گزارش هفتهنامه «سالمت»
از روند صدور کارت واکسن کرونا
در ایران و جهان

سال هفدهم شماره  810شنبه  20شهریور  16 1400صفحه  7000تومان
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به بهانه  30شهریور « روز جهانی آلزایمر»

مروری بر پاتوفیزیولوژی
و درمانآلزایمر
بیماری آلزایمر ،شایعترین علت دمانس بوده و در سالمندان با مرگ و میر باالیی در
ارتباط است .امروزه در سراسر جهان  47میلیون نفر به این بیماری مبتال هستند که
13درصد از افراد باالی  65سال و  45درصد از افراد باالی  85سال در این گروه جای
میگیرند .پیشبینی میشود تا سال  ،2050در هر  33ثانیه یک نفر به این بیماری مبتال شده
و در مجموع تعداد موارد جدید در هر سال به یک میلیون نفر برسد ...صفحههای 4و5

برگ برنده
صفحه2

بهمناسبت  11سپتامبر
مصادف با  20شهریور؛
«روز جهانی کمکهای اولیه»

«کمکهای اولیه»
و تالش برای
حفظ حیات بشر

از سال  2000میالدی ،با توجه به تصمیم
انجمنهای ملی صلیب سرخ ،دومین شنبه ماه
سپتامبر بهعنوان روز جهانی «کمکهای اولیه»
معرفی شد .هدف از این اقدام شناخت بهتر نقش
اساسی کمکهای اولیه در زندگی روزمره و
در شرایط اورژانسی برای پیشگیری از وقوع
شرایط حاد برای افراد جامعه بود...صفحه3

صحبتهایدکترعباسیداللهی
متخصصبیوتکنولوژیواصالح
درختاندربارهگردشگریکشاورزی

هر ایرانی ،حداقل
باید یک مزرعه
خانگی داشته باشد!
گردشگریکشاورزیاصطالحیجدیداستکه
دراسترالیاوکانادابیشترکاربرددارد.درکشور
ماهنوزاینموضوعاجرایینشدهاستامابه
نظرمیرسدباحالوهوایاینروزهاسازگاری
خوبیداردومیتواندنهتنهامنبعدرآمدخوبیبرای
مزرعهدارانوباغدارانباشد،بلکهبهسالمتروان
مردمنیزکمکشایانیمیکند...صفحه8

نقش تغذیه در ابتال یا پیشگیری از آلزایمر

چطور از مغزمان
محافظت کنیم؟

افزایش وکاهش
وزنهای مداوم
و عوارضآنها

صفحه6

در «میزگرد تغذیه» این شماره میزبان خانم 35
سالهای هستیم که از روند غیرطبیعی افزایش
و کاهش وزن خود شکایت دارند و میگویند:
«من نمیدانم چرا هر رژیمی که میگیرم ،فقط
برای مدت کوتاهی روی وزنم تاثیر میگذارد
و با کوچکترین تغییری در رژیم ،دوباره دچار
اضافهوزن میشوم»!...صفحه9

آیا ورزش بیش از حد باعث
ریزش مو میشود؟

زیادهروی در
ورزش و اختالل
در الگوهای رشد

همه ما میدانیم که ورزش منظم ،یکی از
بهترین کارهایی است که میتوانیم برای
ارتقای سالمت خودمان انجام دهیم .اگر
ورزشهای کششی ،قدرتی و هوازی
بهصورت متعادل و تحت نظارت پزشک
انجام شوند ،سالمت جسمی و روانی بهطرز
چشمگیری بهبود میيابد...صفحه13

جنونپالستیک
را میشود و باید
درمانکرد

ایران جزو  5کشور دنیا در مصرف پالستیک
است و جالب است بدانید ،ساالنه 100میلیون
بشکه نفت صرف درست کردن پالستیک
میشود.یعنی مصرف بیش از اندازه پالستیک
بازی دوسر باخت است ،هم منابع نفتی را از بین
میبرد ،هم محیطزیست و پاکیزگی زمینی را که
روی آن زندگی میکنیم...صفحه14

میزگرد زیبایی درباره
اقدامات زیبایی ابرو

آراستگی ابرو
وآسیبیکهنمیشناسیم!

«ابروها»نقشمهمیدرزیباییچهرهدارندومعموالخانمهاهمیشه
دغدغهآراستگیابروهارادارند.اینمسالهباعثمیشودتاازسنین
میانسالیتمایلبهروشهایترمیمابروافزایشیابد.نکتهمهماینکه
نمیتوانازآسیبهایاحتمالیایناقداماتمانندواکنشهای
پوستی،تورمونیازبهترمیممداومچشمپوشید...صفحه12

فرونشست زمین؛
زیرپایمانخالیمیشود
زندگیعادیشهرهایایرانجریانداردامازیرپایشهرهاو
شهروندانشبیصداخالیمیشود.اصفهانفعالتنهاکالنشهری
استکهفرونشستزمینرادرشهرهممیتواندید.دیوارهای
سیوسهپلوپلخواجوترکبرداشتهاند.بعدازاستاناصفهان،
استانفارسرکورددارفرونشستزمیناستوتختجمشیدهم
همینروزهاشایدزخمیتازهبرداردکهبرایآیندگانگواهداستان
فرونشستزمیندرسالهایآیندهخواهدبود...صفحه14

آنچه والدين بايد از تغيير
رفتارهاي فرزندانشان بدانند

كودكان درتيررس
ويروسكرونا

بيماريهمهگيركرونازندگيهزارانكودكوخانوادههايشانرادر
سراسردنياتحتتاثیرقراردادهاست.باشيوعاينبيماري،اطالعات
نادرستيدربارهآنگسترشپيداكردوگردشايناطالعات
نادرستنيزاغلبمشكالتزياديبههمراهداشت...صفحه15
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

اخبـار

این گفته را به خاطر بسپارید

وزیر بهداشت :دهه فجر پایان همه گیری کرونا
در کشور خواهد بود
وزیر بهداشت با بیان اینکه دهه فجر انشاا...پایان همه گیری کرونا
در کشور خواهد بود ،گفت« :تا دهه فجر تزریق واکسن کرونا به
گروههای هدف انجام خواهد شد».
بهرام عیناللهی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی بقیها...
(عج) اظهار کرد« :دهه فجر انشاا ...پایان همه گیری کرونا
در کشور خواهد بود و تا دهه فجر ،تزریق دو نوبت
واکسن کرونا و دوز بوستر (تقویتی) انجام خواهد شد».
این در حالی است که از حداقل ۷۰درصد جمعیتی که باید برای

ایمنی جمعی واکسینه شوند ،حدود 25درصد واکسینه شدهاند.
واکسن برکت هنوز به سطح تولید مطلوب نرسیده و روسیه
برخالف تعهدات قبلی واکسن اسپوتنیک را به میزانی که قرار
بود تحویل دهد ،تحویل نداده.

سهلانگاری علت حادثه آتشسوزی کلینیک
سینا مهر؛ توسط چه کسانی؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،
سهلانگاریرابهعنوانیکیازمهمترینعللحادثهانفجاروآتشسوزی
مورخ  ۱۳۹۹.۰۴.۱۰کلینیک درمانی سینامهر تهران بیان کرد .اما سوال
اینجاست که این سهلانگاری که منجر به فاجعهای انسانی و خسارات
مالی هنگفت شد توسط چه افرادی صورت گرفته.

نقش راهنمای بالینی در کاهش هزینههای کرونا

اجرای راهنماهای بالینی میتوانست از هزینههای غیرضروری
در دوران پرهزینه کرونا جلوگیری کند.
با وجود مجموعه تالشها برای تدوین و ابالغ راهنماهای بالینی،
همچنان گایدالینهای مدونی برای اغلب فرآیندهای درمانی
نداریم .همین موضوع بهخصوص در دوران کرونا موجب افزایش
هزینههای دارویی و درمانی شده و به هدر رفتن بخشی از منابع
نظام سالمت منجر شده است.
در شرایطی که در  18ماه اخیر ،همهگیری کرونا موجب افزایش
چندبرابری هزینههای نظام سالمت شده است ،ابالغ و اجرای
راهنماهای بالینی میتوانست تا حد زیادی از صرف هزینههای
غیرضروری در این دوران پرهزینه جلوگیری کند.

