیروئید به اندازه کافی تولید نشود، کم کاری تیروئید اتفاق 
می افتد که تپش قلب یکی از عالئم این مشکل است. البته 
مصرف دارو های تنظیم کننده هورمون های تیروئید نیز در 
ریتم  در  اختالل  زمینه ساز  می تواند  نامنظم  دوز  صورت 

قلب نیر باشد.
افت قندخون: حذف هریک از وعده های غذا برای سالمت 
مضر است و اگر طی روز احساس خستگی، گرگرفتگی، 
افت  نشان دهنده  ایجاد شود،  قلب  تپش  تعریق شدید و 
کمبود  جبران  برای  بدن  شرایط  این  در  است.  قندخون 
قندخون، آدرنالین تولید می کند که موجب افزایش ضربان 
برای  منظم غذا  از همین رو، وعده های  قلب خواهدبود. 
تامین انرژی و ریزمغذی ها اهمیت دارد. در مورد مبتالیان 
به دیابت باید توجه بیشتری نسبت به تغذیه لحاظ شود 
چراکه گاهی بیماران به دلیل پرهیز از خوراکی های شیرین 

دچار افت قندخون می شوند.
اختالل هورمون های زنانه: ترشح هورمون های زنانه طی 
دوران های مختلف زندگی بانوان متغیر است. از جمله تاثیرات 
آن می توان به تغییر ریتم قلب اشاره کرد که ممکن است 
طی چرخه عادت ماهانه، بارداری، پیش از یائسگی و طی 
دوران یائسگی اتفاق بیفتد. در چنین مواردی تغییر ریتم 
قلب نگران کننده نیست و خودبه خود بهبود می یابد. البته 
رعایت شیوه زندگی سالم و دوری از استرس در بازگشت 

سریع تر به وضعیت عادی تاثیر دارد. 

علل زمینه ساز »تپش قلب« که کمتر شنیده اید! اهمیت ورزش برای پیشگیری از عود سکته قلبی

پرونده ای برای سالمت »قلب«
باالرفتن از پله ها و 

تشخیص سالمت قلب

»استرس« و »خشم«؛ دو عامل مهم بروز نارسایی قلبی

افتادن دندان  ها و هشدار وضعیت ناسالم »قلب«

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

15



دوربين سالمت 

3 دوز واکسن کرونا 
می تواند باعث بهبود 

محافظت در افراد گیرنده 
اندام پیوندی شود

یک بررسی جدید نشان می دهد 
دادن یک دوز اضافی واکسن کرونا 
ممکن است باعث حفاظت بیشتر 
در افراد گیرندگان اندام پیوندی در 

برابر کووید-۱۹ شود.
گیرندگان   GMA گزارش  به 
اندام های پیوندی توپر مانند کلیه، 
کبد، قلب و ریه ها بخشی از گروه 
نقصان  دچار  افراد  از  بزرگ تری 
ایمنی  دستگاه  که  هستند  ایمنی 
ضعیف تری دارند. این افراد برخالف 
پاسخ ایمنی شدید و حفاظت ایجاد 
شده در افراد با دستگاه  ایمنی سالم، 
هنگامی که واکسن های کرونای از 
نوع mRNA به آنها تزریق می شود، 
پاسخ ایمنی ضعیفی نشان می دهند.

بالینی شگفت آور  مشاهدات  این 
نیستند چرا که افراد دچار نقصان 
ایمنی در بررسی های واکسن های 
وارد   mRNA نوع  از  کرونای 
پیوند  که  افرادی  بودند.  نشده 
عضو می شوند، به علت دریافت 
داروهای تنظیم کننده پاسخ ایمنی 
پس از پیوند، اعمال مکرر پزشکی 
کارکنان  با  متعدد  تماس های  و 
مراقبت بهداشتی بیشتر در معرض 
دچار شدن به کووید-۱۹ قرار دارند. 
چنین وضعیتی به همراه بی اثر بودن 
واکسیناسیون می تواند این بیماران 
و  در معرض عفونت های شدید 