افزایش درخواست مهاجرت پرستاران
با شیوع کرونا در ایران
رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به افزایش مهاجرت
پرستاران در ابتدای همه گیری کرونا گفت« :کمبود پرستار باعث افت
کیفیت ارائه خدمات و به تبع آن افزایش میزان مرگ و میر بیماران میشود».
آرمین زارعیان درباره معضل کمبود پرستار در موج پنجم کرونا اظهار
کرد« :حدود  20ماه از همهگیری کرونا در کشور گذشته است و در این
مدت پرستاران در خط مقدم مبارزه با این بیماری بودهاند و آنچه در
کنترل و درمان بیماری کرونا اهمیت دارد ،مراقبتهای پرستاری است
که منجر به کاهش عوارض و مشکالت بیماران میشود».
به گفته کارشناسان ،شرایط دشوار کاری و پایین بودن دستمزدها و تاخیر
در پرداخت دستمزدها از علل اصلی مهاجرت پرستاران ایرانی است.

گزارش هفتهنامه «سالمت» از روند صدور کارت واکسن کرونا در ایران و جهان

بـرگ بـرنـده

همزمان با شتاب روند واکسیناسیون
علی
کووید 19-در جهان ،دولتها با هدف
ابراهیمی
تشویق شهروندان به تزریق واکسن و
کاستن از محدودیتها اقدام به صدور
مجوزهایی همچون گذرنامه واکسیناسیون و کارت سبز
واکسن برای افرادی واکسینهشده کردهاند .در ایران هم
وزارت بهداشت همسو با بسیاری از کشورهای جهان
تصمیم به صدور کارت واکسن گرفته و در حال حاضر
امکان نیز صدور کارت دیجیتال واکسن برای سفر
به خارج از کشور فراهم شده است .از سوی دیگر
بهزودی از کارتهای دیجیتال داخلی واکسن هم برای
تردد شهروندان و کاهش برخی محدودیتها رونمایی
خواهد شد که به نظر میرسد میتواند برگ برندهای
برای شهروندان مسوولیتپذیر باشد.
به گزارش «سالمت» ،با شیوع ویروس کرونا در سراسر
جهان ازجمله ایران ،محدودیتهای بسیاری از سوی
دولتها اعمال شد .اگرچه هدف این محدودیتها کنترل

نادر توکلی ،معاون درمان ستاد
مقابله با کرونا تهران هم درباره
جزئیات واکسیناسیون هوشمند
و کارت واکسن کرونا به
میگوید« :ارائه کارت هوشمند
واکسیناسیون با استفاده
از سرویسهای متمرکز در
ارائه خدمات الکترونیک هم
از جهت نظارت بهتر و هم
تحلیل وضعیت واکسیناسیون
و بیماری میتواند کمک کننده
باشد .خیلی از کشورهای دنیا
توانستهاند با کمک گرفتن از
اطالعات بیمار و تحلیل وضعیت
واکسیناسیون کد سالمت به
افراد بدهند».

آغاز روند صدور کارت واکسن در ایران
علی شریفیزارچی ،سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت در گفتوگو با همشهری در مورد فرایند صدور
کارت دیجیتال برای کسانی که قصد سفر به خارج از کشور را
دارند ،میگوید« :آن دسته از افرادی که هر دو دوز را تزریق کردهاند
میتوانند پس از مراجعه به سایت  vcr.salamat.gov.irاطالعات
شخصی خود را که شامل کدملی ،شماره موبایل (سیمکارت باید
به نام متقاضی باشد) ،نام و نامخانوادگی و شماره گذرنامه است،
ثبت و تأیید کنند».
وی میافزاید« :آنها پس از این کار یک پیامک دریافت میکنند که
آدرس شماره کارت برای آنها ارسال شده است و اگر افراد روی
این لینک کلیک کنند یک صفحه برای آنها نمایش داده میشود که
درواقع همان کارت واکسن دیجیتال است ».به گفته شریفیزارچی،
اطالعات کارت دیجیتال واکسن شامل اطالعات هویتی افراد و
اطالعات واکسن تزریق شده (نوع واکسن ،تولیدکننده واکسن،
تاریخ تزریق نوبت اول و نوبت دوم و کشور تزریقکننده ،یعنی
ایران) است.
شریفیزارچی با اشاره به اینکه این کارت همچنین دارای یک «QR
کد» است ،ادامه میدهد« :هر کس  QRکد را با گوشی خود اسکن
کند ،همان صفحه (کارت دیجیتال) روی گوشی او نمایش داده
میشود .همچنین این امکان فراهم شده است که متقاضیان با کلیک
کردن روی دکمه پیدیاف ،نسخهای از کارت دیجیتال واکسن را
بهصورت فایل پیدیاف در اختیار داشته باشند».
سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت
مزیت فایل پیدیاف را دسترسی سریع به کارت میداند؛ چراکه
در گیتهای بررسی گذرنامه ،مأمور مربوط میتواند  QRکد

را از همین فایل پیدیاف اسکن کند تا به صفحه اصلی کارت
دسترسی داشته باشد بنابراین ،امکان جعل کارت دیجیتال واکسن
وجود ندارد .شریفیزارچی با اشاره به اینکه این کارت به زبان
انگلیسی است ،میگوید« :به این ترتیب فرایند صحتسنجی از
سوی مأموران گذرنامه گیتهای خارجی به سرعت طی میشود
و مأمور متوجه میشود که کارت از طرف وزارت بهداشت ایران
صادر شده است».
سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت
درمورد رفع محدودیتهای درونشهری با صدور کارت دیجیتال
داخلی میگوید« :قوانین مرتبط با رفع محدودیتهای درونشهری
و برونشهری بهزودی اطالعرسانی میشود .این موضوع برعهده
ستاد ملی کروناست و قانونگذاری و تصمیمگیری در مورد شرایط
و نحوه استفاده از کارت دیجیتال واکسن داخلی از سوی این ستاد
صورت میگیرد و اجرای فنی آن هم برعهده مرکز مدیریت فناوری
اطالعات وزارت بهداشت است».
البته به نظر میرسد ضرورت وجود کارتی مشابه کارت دیجیتال
بینالمللی برای کاربردهای داخلی هم احساس میشود و درصورتی
که چنین کارتی برای استفاده شهروندان عرضه شود میتواند بسیاری
از محدودیتهای داخلی را حذف کند یا حداقل کاهش دهد.
شریفیزارچی در این مورد هم میگوید« :ما زیرساختهای فنی برای
صدور کارت دیجیتال داخلی واکسن را فراهم کردهایم و در آینده
نزدیک از این کارت رونمایی خواهد شد ».وی با اشاره به اینکه
ما همین االن هم میتوانیم کارت فارسی را صادر کنیم ،میگوید:
«چند مورد مرتبط با پشتیبانی فنی باقی مانده که در حال توسعه آن
هستیم؛ مثال بعضی افراد در مراجعه به مراکز واکسیناسیون به هر

صدور کارت سبز واکسن در اروپا و آمریکا
با گسترش واکسیناسیون کرونا در جهان مقامهای کشورهای مختلف
در حال وضع قوانین سختگیرانه برای کنترل اسناد واکسیناسیون
کووید ۱۹-در کنار مدارک هویتی مرسوم هستند .ازاینرو در آمریکا و
اروپا که واکسیناسیون عمومی روند سریعی دارد صدور مدرکی به نام
پاسپورت واکسن بهعنوان گواهی واکسیناسیون کامل فرد و مجوزی
برای سفر آزادانه ،به محل مناقشه بین واکسینهشدهها و واکسینهنشدهها
تبدیل شده است.
البته سازمان جهانی بهداشت و شورای جهانی سفر و جهانگردی
ازجمله مخالفان پاسپورتهای واکسن هستند و این اقدام را زمینهساز
ایجاد جامعهای دوقطبی میدانند .هرچند اکنون بهنظر میرسد روندی
شروع شده که مدارکی مانند پاسپورت با روشهای امنیتی برای اثبات
واکسیناسیون صادر شود تا جعل آنها سخت و کشورها امکان اعتبارسنجی
آن را در مرزها داشته باشند.
از سوی دیگر درحالیکه برنامههای زیادی در دست انجام است ،اما
هنوز هیچ یک بهعنوان استاندارد ملی یا بینالمللی معرفی نشده است.
هماکنون کارتهای کاغذی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری که جعل
آن بسیار آسان است بهعنوان روش تأیید پیشفرض عمل کرده است.
در حال حاضر بسیاری در اروپا و آمریکا بهطور کامل واکسینه شدهاند
و میتوانند برای سفر به بسیاری از کشورها اقدام کنند ،اما اطمینان از