عوارض خطرناک قرار دهد.
اما پژوهشی جدید در بیمارستان 
دانشگاه جانز هاپکینز نشان می دهد 
که ممکن است راهی برای افزایش 
حفاظت در برابر کووید-۱۹ در این 
بیماران وجود داشته باشد: دادن یک 

دوز سوم واکسن کووید-۱۹.
این بررسی که نتایج آن در مجله 
»سالنامه های پزشکی داخلی« منتشر 
شده است، سه بیمار دریافت کننده 
جانز  در  را  توپر  پیوندی  اندام 
هاپکینز را پیگیری کرده است که 
 mRNA دو دوز واکسن کرونای
یعنی واکسن های فایز یا مدرنا را 
دریافت کرده بودند. ایمنی در برابر 
آنتی بادی  آزمایش  با  کووید-۱۹ 
تخمین زده شد و  برحسب میزان 
ضدکروناویروس  آنتی بادی های 
یافت شده در خون بیماران از بدون 

ایمنی تا ایمنی باال رده بندی شد.
واکسن،  دوز  دو  تزریق  از  بعد 
۸۰ درصد از بیماران دارای نقص 
ایمنی دارای هیچ آنتی بادی نبودند. 
۲۰ درصد این بیماران نیز با میزان 
کم آنتی بادی در رده »ایمنی کم« قرار 
می گرفتند. با افزودن دوز سوم اکسن 
کرونا از نوع جانسون اند جانسون، 
فایزر یا مدرنا، میزان ایمنی در ۳۳ 
درصد افرادی که قبل در رده »بدون 
ایمنی« بودند و در صددرصد افراد 

در رده »ایمنی کم« افزایش یافت.
می گویند  پژوهشگران  این  البته 
بررسی شان در روی حدود ۳۰ بیمار 
انجام شده، نه به صورت کارآزمایی 
رسمی ۲۰۰ بیماری با زمان بندی و 
اهداف نهایی استانداردشده اما همین 
داده های مقدماتی این امید را ایجاد 
می کنند که دستگاه ایمنی بیماران 
پیوندشده نهایت خواهد توانست 
پاسخ موثری به واکسن ایجاد کند.

پژوهشگران می گویند که با وجود 
پاسخ امیدوارکننده به واکسن، میزان 
ایمنی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت 
بود که احتماال به نوع داروهای مورد 
استفاده بیمار و مدت زمان گذشته از 

پیوند عضو در فرد ارتباط داشت.

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: گونه دلتا »واگیرترین« 
نوع تا به حال شناخته شده کروناویروس است

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت گونه دلتا 
کروناویروس که برای نخستین بار در هند یافت 
شد، »واگیرتر گونه شناخته شده این ویروس تا به 
حال است« و هشدار داد که این گونه اکنون دست کم 

در ۸۵ کشور در حال انتشار است.
به گزارش رویترز، تدروس آدهانوم قبریسوس 
در یک گردهمایی خبری گفت نبود واکسن در 
کشورهای فقیر وضعیت سرایت گونه دلتا را در 
کشورهای فقیر بدتر می کند. او به اجالس اخیری 
اشاره کرد که در آن با یک گروه حمایتی برای 

تخصیص واکسن های کرونا مالقات کرده بود.
او گفت: »آنها بسیار ناامید بودند که واکسنی 
برای کشورهای فقیر تخصیص پیدا نکرده است« 
و از کشورهای ثروتمند به خاطر خودداری از 
فرستادن فوری واکسن به کشورهای در حال 

توسعه انتقاد کرد.«
تدروس گفت که جامعه جهانی در تحقق این هدف 
شکست خورده است و در معرض خطر تکرار 
اشتباهات مرتکب شده در جریان بحران ایدز در 
دهه پیش و در جریان همه  گیری آنفلوانزای خوکی 

سال ۲۰۰۹ است که واکسن ها هنگامی به کشورهای 
فقیر رسید که شیوع این آنفلوانزا پایان یافته بود.