پذیرش آنها و نحوه تأیید واکسینه شدن تا حدودی به صورت یک راز
باقی مانده است .اگرچه بهنظر میرسد همه در شبکههای اجتماعی
در مورد گذرنامه واکسن نظر میدهند ،اما واقعیت این است که ما در
مورد پاسپورت واکسن یا مدرک اثبات واکسیناسیون برای سفرهای
بینالمللی ،اطالعات کمی داریم.
از سوی دیگر باوجود نیاز گسترده برای بررسی وضعیت واکسیناسیون،
برنامههای روشن برای نحوه انجام این کار بسیار کم و سردرگم است.
طبق پیشنهاد کمیسیون اروپا ،اتحادیه اروپا محدودیت مسافران واکسینه
شده از آمریکا را کاهش داده و در عین حال که پیشنهاد گواهی سبز
دیجیتال پاسپورت واکسن را داده است ،اذعان میکند که کشورهای
عضو باید بتوانند گواهینامههای کشورهای غیراتحادیه اروپا را براساس
قوانین ملی قبول کنند .همچنین این کمیسیون پیشنهاد داده است تا
پورتالی برای مسافران ایجاد شود که بتوانند اسناد واکسیناسیون خود
را از کشور مبدا بهعنوان مدرک ارائه دهند یا گواهی سبز دیجیتال
برای آنها صادر کنند .البته بهنظر میرسد که بسیاری از کشورها از
برنامه اتحادیه اروپا پیروی کرده و پذیرای گردشگران واکسینهشده
هستند ،اما هنوز مبهم است که کدام برنامهها و فرایندهای تأیید توسط
هر کشور استفاده میشود.
اما به تازگی دانمارک به عنوان نخستین کشور اروپایی طرح استفاده از

گسترش بیماری و حفظ جان مردم بود اما مشکالت
بسیاری برای مردم ایجاد کرد و بسیاری از کسبوکارها
ناگزیر تعطیل یا محدود شدند و امور روزمره مردم مانند
کارهای اداری با اختالل مواجه شد .حتی در مواقعی
که شاهد اوجگیری بیماری بودیم ترددهای بینشهری
هم ممنوع یا محدود شد .این وضعیت ادامه داشت
تا اینکه بهتدریج واکسنها مجوز استفاده اضطراری
دریافت کردند و روند واکسیناسیون آغاز شد.
دولتها هم برای اینکه بتوانند از این محدودیتها
بکاهند به فکر صدور مجوزهایی ازجمله گذرنامه
واکسیناسیون و کارت بینالمللی واکسن برای افرادی
افتادند که واکسینه شده بودند .کشور ما هم بعد از
اینکه توانست تعداد افراد واکسینه شده کامل را به
میزان قابلقبولی برساند تصمیم به صدور کارت دیجیتال
واکسن گرفت .البته درحال حاضر صدور کارت دیجیتال
واکسن برای سفر به خارج از کشور فراهم شده و
بهزودی کارت داخلی هم آماده عرضه میشود.

دلیلی مانند قطعی برق ،نامشان در یک لیست کاغذی ثبت شده که
در حال برطرف کردن چنین مواردی هستیم».

کارت واکسن یک اقدام میان مدت است
نادر توکلی ،معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران هم درباره
جزییات واکسیناسیون هوشمند و کارت واکسن کرونا به«سالمت»
میگوید« :ارائه کارت هوشمند واکسیناسیون با استفاده از سرویسهای
متمرکز در ارائه خدمات الکترونیک هم از جهت نظارت بهتر و
هم تحلیل وضعیت واکسیناسیون و بیماری میتواند کمک کننده
باشد .خیلی از کشورهای دنیا توانستهاند با کمک گرفتن از اطالعات
بیمار و تحلیل وضعیت واکسیناسیون کد سالمت به افراد بدهند».
توکلی میافزاید« :ارائه کد سالمت یا «هلث کد» به سیستم نظام
سالمت کشورها این امکان را میدهد به تمام سوابق واکسیناسیون و
بیماری فرد دسترسی پیدا کنند .در وهله اول هلث کد نشان میدهد
فرد کجا و چه زمانی واکسن زده است بنابراین با دسترسی به این
اطالعات باعث میشود وقتی فرد جاهای خاص مثال نشستهای
مختلف اجتماعی یا ورزشگاه میرود باید عالوه بر اینکه تست
 pcrدر چند روز گذشته بدهد .همچنین کد سالمت او رهگیری
و رجیستری میشود و به سیستم نشان میدهد که از نظر ابتال به
کووید در سالمت به سر میبرد بنابراین کد سالمت دو فایده دارد
نخست اطالع از واکسیناسیون افراد و دوم اینکه افراد با تست
 pcrمثبت نتوانند در جاهای شلوغ تردد کنند تا زمانی که سالمت
فرد احراز شود».
وی میگوید« :به طور مثال در ایران نیز میتوان در سرویس کارت
ملی دسترسی به اطالعات تزریق واکسن افراد و تست  pcrرا
تعریف کرد .همچنین میتوان به طور مشخص سامانهای را برای
ارائه کارت سالمت تعریف کرد بدین شکل که کد ملی را وارد
سامانه میکنند و با احراز هویت از طریق  QRکد روی تلفن همراه

کارت سبز واکسن را اجرا کرد و افرادی که واکسینه شده و همچنین
کسانی که تست کرونای آنها منفی باشد میتوانند وارد فضاهای عمومی
شوند .همچنین کشورهای فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا نیز از این روش پیروی
کردهاند و در ایاالت متحده نیز طرح مشابهی برای اطمینان از ورود
افراد غیر آلوده به کووید به مکانهایی که ویروس به راحتی در آن
گسترش مییافت ،اعمال شد.ه است .البته دولت فدرال آمریکا اعالم
کرده که تأیید واکسیناسیون را مدیریت نخواهد کرد.
اندی اسالویت ،مشاور ارشد کاخسفید در ستاد مقابله با کووید ۱۹-در
یک جلسه مطبوعاتی گفته است« :برخالف سایر نقاط جهان ،دولت ما
نقشی در صدور گذرنامه واکسن و نگهداری اطالعات شهروندان ندارد.
زیرا ایجاد برنامههای صدور گواهینامه واکسیناسیون برعهده تکتک
ایالتها یا شرکتهای خصوصی است».
ازاینرو این گفته میتواند به این معنا باشد که هیچ برنامه واحدی بهعنوان
استاندارد طالیی گردشگری وجود ندارد .درعوض چند سرویس مستقل
احتماال تأیید واکسینه بودن گردشگران را برعهده خواهند داشت بنابراین
با عدماجرای برنامه گذرنامه واکسن جهانی توسط دولت فدرال آمریکا،
این ایالت و سازمانهای دیگر هستند که باید این خالء را پر کنند.
در سایر نقاط جهان هم اتفاقات مشابهی در حال رخ دادن است .برای
نمونه پل گریفیتس ،مدیر اجرایی فرودگاههای دوبی که شلوغترین
فرودگاه جهان برای مسافران بینالمللی است ،اعالم کرده که گذرنامههای
کووید 19-تنها راه برای شروع مجدد سفرهای گسترده خارجی است.
گریفیتس به بیبیسی گفته است« :گزینه دیگری وجود ندارد».

میتوان به وضعیت واکسیناسیون و بیماری کووید دسترسی پیدا کرد».
به گفته معاون درمان ستاد کرونا تهران ،ارائه کارت سالمت یا کارت
واکسیناسیون موجب میشود قرنطینه هوشمند نیز اعمال شود و در
جاهایی که تجمع است این افراد کمتر حضور داشته باشند از سوی
دیگر به دلیل اینکه برخی افراد از تزریق واکسن کرونا امتناع میکنند
از حضور در محلهایی که امکان آلودگی افراد را دارند ،منع شوند
چون کسی که به عمد واکسن نزده است دلیلی ندارد سینما برود
یا از مترو استفاده کند این افراد چنانچه ناقل باشند میتوانند همه
افراد را آلوده کنند بنابراین الزم است عدالت اجتماعی رعایت شود
و افرادی که واکسن نمیزنند و شیوهنامهها را هم رعایت نمیکنند
از حضور در تجمعات و استفاده از خدمات اجتماعی محروم شوند.
توکلی با بیان اینکه ارائه کارت سالمت یا کارت واکسن یک اقدام
میان مدت است ،میگوید« :باید زیرساختهای ارائه کارت سالمت
و واکسیناسیون هوشمند ایجاد شود ما در بحبوبه واکسیناسیون
هستیم و این سیستم هوشمند باید با همکاری  ITوزارت بهداشت
و وزارت ارتباطات شکل بگیرد .البته الزم است در دو ماه آینده
این موضوع را بررسی کنند و چالشهایش را دربیاورند».

وی تاکید دارد« :بهنظر نمیرسد که صدور گذرنامه واکسن تبعیضآمیز
باشد بلکه رفع نیاز و توزیع عادالنه واکسن در جهان مشکل اصلی
است .ازاینرو اگر قرار است سفر هوایی بینالمللی مجددا آغاز شود
این کشورها هستند که باید درباره شرایط ورود مسافر تصمیم بگیرند
و ایرالینها و فرودگاههای سراسر جهان باید آن را اجرا کنند بنابراین
اگر همه تالشها جواب دهد و همه با هم همکاری کنند گذرنامههای
واکسن راهی بسیار ساده برای سفر به سراسر جهان خواهد بود».
هرچند منتقدان این سیستمهای دیجیتال معتقدند که این روش تبعیض
بین کسانی است که به هر دلیلی نتوانستهاند واکسینه شوند ،اما موافقان
این اقدام را اجتنابناپذیر میدانند.

تقویم سالمت

ت شهریور هزار و چهارصد
شماره هشتصدوده بیس 
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بهمناسبت  11سپتامبر مصادف با  20شهریور؛ «روز جهانی کمکهای اولیه»

«کمکهای اولیه» و تالش برای حفظ حیات بشر
واژه «تِ ریاژ» بهمعنای هدایت
بیماران و مصدومان به مکان
مناسبتر و امنتر جهت دریافت
خدمات درمانی بهتر است .این واژه
فرانسوی حدود سه قرن پیش
توسط کشاورزان فرانسه برای
دستهبندی محصوالت کاربرد داشت

دکتر شباهنگ جعفرنژاد
متخصص طب اورژانس و عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

از سال  2000میالدی ،با توجه به تصمیم
انجمنهای ملی صلیب سرخ ،دومین شنبه
ماه سپتامبر بهعنوان روز جهانی «کمکهای
اولیه» معرفی شد .هدف از این اقدام شناخت
بهتر نقش اساسی کمکهای اولیه در زندگی
روزمره و در شرایط اورژانسی برای پیشگیری
از وقوع شرایط حاد برای افراد جامعه بود.
آموزشهای صحیح در این زمینه همواره
میتواند جان بسیاری از مصدومان را طی
حوادث مختلف حفظ کند و مانع از تحمیل
هزینههای مادی و معنوی متعدد بر جامعه شود.
هر اقدامی که مانع از احتمال فوت بشر در
بدو بروز حوادث مختلف میشود ،بهعنوان
«کمکهای اولیه» شهرت دارد بنابراین شاید
به قدمت تجربه بشری زمان الزم بود تا
بشریه متوجه شود که میتواند در برابر
بعضی حوادث بالقوه یا بالفعل مرگآور با
انجام اقداماتی مانع از مرگ انسان در زمان
وقوع حادثه یا حتی بهخاطر تبعات آن شود.

کمکهای اولیه و تریاژ توانست موجب
30درصد کاهش آمار مرگومیر انسانها شد.

همه مصدومان حق برخورداری از
«کمکهای اولیه» موردنیاز را دارند

ارائه خدمات درمان با توجه به
سطح آسیب و جراحت

اقدامات کمکهای اولیه در بستر تاریخ
بهتدریج موجب شکلگیری «دانش تریاژ»
شد که میتواند در برابر بالیای طبیعی،
حوادث و جنگها ،مصدومان را تقسیمبندی
کرده و امکان ارائه خدمات و نجاتبخشی
بهتر را ایجاد کند.
واژه «تِریاژ» بهمعنای هدایت بیماران و
مصدومان به مکان مناسبتر و امنتر
جهت دریافت خدمات درمانی بهتر است.
این واژه فرانسوی حدود سه قرن پیش
توسط کشاورزان فرانسه برای دستهبندی
محصوالت کاربرد داشت.

اما کاربرد این واژه در علم پزشکی و
کمکهای اولیه به زمانی برمیگردد که
یک جراح فرانسوی در ارتش ناپلئون
بهنام دومینک جانلَری این ایده را ترویج
داد که میتوان با دستهبندی مصدومان در
زمان وقوع جنگ ،اقدامات بهتر و سریعتری
برای انتقال آنها به مکان امن ،بهبود سریعتر

و جلوگیری از مرگ را انجام داد.
این روال بهتدریج در جنگهای بعد تکمیلتر
شد و براساس شواهد تاریخی از جنگهای
داخلی آمریکا و جنگهای جهانی اول و
دوم ،کمکهای اولیه ارتباط تنگاتنگی با
تقسیمبندی مجروحان ،انتقال آنها به مراکز
درمانی و ارائه خدمات موردنیاز برای
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برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت
خانواده مبلغ یکصدوبیست هزارتومان
(قیمت کتاب  ۱۵۰هزارتومان
است که پس از کسر  ٪۲۰تخفیف
120هزارتومان میشود)
به شماره حساب 9ـ2121ـ 811کد 1201
بانک پارسیان شعبه داودیه ،شماره شبا:
IR46-0540-1201-8110-0002-1210-09
بهنامموسسهفرهنگیابنسینایبزرگ
(نشریه سالمت) واریز نموده
و تصویر آن را به شماره همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

بهحداقل رساندن فوت صورت گرفت.
بهعنوان مثال ،در جنگ جهانی اول ،وسایل
بهداشتی و ماشینها با نگاه به دستهبندی
مجروحان در اختیار قرار گرفت ،هر گروه
از مصدومان به مراکزی که امکان خدمات
سریعتر فراهم بود منتقل شدند .در جنگ
جهانی دوم نیز این روال ادامه داشت.

زمانی که بشر درمان شوک ،کنترل
خونریزی و تقسیمبندی براساس نیاز به
درمان تخصصی در مصدومان با درجه
آسیبهای مختلف را آموخت ،دریافت که
در سایه این اقدامات تا چه حد میتوان از
مرگ ناشی از جراحات جنگی و بالیای
مختلف جلوگیری کند .تجربه بشر با تلفیق

کالرا بارتون ،بیانگذار صلیب سرخ ،این باور
را رواج داد که بازگشت سربازان معلول بهتر
از رهاکردن آنها در میادین جنگ و انتظار
مرگ آنهاست .این تفکر مبنای کمکهای
اولیه قرار گرفت و باعث شد دیدگاهی
متفاوت شکل بگیرد که فقط نباید بهخاطر
بازگشت به جنگ مجروحان را درمان کرد
و تمام آنها با توجه به سطح آسیبها حق
برخورداری از خدمات درمان را دارند.
در بستر عمر بشر و کسب تجربه از
شرایط مختلف بهتدریج دیدگاهی در مورد
کمکهای اولیه شکل گرفت که منجر به
تولید و تشکیل تریاژ شد که حتما مبنایی
پایهریزی شود که بتوان با توجه به شدت
صدمه یا جراحت ،افراد واجدنیاز به کمک
پیش از انتقال به بیمارستان و سپس در
بیمارستان تقسیمبندی شده و به مراکز
موردنظر منتقل شوند تا درمان تخصصی
برای آنها صورت گیرد.
این اقدامات امروزه توسط نیروهای مختلف
از تکنسینهای اورژانس و بهورزان تا
پرستاران و پزشکان صورت میگیرد که
در شرایط موردنیاز را ارائه میدهند.

آرامش و آگاهی؛ الزمه اقدام موثر در شرایط اورژانس
بروز اتفاقات و حوادث
ترجمه:
تهدیدکننده زندگی مانند
مریم سادات
از دستدادن هوشیاری،
کاظمی
خفگی ،حمله قلبی و...
همواره برای همه وجود دارد .گرچه اقدامات
درمانی باید توسط کادر مجرب اورژانس
صورت گیرد اما خیلی از اوقات حتی چند
دقیقه زمان تا رسیدن نیروهای امداد نقش
حیاتی برای مصدوم دارد .از طرفی گاهی
ممکن است این اتفاقات در محلهایی پیش
بیاید که امکان تماس با نیروهای اورژانس
نباشد و عدمآگاهی و انجام اقدامات فوری
میتواندمتاسفانهمنجربهبروزپیامدهایجدی
سالمت و حتی فوت مصدوم شود.
پس شناخت برخی اصول اولیه اورژانس
برای همه ضروری است تا در صورت نیاز
بتوان بهترین اقدامات را انجام داد.