داروی  تا  کشید  طول  سال   ۱۰« گفت:  او 
ضدرتروویروسی )داروهای ضدویروس ایدز( 
به کشورهای کم درآمد برسد، یعنی پس از آنکه 
شیوع ویروس ایدز کشورهای ثروتمند را هم 
فراگرفته بود. آیا می خواهیم دوباره همین اشتباه 
را تکرار کنیم.« کواکس، برنامه تحت حمایت 
سازمان ملل برای توزیع واکسن های کرونا میان 
کشورهای فقیر چند بار در تحقیق اهداف زمانی 
تعیین شده اش برای رساندن واکسن به این کشورها 
موفق نبوده است و به نظر نمی رسد بزرگ ترین 
تامین کنندگان واکسن برای این برنامه زودتر از 
پایان سال واکسنی را به این کشورها صادر کند. 
میلیون ها دوز واکسن کرونای اهدایی که کشورهایی 
مانند انگلیس و آمریکا وعده آن را داده اند، بعید 
است به این زودی ها به کشورهای کم درآمد برسد.

دکتر بروس آیالوارد، مشاور ارشد رئیس سازمان 
جهانی بهداشت تایید کرد: »ما در این ماه از طریق 
کواکس هیچ دوز واکسن آسترازنکا، هیچ دوز 
واکسن فایزر و هیچ دوز واکسن جانسون اند 
جانسون دریافت نکرده ایم.« از طرف دیگر در 

حالی که محدودیت  های مرزی و سایر اقدامات 
بهداشت عمومی در سراسر اروپا،  آمریکا و سایر 
کشورهای با میزان باالی پوشش واکسیناسیون 
دارد کاهش داده می شود، مقامات سازمان جهانی 
بهداشت درباره اینکه این تصمیمات به ظهور دوباره 

موج بیماری منجر شود، هشدار دادند.
کووید-۱۹  فنی  سرپرست  کرکوف،  ان  ماریا 
در سازمان جهانی بهداشت گفت که وضعیت 
اینکه  با  و  است  بسیار شکننده  هنوز  جهانی 
بوده  کاهش  حال  در  اروپا  در  کرونا  سرایت 
است  ممکن  برداشتن محدودیت ها  اما  است 

باعث انتشار دوباره بیماری شود.
او گفت: »گونه دلتا کروناویروس همچنان تحول 

خواهد یافت. در حال حاضر اقدامات بهداشت 
عمومی و اجتماعی ما موثر هستند، واکسن های 
ما موثر هستند و اقدامات تشخیصی و درمانی ما 
در برابر آن موثر هستند اما ممکن است زمانی 
فرابرسد که این ویروس طوری تحول پیدا کند 

که اثربخشی این اقدامات از بین برود.«
مقامات انگلیس در ابتدای این ماه گفتند اجازه 
حضور 6۰۰هزار  طرفدار فوتبال در مسابقات 
نیمه نهایی و نهایی قهرمانی فوتبال اروپا را در 
این  و  داد  را خواهند  لندن  ورزشگاه ویمبلی 
تصمیم مورد انتقاد برخی از کارشناسان بهداشت 

عمومی قرار گرفت.
دانشگاه  در  ویرو س شناسی  یانگ،  الورنس 
گننده  نگران  را  اقدارم  این  انگلیس  وارویک 
و گیج کننده نامید و گفت که به خصوص با 
توجبه شیوع گونه واگیرتر دلتا شواهد چندانی 
در بی خطر بودن اجازه دادن به چنین گردهمایی 
وجود ندارد. او گفت: »در چنین رویدادهایی 
برای سرایت  اجتناب ناپذیری که  فرصت های 
ّ ها  ویروس در مکان های دربسته مانند دستشویی 
به وجود می آید، ممکن است باعث اوج گیری 