حفظ خونسردی؛ اولین گام
برای کمک موثر به مصدوم

هنگامیکهحادثهایبراییکیازاطرافیاناتفاق
افتد ،در وهله اول خونسردی و آرامش خود
را حفظ کنید .مسلما در این شرایط نگرانی
شدیدیوجودشمارافراگرفتهامادستپاچگی
و فریادزدن هیچ کمکی به مصدوم نمیکند.
سپس مطمئن شوید که خطر دیگری مصدوم
را تهدید نکند .بهعنوان مثال اگر فردی روی
زمین افتاد و بیهوش شد ،فوری اطراف را
بررسی کنید تا اجسام تیز و برنده تزدیک او
نباشد.همچنینهنگامبروزحادثهمراقبباشید
که شرایط برای شما نیز خطرناک نباشد .در
شرایطی مانند برقگرفتگی یا سوختگیهای
شیمیایی باید نکات ایمنی برای نزدیکشدن
به مصدوم را رعایت کرد.
بالفاصله با نیروهای اورژانس تماس بگیرید
و وضعیت مصدوم را دقیق بگویید تا در
صورت امکان بتوانید راهنماییهای الزم را
تا زمان رسیدن نیروها محل دریافت کنید.

افت هوشیاری

اگر مصدوم بیهوش است ،اول از همه به
وضعیت تنفس او دقت کنید .یکی از خطرات
جدی هنگام افت هوشیاری ،شلشدن
عضالت است و بههمین دلیل ممکن است

زبانبهانتهایحلقبیفتد.اگرایناتفاقافتاد،یک
دست خود را روی پیشانی مصدوم بگذارید و
سرش را بهآرامی به عقب خم کنید .درهمین
زمان ،انگشتان دست دیگر را زیر نوک چانه
قرار داده و چانه را بلند کنید تا زبان از پشت
گلو باال بیاید و مجاری تنفسی باز شود .در این
زمان مراقب باشید به ناحیه نرم زیر چانه هیچ
فشاری وارد نیاورید زیرا مانع تنفس میشود.
مصدومرابهپهلوبخوابانیدتاتنفسراحتتری
داشتهباشد.البتهدراینحالتنیزمراقبباشید
وضعیت بدن طوری قرار نگیرد که اختالل
تنفس اتفاق بیفتد .روسری ،کراوات ،شال،
کمربند و ...را باز کنید تا تنفس بهتر صورت
گیرد .تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس به
سطح تنفس دقت داشتهباشید.

خفگی

خفگی در کودکان و بزرگساالن نیاز به
عکسالعمل سریع دارد تا جان فرد به خطر
نیفتد .در این شرایط حداکثر  5ضربه به پشت
مصدوم و بین شانهها بزنید تا سرفه ایجاد شود
وجسمیکهدرمجاریتنفسیفرورفته،بیرون
بیاید .اگر این اقدام موثر نبود ،حداکثر  5فشار
شکمیواردکنید.برایاینکار،پشتمصدوم
بایستید و او را به سمت عقب بگیرید .مشت
خود را بین ناف و انتهای جناغ سینه بگذارید
و با دست دیگر مشت خود را به سمت باال
فشار دهید تا جسم فرورفته ،باال بیاید.
در صورتی که همچنان مشکل باقی است،
 5ضربه به پشت و سپس  5فشار شکمی
را انجام دهید .اگر مصدوم هوشیاری را از
دست داد ،او را روی زمین بخوابانید و 30

ثانیه ماساژ قلبی دهید تا تنفس به حالت عادی
برگردد و نیروهای امداد برسند.
در مورد سنین پایینتر ،کودک را به شکم
روی ساعد یک دست بخوابانید و سر را نگه
دارید طوری که فک پایینتر از بدن باشد.
ساعد خود را روی ران بگذارید تا حرکت
نکند .با کف دست دیگر 5 ،ضربه به پشت
کودک و بین شانههای او بزنید .اگر خوراکی یا
شیء بلیعدهشده بیرون نیامد ،فوری کودک را
به پشت روی رانهای خود بخوابانید طوری
که سر پایینتر از بدن باشد .با یک دست ،سر
و گردن او را بگیرید و با دو انگشت خود
بین سینه را پنج فشار سریع و محکم دهید.
با تناوب ضربه به پشت و فشار سینه را ادامه
دهید تا زمانی که کودک بتواند نفس بکشد
یا گریه کند .البته توصیه میشود از ابتدای
بروز این اتفاق با مرکز اورژانس تماس برقرار
شود و با راهنمایی نیروهای درمان این کار
ادامه یابد تا در صورت نیاز طی کوتاهترین
زمان نیروهای اورژانس به محل اعزام شوند.

خونریزی

در صورتی که خونریزی ناشی از جراحت
اتفاقبیفتد،اولینتوصیهایجادفشاررویسطح
جراحت است تا خونریزی متوقف شود .البته
برای این کار حتما باید از باند ،دستمال تمیز یا
پس از پوشیدن دستکش بهداشتی انجام شود
و در وهله اول از مصدوم خواسته شود تا این
فشار را وارد کند .اگر قادر به این کار نبود ،فرد
دیگری باید فشار را وارد کند .تا زمان انتقال
مصدوم به مرکز درمان یا رسیدن نیروهای
اورژانس ،مصدوم را بهحالت خوابیده قرار
دهید و روی جراحت را با باند یا دستمال
تمیز محکم ببنیدید .البته محک م بستن نباید
به حدی باشد که به عضو آسیب برسد و
حالت کبودی اتفاق بیفتد.
اگر خونریزی بینی اتفاق افتاد ،از فرد بخواهید
سر را کمی به عقب نگه دارد و با دو انگشت
تیغه بینی را کمی فشار دهد .گذاشتن تکهای
یخ روی بینی نیز به قطع خونریزی کمک
میکند اما اگر خونریزی خیلی شدید باشد
و با این اقدامات رفع نشود ،باید به مرکز
درمانی مراجعه شود.
منبعcroix-rouge.fr :
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شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

مروری بر پاتوفیزیولوژی و درمان آلزایمر
 1بیماری آلزایمر ،شایعترین علت
تهیه و تنظیم:
دمانسبودهودرسالمندانبامرگومیر
دکتر زهرا رضایی
دکتر محمد سلدوزیان باالییدرارتباطاست.امروزهدرسراسر
جهان 47میلیوننفربهاینبیماریمبتال
هستند که 13درصد از افراد باالی  65سال و  45درصد از افراد
باالی  85سال در این گروه جا میگیرند .پیشبینی میشود تا سال
 2050میالدی ،در هر  33ثانیه یک نفر به این بیماری مبتال شده و
در مجموع تعداد موارد جدید در هر سال به یک میلیون نفر برسد.
 2ویژگیهای آسیبشناسی بیماری آلزایمر
اگرچه علت بیماری آلزایمر هنوز بهطور کامل شناسایی نشده است،
به نظر میرسد فرضیه آبشار آمیلوئیدی اصلیترین علت وقوع این
بیماری باشد .تصور بر این است که عدم تعادل بین تولید و پاکسازی
پروتئینهای آمیلوئید بتا در مغز و متعاقب آن اختالل در عملکرد
سیناپسی و تحلیل رفتن نورونها عامل اصلی اختالل پیشرونده و
برگشتناپذیر حافظه بوده و قدرت تکلم ،شخصیت و شناخت را
تحت تاثیر قرار میدهد.
پالکهایآمیلوئیدیازتجمعپروتئینهایآمیلوئیدبتاتشکیلشدهاند
ش ساز آمیلوئید مشتق
که خود از یک پروتئین مادر به نام پروتئین پی 
میشوند .سه نوع آنزیم سکرتاز (آلفا ،بتا و گاما) پروتئین پیشساز
آمیلوئید را به اجزای محلول تجزیه میکنند .در صورت شکست
نامناسباینپروتئینتوسطآنزیمهایسکرتازبتاوگاما،پروتئینهای
آمیلوئید بتای نامحلول تشکیل میشوند که در مغز تجمع یافته و
منجر به تشکیل پالکهای آمیلوئیدی ،سمیت مغزی و مرگ سلولی
میشوند .رشتههای در هم تنیده داخل نورونی ،متشکل از رشتههای
حاوی فرم فسفریل ه پروتئینهای تائو هستند .پروتئینهای تائو بهطور
طبیعی حاوی مولکولهای فسفات هستند .در بیماری آلزایمر ،این
پروتئینها بیش از اندازه فسفریله میشوند و این امر منجر به پیچ
خوردن آنها اطراف یکدیگر و تشکیل کالفههای نامحلول میشود
و در نتیجه این اتفاق ،حضور ماکروفاژها و سلولهای تک هستهای
در قشر مغز و فعال شدن میکروگلیاها در پارانشیم ،زوال عقل و
آتروفی قشر پیشانی– گیجگاهی به دنبال میآید.
اگرچهمتخصصانعلمنوروپاتولوژیبراینباورهستندکهپالکهای
آمیلوئیدی و رشتههای در هم تنیده داخل نورونی مهمترین عامل
ایجاد بیماری آلزایمر هستند ،فاکتورهای مستعدکننده دیگری نیز
وجود دارند که در ادامه به آنها به صورت کلی پرداخته میشود.
در بعضی از خانوادهها ،مکانیسمهای ژنتیکی برای بروز این
بیماری تشخیص داده شده است که از این میان میتوان به الل
 4-eآپولیپوپروتئین Eاشاره کرد .آپولیپوپروتئین  Eنقش مهمی در
تجزیه و پاکسازی پروتئین پیشساز آمیلوئید داشته و به نظر میرسد
ناقلین الل  4-eتوانایی الزم برای پاکسازی فراوردههای حاصل از
تجزیه این پروتئین اصلی را نداشته و در نتیج ه این امر ،تولید و
تجمع پروتئینهای بتا در بدن فرد افزایش مییابد.
التهاب عصب یک فاکتور مهم به عنوان عامل ایجادکننده بیماری
و همچنین حاصل از ایجاد بیماری است .احتماال تولید پالکها و
رشتههای در هم تنیده تا حدودی در ارتباط با فرایند التهاب ناشی
از افزایش سن رخ میدهد .تولید پالکها و رشتههای در هم تنیده
خود موجب بروز التهاب شده و منجر به تسریع تشکیل پالکهای
بعدی و زوال شناخت میشوند.
 3عوامل خطر اکتسابی
در یکسوم از موارد شناخته شده بیماری در یک آنالیز آماری،
عواملی همچون بیماری دیابت ،فشارخون باال ،چاقی ،عدم فعالیت
فیزیکی ،افسردگی ،کشیدن سیگار و سطح تحصیالت پایین به
عنوان عوامل خطر قابل تغییر مستعدکننده فرد برای ابتال به بیماری
آلزایمر گزارش شدهاند .عوامل متفاوت چندژنی و اکتسابی میتوانند
خطر بروز بیماری آلزایمر را افزایش دهند که از جمل ه آنها میتوان
به اختالالت چربی ،بیماری مغزی-عروقی ،تغییر متابولیسم قند و
ضربه مغزی اشاره کرد .بسیاری از این عوامل خطر در صورت
بروز در میانسالی ارتباط بیشتری با بروز آلزایمر دارند .مدیریت
سختگیران ه عوامل عروقی در میانسالی ،راهکار کلیدی برای کاهش
خطر ،پیشرفت و شدت بیماری آلزایمر و سایر فرمهای دمانس است.
 فشارخون باال :در مطالعات مقطعی و مطالعات مورد هم گروهی
طوالنیمدت ،فشارخون باالی دوره میانسالی همواره با خطر بروز
بیماری آلزایمر و دمانس در ارتباط است .این خطر به واسطه
بیماریهای مغزی-عروقی و اثر طوالنیمدت فشارخون باال ایجاد
میشود و در صورت وجود دیابت و مصرف سیگار این خطر افزایش
مییابد .این ارتباط در خانمها نسبت به آقایان قویتر است هرچند
که این امر در تمامی موارد صادق نیست .سفتی شریانها و نوسانات
فشارخون نقش مهمی در رابط ه بین فشارخون و خطر بروز بیماری
آلزایمر ایفا میکند .سفتی شریانها با افزایش سن و سطح
فشارخون ،دیابت و استعمال سیگار افزایش مییابد .در یک
مطالعه مورد همگروهی ،سفتی شریانها (مستقل از سطح
فشارخون و ژنوتیپ آپولیپوپروتئین)  Eبهطور مستقیم
با رسوب پالکهای آمیلوئید بتا در ارتباط بود .درحالیکه
مطالعات مشاهداتی نشان میدهد که درمان فشارخون
باال خطر بروز دمانس را کاهش میدهد ،کارآزماییهای
بالینی درمان فشارخون باال ،همواره کاهش این خطر را
گزارش نمیکنند اما این نکته قابل توجه است که بیشتر
این کارآزماییها پیامد کوتاهمدت را بررسی کردهاند و
ممکن است درمان فشارخون باال به صورت طوالنیمدت
(به ویژه در دوره میانسالی) بتواند خطر بروز بیماری آلزایمر
را در سالهای آتی زندگی فرد تغییر دهد.

اختالالتچربی:باوجوداینکهبرخیازمطالعاتاپیدمیولوژیک،
ارتباطی بین سطح کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی
پایین[ ]8با خطر بروز بیماری آلزایمر مطرح کردهاند ،تفسیر این
مطالعات دشوار است .کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین خون
محیطی توانایی عبور از سد خونی -مغزی را ندارد مگر اینکه این سد
با عواملی مانند بیماریهای عروقی آسیبدیده باشد .بیشتر کلسترول
موجود در مغز ،توسط سلولهای ستارهای[]9و نورونها ساخته شده
و توسط لیپوپروتئین با چگالی باال[ ]10در اختیار سلولهای مغزی
قرار میگیرد و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین در مغز یا بسیار
ناچیز است یا اصال وجود ندارد .با این وجود ،دادههای مشاهداتی
از ارتباط بین سطح کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی
پایین و خطر بروز بیماری آلزایمر حمایت میکنند.
در یک مطالع ه مورد هم گروهی طوالنیمدت ،افزایش احتمال سه
برابری ابتال به بیماری آلزایمر در بیماران با سطح تام کلسترول باال
در دوره میانسالی با میانگین سن تقریبی  50سال به صورت مستقل
از ژنوتیپ آپولیپوپروتئین  ،Eسطح تحصیالت ،استعمال سیگار و
مصرف الکل ،گزارش شده است .در مورد ارتباط سطح کلسترول
تام خون در دوره کهنسالی و احتمال بروز بیماری آلزایمر ،دادههای
متناقضی در دسترس هستند و در برخی از مطالعات ارتباط مستقیم،
در برخی از مطالعات ارتباط معکوس میان این دو متغیرو در برخی
مطالعات عدم وجود ارتباط مشخص گزارش شده است .همچنین،
در بیماران مبتال به آلزایمر ،افزایش سطح کلسترول تام و کلسترول
لیپوپروتئین با چگالی پایین با اختالالتشناختی بیشتر همراه بوده
است .تصور میشود که کلسترول موجود در مغز به واسط ه افزایش
تشکیل یا رسوب پروتئینهای آمیلوئید بتا یا با اثر روی سایر عوامل
غیرآمیلوئیدی همچون مشکالت مغزی -عروقی ،التهاب موضعی
و متابولیسم پروتئینهای تائو خطر بروز بیماری آلزایمر را افزایش
میدهد .بر اساس این دادهها ،تحقیقات به سمت مصرف داروهای
کاهنده کلسترول خون برای پیشگیری از بیماری آلزایمر سوق پیدا
کرده است .کارآزماییهای تصادفی[ ]11در اثبات آثار محافظتی
ن روی شناخت در بیماران قلبی -عروقی یا در افراد
داروهای استاتی 
با خطر باالی بیماری قلبی -عروقی موفق عمل نکردهاند .داروهای
استاتین خوراکی در کاهش سرعت زوال شناخت در بیماران دچار
بیماری آلزایمر با شدت خفیف -متوسط اثر مثبتی نداشتهاند.
 بیماریهای عروق مغزی :این دسته بیماریها با بیماری آلزایمر
همراهی داشته و به وجود ه م زمان بیماری آلزایمر با مشکالت
عروقی ،اصطالح  mixed dementiaگفته میشود .بیماریهای
عروق کوچک مغزی در سنین باال شایعتر بوده و با عواملی همچون
فشارخون باال ،دیابت ،استعمال سیگار ،چاقی ،فعالیت فیزیکی پایین
و اختالل چربی در ارتباط است .کاهش جریان خون قبل از رسوب
پروتئین آمیلوئید بتا در مدلهای موشی آلزایمری نشان داده شده
است و مطالعات انسانی ،موید تجمع پروتئینهای آمیلوئیدی در
نتیجه اختالل کلیرانس آنها است.
در یک مطالعه مورد هم گروهی نشان داده شد که جریان خون
مغزی کاهش یافته و اختالالت ماده سفید ،با افزایش خطر ابتال
به بیماری آلزایمر همراهی داشتهاند .در کالبدشکافیهای انجام
شده روی بیماران دچار بیماری آلزایمر ،آسیبشناسی عروقی
در 35تا 50درصد بیماران مبتال به آلزایمر یافت میشود .از سوی
دیگر ،یکسوم بیماران با تشخیص قطعی دمانس عروقی در
کالبدشکافی ،اختالالت مربوط به بیماری آلزایمر را نشان میدهند.
در صورتیکه یافتههای آسیب شناسی تاییدکننده بیماری آلزایمر
نباشند ،همراهی سکتههای وسیع و  lacunasبا احتمال باالتر،
میتواند تاییدکننده تشخیص باشد.
ژنوتیپ  4 - eآپولیپوپروتئین  ،Eبا افزایش خطر ابتال به بیماری
آلزایمر و مشکالت قلبی -عروقی همراه است .در یک مطالعه ،در
ناقلین الل 4 - eآپولیپوپروتئین  Eشدت بیماریهای عروق کرونر
به طور واضحی با افزایش تراکم یافتههای آسیب شناختی -عصبی
بیماری آلزایمر در ارتباط بود .در یک مطالع ه دیگر ،ارتباط الل
 4 - eآپولیپوپروتئین  Eبا تغییرات مویرگی در ناحیه زیرقشری
در بیماران مبتال به آلزایمر به اثبات رسید اما این تغییرات به
نفع آسیب مغزی -عروقی وسیع نبودند .بیماری عروق مغزی با
عملکردشناختی بدتر در بیماران دچار بیماری آلزایمر همراه است
و مطالعات بالینی -آسیبشناختی نشان میدهند که این دسته از
بیماریها آستان ه بروز دمانس را در بیماران با تشخیص بیماری
آلزایمر کاهش میدهند.