دوباره شیوع کرونا شود.«

سازمان جهانی بهداشت: گونه دلتای کروناویروس به گونه غالب در جهان تبدیل می شود
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مدیرعامل شرکت فایزر، ابراز درباره اثربخشی 
واکسن کرونای ساخت این شرکت در برابر گونه 
دلتای کروناویروس که در ابتدا در هند کشف شد و 
دانشمندان درباره آن هشدار می دهند، ابراز اطمینان 
کرد. به گزارش سی بی اس نیوز آلبرت بورال، رئیس 
و مدیرعامل فایزر در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: 
»من کامال اطمینان دارم که ما می توانیم این گونه 
جدید ویروس را پوشش دهیم. ما نیاز به واکسنی 
ویژه برای آن نخواهیم داشت و واکسن فعلی آن 
را پوشش می دهد. با اینکه واکسیناسیون گسترده 
باعث بهبود قابل توجه شرایط در آمریکا از لحاظ 
شیوع کروناویروس شده است اما شمار مرگ های 
ثبت شده ناشی از کروناویروس در این کشور به مرز 
6۰۰۰۰۰ نفر رسیده است. رهبران هفت دموکراسی 
ثروتمند جهان متعهد شدند که در طول سال آینده 

بیش از یک میلیارد دوز واکسن به کشورهای فقیر 
اهدا کنند. آمریکا حدود نیمی از این دوزها را از 
طریق همکاری با شرکت فایزر اهدا خواهد کرد.
و بورال معتقد است که شرکت فایزر آماده ساختن 
واکسن های جدید بر ضد گونه های احتمالی جدید 
کروناویروس در مدتی به کوتاهی ۱۰۰ روز است.

او گفت: »ما در همه کشورها- در سراسر جهان- 
که  هنگامی  هستیم-  پایش  سیستم های  دارای 
یک گونه جدید کروناویروس ظاهر می شود- ما 
فورا آزمایش واکسن فعالی از لحاظ اثربخشی در 

برابر این گونه جدید را آغاز می کنیم.«
مدیرعامل فایزر گفت نیاز به زدن دوزهای یادآور 
برای واکسن های موجود ثابت نشده است اما 
پژوهش هایی برای بررسی ضرورت داشتن این 
کار در جریان است. او گفت اما بر اساس داده های 
موجود فایزر پیش بینی می کند که افراد نیاز به 
تزریق یادآور- یعنی در واقع دوز سوم واکسن- در 
طول هشت تا ۱۲ ماه پس از دوز دوم واکسنشان 
خواهند داشت. فایزر همچنین امیدوار است که تا 
پاییز با تغییر فرموالسیون واکسن کرونایش امکان 
ذخیره را در دماهای باالتر فراهم کند و همچنین 

پیش بینی می کند واکسن کرونایش برای کودکان 
تا حداقل سنی ۵ سال تایید شود. بورال توضیح 
داد که هدف رسیدن به ایمنی جمعی است. او 
گفت: »هنگامی به ایمنی جمعی دست یابیم، هر 
فرد ایمن شده باعث محافظت دیگران هم می شود 
و کودکان نقش مهمی در رسیدن به این وضعیت 
ایفا می کنند.« فایزر با پیوستن به تالش با رهبری 
دولت آمریکا برای دسترس پذیرتر کردن واکسن 
کرونا متعهد شده که در مجموع دو میلیارد دوز 
واکسن کرونا در طول ۱/۵ سال آینده آماده کند که 
اغلب آن به دست کشورهای با درآمد کم خواهد 
رسید. بورال گفت: »اهدای این واکسن ها اوال و 
بیش از همه از لحاظ اخالقی کار درستی است 
اما به جز این مالحظات اخالقی، به نظر من این 

کار برای کنترل جهانی همه  گیری هم مهم است.«

شرکت فایزر آماده ساختن واکسن  برای گونه های جدید کرونا است

یک بررسی جدید نشان می دهد انتشار ویروس 
عامل کووید-۱۹ ممکن است در اکتبر ۲۰۱۹ 
یعنی دو ماه زودتر از شناسایی آن برای نخستین 
به  کشور شروع  این  در  ووهان  در شهر  بار 