داروها :بسیاری از مطالعات وجود ارتباط میان مصرف دستههای
دارویی متفاوت مانند داروهای بنزودیازپین ،داروهای واجد
اثر یا عوارض آنتیکولینرژیک ،داروهای آنتیهیستامین
و داروهای اپیوئید و بروزاختالالتشناختی را در
سالمندان تایید کردهاند اما در غالب موارد ذکر شده
است که این آثار گذرا و برگشت پذیربودهاند .مواجهه
طوالنیمدت با این داروها در بسیاری از مطالعات
با افزایش خطر بروز بیماری آلزایمر و انواع دیگر
دمانس در ارتباط بوده است .این مطالعات همچنین
بیان میکنند که ممکن است آثارشناختی ناشی از
داروها در برخی از بیماران برگشتپذیر نباشد یا
این مواجه ه طوالنیمدت موجب پیشرفت بیماری
آلزایمر از مرحله بدون عالمت یا ابتدایی عالمت به
مرحله واجد عالمت شود .در ادامه به برخی از این
نوع داروها اشاره میشود.
 داروهای بنزودیازپین :دادههای متناقضی در رابطه با
ارتباط میان مصرف این دسته دارویی و خطر بروز دمانس در
دسترس هستند .در یک مطالعه مورد -شاهدی شامل  2000فرد
سالمند ،پس از تعدیل متغیرهای مداخلهگر متعدد مانند اضطراب،
افسردگی و بیخوابی ،دریافت داروهای بنزودیازپین برای بیش از
 180روز با افزایش خطر بروز بیماری آلزایمر به میزان  1/5برابر
همراه بود ،از طرفی رابطه دوز – پاسخ ،افزایش میزان عارضه با
افزایش طول مدت دریافت دارو و افزایش میزان بروز عارضه با
افزایش نیمه عمر دارو نیز گزارش شد .این احتمال وجود دارد
که داروهای بنزودیازپین برای درمان عالئم اولیه بیماری آلزایمر
مورد استفاده قرار گرفته باشند ،از همینرو محققان شرط ورود به
مطالعه را افرادی قرار دادند که تجویز این دسته دارویی حداقل 5
سال قبل از تشخیص بیماری آلزایمر آنها انجام شده باشد .مطالعات
بزرگ دیگر موفق به نشان دادن ارتباط میان مصرف طوالنیمدت
داروهای بنزودیازپین و رخداد دمانس نشدند.
 داروهای واجد آثار یا عوارض آنتیکولینرژیک :در یک مطالعه
آیندهنگر ،شامل بررسی هفت ساله بیش از  3400نفر بیمار سالمند که
در ابتدای ورود به مطالعه به دمانس مبتال نبودند ،دوزهای تجمعی
باال از داروهای آنتیکولینرژیک موجب افزایش خطر ابتال به دمانس
شد .شایعترین داروهای آنتیکولینرژیک که توسط بیماران مورد
ی سه حلقهای،
استفاده قرار گرفته بودند شامل داروهای ضدافسردگ 
ن نسل اول و آنتیموسکارینهای موثر در مثانه بودند.
آنتیهیستامی 
 مهارکنندههای پمپ پروتون :همانند داروهای بنزودیازپین،
دادههای متناقضی در رابطه با ارتباط میان مصرف این دسته دارویی
و خطر بروز دمانس وجود دارد .حداقل دو مطالعه ارتباط واضحی
میان مصرف این دسته دارویی و پیشامد دمانس گزارش کردهاند.
در یک مطالعه مورد هم گروهی آیندهنگر شامل  73هزار بیمار با
سن  75یا باالتر ،که در ابتدا به دمانس مبتال نبودند ،مصرف منظم
مهارکنندههای پمپ هیدروژنی منجر به افزایش خطر بروز دمانس
شد که این ارتباط بعد از تعدیل متغیرهای مخدوشگر شامل سن،
جنس ،افسردگی ،سکته ،بیماریهای قلبی و مصرف هم زمان چند
دارو،معنادارگزارششد.درمقابل،دومطالع همشاهدهایدیگر،شامل
یک مطالعه مورد -شاهدی گسترده با بیش از 70هزار مورد بیماری
آلزایمر که از لحاظ سن ،جنس و منطقه واجد نمون ه شاهد بودند،
هیچ نوع ارتباط میان مصرف این دسته دارویی و افزایش خطر بروز
بیماری آلزایمر یا مدرکی مبنی بر ارتباط دوز -پاسخ گزارش نکردند.
دادههای محدود پیش از کارآزمایی ،نشاندهنده برهمکنش بین این
ترکیبات و پروتئینهای بتا و تائو است .سوءجذب ویتامین B12
و سایر ترکیبات مغذی ،در اثر مصرف طوالنیمدت مهارکنندههای
پمپ پروتون ممکن است نقش مهمی در این رابطه ایفا کند.
 4عوامل خطر محیطی
از آنجا که مطالعات گسترده ژنتیکی اللهای محدودی را به عنوان
عوامل مستعدکننده فرد برای ابتال به بیماری آلزایمر مطرح کردهاند،
نظر محققان به سمت عوامل محیطی و سمی به عنوان عامل خطر
بروز بیماری جلب شد که از این میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 -4-1دود غیرمستقیم سیگار :در یک مطالع ه مقطعی در چین
روی افراد با سن  60سال و باالتر که تا به حال سیگار مصرف
نکرده بودند ،مواجهه با دود غیرمستقیم سیگار با افزایش خطر ابتال
به بیماری آلزایمر در ارتباط بود و این خطر برای مواجهه در خانه
بیشتر از مواجهه در محل کار گزارش شد.
 -4-2آلودگی هوا :مطالعات حیوانی و مطالعات انسانی محدود از
آلودگی هوا به عنوان یک عامل مهم مستعدکننده فرد برای ابتال به
بیماری آلزایمر حمایت میکنند .افزایش انتشار پالکهای آمیلوئیدی
و التهاب در پیاز بویایی ،هیپوکمپ و لوبهای پیشانی در نمونههای
کالبدشکافی دریافت شده از بالغان ساکن مکزیکوسیتی و مونتری،
که به عنوان دو ناحیه آلوده ،شناخته شدهاند ،در مقایسه با افرادی
که درشهرهای کوچکتر و با آلودگی محیطی پایینتر ساکن
بودند ،مشاهده شد .در بررسیهای انجام شده روی نمونههای
حاصل از کودکان و افراد جوان ،یافتههای مشابهی گزارش شد.
-4-3موادآفتکش:مطالعاتبسیاریمواجههشغلیومحیطی
ش را از عوامل خطر ابتال به بیماری آلزایمر ذکر
با مواد آفت ک 
کردهاند .به عنوان مثال ،در یک مطالع ه مورد -شاهدی غلظت
سرمی ترکیب دیکلرو دیفنیل دیکلرو اتیلن در  86بیمار مبتال
به آلزایمر که از طریق یافتههای آسیبشناختی تایید شده بود و
 79شاهد اندازهگیری شد .در این مطالعه غلظت این ترکیب در
افراد مبتال به آلزایمر 3/8برابر افراد شاهد بود.
 5درمانهای دارویی مطرح در حال حاضر