انتشار کرده باشد.
به گزارش رویترز، پژوهشگران دانشگاه کنت 
 PLOS در انگلیس در مقاله ای که در مجله
از  استفاده  با  کرده اند،  منتشر   Pathogen
حفاظت  علوم  در  استفاده  مورد  روش های 
نام  با  جدید  کروناویروس  که  زدند  تخمین 
علمی »سارس –کوو-۲« برای نخستین بار در 
اوائل اکتبر تا میانه نوامبر )اوائل مهر تا اواخر آبان 
۱۳۹۸( پدیدار شده باشد. محتمل ترین تاریخ برای 
نخستین مورد رسمی کووید-۱۹ در چین در 
دسامبر ۲۰۱۹ )اواسط آذر ۱۳۹۸( بود و به بازار 
غذاهای دریایی هونان در شهر ووهان مربوط شده 
بود.اما برخی از موارد اولیه کووید-۱۹ ارتباط 
شناخته شده ای با بازار هونان نداشتند بنابراین 
نشان می دادند سارس-کوو-۲ پیش از آنکه به 

این بازار برسد، در گردش بوده است.
جهانی  سازمان  و  مشترک چین  بررسی  یک 
بهداشت که در پایان ماه مارس )اوائل فروردین( 
منتشر شد، تایید کرد که ممکن است پیش از شیوع 
بیماری در شهر ووهان موارد تک گیر عفونت 
انسانی با این ویروس رخ داده باشد. از طرف 
دیگر، جس بلوم از »مرکز پژوهش سرطان فرد 
هاچینسون« در سیاتل آمریکا در مقاله  ای هنوز 
منتشرنشده در مجله های علمی در این هفته 
ژنتیکی  توالی  به  مربوط  داده های حذف شده 
کروناویروس های عامل موارد اولیه کووید-۱۹ 
در چین را بازیابی کرده است. این داده ها نشان 
می دهد که نمونه های گرفته شده از بازار ووهان 
»بیانگر« همه کروناویروس های جدید اولیه نیستند 
و یک گونه با توالی ژنتیکی پیش ساز قبل از این هنگام 
در بخش های دیگر چین در گردش بوده است.
یک بررسی دیگر دانشمندان استرالیایی که روز 
پنجشنبه در مجله Scientific Reports منتشر 
شد، از داده های ژنتیکی استفاده کرده است تا نشان 

دهد کروناویروس جدید یا سارس-کوو-۲ با 
آسانی بیشتری به گیرنده های سلول های انسانی 
متصل می شود تا گیرنده های سلول های گونه های 
جانوری دیگر، بنابراین به نظر می رسد هنگامی که 
این ویروس برای نخستین بار شناسایی شد، قبال با 
انسان ها سازگار شده بود. این پژوهشگران همچنین 
می گویند ممکن است یک حیوان ناشناخته دیگر 
با سازگاری قوی تر با کروناویروس جدید به 
عنوان گونه جانوری واسط عمل کرده باشد اما 
فرضیه نشت اتفاقی این ویروس از آزمایشگاه های 

شهر ووهان را نمی توان رد کرد.
دومینیک دوویر، کارشناسان بیماری عفونی در 
بیمارستان وست مید استرالیا که بخشی از تیم 
تحقیقاتی اعزامی سازمان جهانی بهداشت به 
شهر ووهان چین در امسال بود، گفت: »با اینکه 
روشن است که ویروس های اولیه تمایل باالیی 
به گیرنده های انسانی داشتند، این تمایل باال به 
معنایی آن نیست که این ویروس ها به اصطالح 

دست ساز انسان ها هستند.«
استوارت ترویل، استادیار در انستیتوی کربی هم 
در پاسخ به یافته های بررسی در انگلیس گفت 
برای اینکه بتوان نتیجه گیری قوی تری درباره 
منشا کووید-۱۹ کرد، هنوز باید نمونه های سرمی 

بیماران اولیه را آزمایش کرد.
او گفت: »متاسفانه با فشار فعلی درباره فرضیه 
نشت ویروس از آزمایشگاه و حساسیت های 
پژوهش های  انجام  درباره  چین  در  موجود 
پیگیری، ممکن است مدتی تا طول بکشد تا 

ما به گزارش های در این باره دست یابیم.«

یک بررسی جدید نشان می دهد »مراکز زایا«، 
»کارخانه های« کوچکی در گره های لنفاوی که 
تولید می کنند،  آنتی بادی  مولد   B  سلول های
تا ماه ها پس از دریافت واکسن های کرونای 
از نوع mRNA شرکت های فایزر و بیونتک 

فعال باقی می مانند.
به گزارش رویترز، در اغلب واکسن ها، این »مراکز 

زایا« فقط برای چند هفته فعال باقی می مانند.
 علی العبدی، ایمنی شناسی از دانشکده پزشکی 
دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا که یکی 
از نویسندگان مقاله این بررسی در مجله »نیچر« 
است، گفت: »مراکز زایا کلید پاسخ ایمنی مداوم 
محافظت کننده هستند. مراکز زایا جایی هستند 
که خاطرات ایمنی ما در آنها شکل می گیرند. 
هر چه ما برای مدت طوالنی تر یک مرکز زایا 
را داشته باشیم، مصونیت ما در برابر یک عامل 

بیماری زا هم طوالنی تر خواهد بود چرا که یک 
روند انتخابی دقیق در آنجا رخ می دهد و تنها 

بهترین سلول ها ایمنی زنده باقی می مانند.«
یک بررسی قبلی به وسیله دکتر العبدی و گروهش 
نشان داده بود افرادی که واکسن های کرونای 
از نوع mRNA را دریافت کرده اند، ممکن 
است نیاز به واکسن یادآور نداشته باشند. این 

دانشمندان در آن هنگام گفتند ایمنی ناشی از 
کرونا در افرادی که دچار عفونت با ویروس 
شده اند و بعد واکسینه شده اند، ممکن است 

برای سال ها به طول بینجامد.
آنها در این بررسی جدید می خواستند دریابند 
آیا واکسیناسیون تنها هم می تواند اثر مشابهی 

از لحاظ ایمنی درازمدت ایجاد کند.
این پژوهشگران سلول های به دست آمده از مراکز 
زایای گره های لنفاوی زیربغلی ۱4 دریافت کننده 
واکسن فایزر/بیونتک را بررسی کردند. در همه 
این ۱4 نفر سه هفته پس از دریافت دوز نخست 
واکسن، مراکز زایا در گره های لنفاوی هنوز 
در حال تولید سلول های ایمنی نوع B )مولد 

آنتی بادی( بودند.
از  این پژوهشگران، پس   بر اساس گزارش 
 B دریافت دوز دوم واکسن تولید سلول های

»به شدت گسترش یافت« و به همین میزان باال 
باقی ماند. هشت نفر از نفری که از گره  های 
لنفاوی شان نمونه برداری شده بود، ۱۵ هفته پس 
از نخستین هنوز دارای مراکز زایای دارای کارکرد 
بودند. العبدی گفت: »ماه هنوز در حال بررسی 
مراکز زایای گره های لنفاوی این افراد هستیم. در 
برخی از افراد این مراکز همچنان فعال هستند.

این یافته ها واقعا قابل مالحظه هستند.«
به اعتقاد این پژوهشگران همین اثر به وسیله 
واکسن از نوع mRNA شرکت مدرنا هم ایجاد 
خواهد شد. در نهایت سلول های ایمنی به نام 
سلول  T پس از ناپدید شدن مراکز زایا کار آنها 
را به عهده می گیرند. این پژوهشگران قصد دارند 
در مرحله بعد گستردگی و مدت پاسخ سلول های 
T را دریافت کنندگان واکسن های کرونای از 

نوع mRNA بررسی کنند.

نخستین موارد کرونا در چین ممکن است ۲ ماه پیش از اعالم رسمی ظهور کرده باشند

واکسن های فایزر و مدرنا ممکن است برای سال ها ایمنی ایجاد کنند
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