در حال حاضر چهار درمان دارویی برای بیماری آلزایمر وجود دارد
که همگی بیش از یک ده ه گذشته تاییدی ه سازمان غذا و داروی
آمریکا را دریافت کردهاند .از بین این چهار دارو خط اول درمان،
داروهایمهارکنندهآنزیماستیلکولیناستراز،شاملداروهایدونپزیل،
ریواستیگمین و گاالنتامین ،هستند .این داروها با مهار این آنزیم،
غلظتاستیلکولین،کهانتقالدهندهعصبی[مسوولعملکردشناختی
و حافظه است] را در مغز افزایش میدهند .از آنجا که این دسته
دارویی سرعت پیشرفت اختاللشناختی را کاهش میدهد ،برای
درمان دمانس در بیماران مبتال به آلزایمر تاییدیه گرفتهاند .اثربخشی
این سه دارو در بیماری آلزایمر با شدتهای متفاوت مورد مطالعه
قرار گرفته است .شدت بیماری با توجه به امتیاز به دست آمده از
تستهای مختلف قابل طبقهبندی است.
دمانسخفیفتامتوسط:اگرچهنتیج هاثربخشیداروهایمهارکننده
استیل کولین استراز در این بیماران طبق مطالعات مختلف ،از عدم
اثربخشی قابل مالحظه در  30-50درصد از بیماران تا اثربخشی
باالتر از حد متوسط در 20درصد از بیماران ،متفاوت بوده است،
در یک نگاه کلی سودمندی آنها در حد بهبود جزیی در شناخت،
اختالالت عصبی-روانی و فعالیتهای روزمره ارزیابی میشود.
دمانس شدید :آثار نسبی داروهای مهارکننده استیل کولین استراز
در بیمارانی که در هنگام تشخیص عالئم شدید را داشته باشند،
مشابه بیماران گروه قبل گزارش شده است .باید توجه داشت که
مطالعات محدودتری ،نسبت به بیماران با عالئم خفیف تا متوسط در
این گروه انجام شده است .در مراحل اولی ه دمانس متوسط تا شدید،
در بیماران خانهدار که قبال درمان دریافت نکرده باشند و بیمارانی که
تحت نظر پرستار در منزل نگهداری میشوند ،دو داروی دونپزیل و
گاالنتامین به صورت جزیی برای بهبود برخی از عالئمشناختی و
عملکردی بیماران سودمند واقع شدهاند .هیچ تفاوت معناداری از
نظر اثر بخشی بین داروهای این دسته وجود ندارد .اغلب داروی
دونپزیل به علت تحمل بهتر در بیماران تجویز میشود اما هر کدام
از داروهای این دسته ممکن است برای شروع درمان مورد استفاده
قرار گیرند .تمام بیماران باید از نظر اختالالت شناختی ،کاهش وزن
و مشکالت گوارشی مورد ارزیابی قرار گیرند .انجمن سالمندان
آمریکا در سال 2015میالدی در مورد مصرف این دست ه دارویی به
علت ایجاد عارض ه کاهش ضربان قلب و افت فشارخون وضعیتی
در بیماران با سابقه سنکوپ هشدار داده است.
داروی چهارم ،ممانتین بوده که این دارو نیز برای درمان دمانس
در بیمار مبتال به بیماری آلزایمر از سازمان غذا و داروی آمریکا
تاییدیه دریافت کرده است .ممانتین ،مهارکننده گیرنده ان -متیل
دی -آسپارتات بوده و از اتصال گلوتامات ،انتقالدهنده عصبی
تحریکی در سیستم عصبی مرکزی ،به گیرنده مربوطه ممانعت
میکند .این واقعه از مرگ سلول عصبی در اثر تحریک بیش از
اندازه گلوتامات جلوگیری کرده و متعاقب این عمل مانع پیشرفت
بیماری آلزایمر میشود .در مراحل پیشرفت ه بیماری آلزایمر ،داروی
ممانتین به صورت ترکیبی در کنار یک دارو از دست ه مهارکننده آنزیم
استیل کولین استراز تجویز میشود .امروزه ،فراورده تجاری ترکیبی
ممانتین و دونپزیل در بازارهای دنیا موجود است.
تمام داروهای مورد استفاده در بیماری آلزایمر ،سرعت پیشرفت
بیماری را کاهش داده و زمان گسترش عالئم را به تاخیر میاندازند
اما هیچ کدام به طور قابل توجهی عملکردشناختی را بهبود نبخشیده
و بیماری را درمان نمیکنند .تصور بر این است که این داروها به
مقدار کم اثربخش بوده و اهمیت بالینی اثربخشی آنها زیر سوال
است .این نکته از دو جهت حائز اهمیت است:
بیمار و اعضای خانواده وی باید آگاهی کامل داشته باشند تا از
داشتن انتظارات غیرواقعبینانه نسبت به دارودرمانی پرهیز کنند.
در صورت عدم پاسخدهی مناسب بیمار به دارودرمانی یا بروز
عوارض دارویی نیازی به ادامه مادامالعمر دارو نبوده و تجویز آن
باید متوقف شود.
از آنجا که آثار این دست ه دارویی نسبی هستند ،پزشک قبل از تجویز
باید از سود بردن بیمار از این درمان دارویی اطمینان حاصل کند
تا از تجویز داروهای متوالی برای برطرف کردن عارض ه داروهای
تجویز شده در ابتدا جلوگیری شود.
ادامه در صفحه 5

درمانگاه

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

ادامه از صفحه 4
 تهوع و اسهال :شایعترین عارض ه داروهای این دسته عوارض
گوارشی شامل تهوع ،استفراغ و اسهال هستند .این عارضه وابسته
به دوز بوده و در غالب موارد با گذشت زمان یا کاهش دوز بهبود
مییابد .در مورد داروی ریواستیگمین خوراکی ،تجویز دارو به
صورت دوزهای پایینتر و با تواتر باالتر یا تغییر آن به فرم پچ
پوستی ممکن است کمککننده باشد .هر دو داروی ریواستیگمین
و گاالنتامین باید به همراه غذا مصرف شوند .از آنجا که احتمال
بروز عارض ه گوارشی با دونپزیل نسبت به دو داروی دیگر این
دسته کمتر است ،در صورت عدم تحمل ریواستیگمین یا گاالنتامین،
تغییر آنها به دونپزیل منطقی به نظر میرسد.
 بیاشتهایی و کاهش وزن :این عارضه توسط داروهای این
دسته نسبت به دارونما بیشتر اتفاق میافتد اما به علت آنکه
بیماری دمانس نیز با کاهش وزن در ارتباط است ،تشخیص
اهمیت بالینی این عارضه در بیمار دشوار خواهد بود .بیماران
تحت درمان با این دست ه دارویی که دچار عارض ه کاهش وزن
میشوند ،قبل از قطع دارو باید از لحاظ تغذیه مورد مشاوره
قرار گیرند .بیماری آلزایمر غالبا با از دست رفتن حس بویایی
همراه است و در نتیجه این اتفاق از حس چشایی بیمار کاسته
میشود .افزایش طعم غذا با استفاده از ادویه ،طعم شیرینی و
ترشی یا استفاده از سس سویا ممکن است موجب افزایش
اشتهای بیمار شود .در بیمارانی که عالوه بر بیماری آلزایمر
به افسردگی نیز مبتال هستند ،داروی ضدافسردگی میرتازپین
با توجه به احتمال عارضه افزایش اشتها با آن ،ممکن است
گزینه مناسبی تلقی شود.
افت ضربان قلب و فشارخون :کاهش تعداد ضربان قلب ،بلوک
قلبی و سنکوپ میتواند در نتیجه افزایش تون عصب واگ اتفاق
بیفتد .در بیمارانی که دچار افت ضربان قلب و فشارخون عالمتدار،
بدون وجود هیچ علت مشخص دیگر مانند مصرف همزمان
داروهای کاهنده فشارخون ،میشوند ،درمانهای کولینرژیک
باید قطع شوند .داروهای مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز
در افراد با ضربان قلب پایه پایین یا بیماری سیستم هدایتی قلب
شناخته شده منع مصرف دارند.

این تعداد دارو برای برخی از افراد ضروری است اما این امر،
به ویژه در افراد مسن ،منجر به ایجاد نگرانی در مورد افراد
جامعه میشود زیرا بروز خطای دارویی ،عدم همکاری بیمار و
تداخالت دارویی را افزایش میدهد .از آنجا که افراد مبتال به
آلزایمر به مرور قدرت تصمیمگیری خود را از دست داده و در
اثر این مورد توانایی بیان عارض ه دارویی در آنها کاهش مییابد،
مراقبتهای محتاطانهتری در این گروه خاص از جامعه ضروری
است .مطالعات همهگیرشناسی حاکی از آن است که دریافت
تعداد زیادی دارو با مصرف غیرضروری و نامناسب آن در ارتباط
است .کرایتریای  Beersدارای فهرست داروهایی است که به
علت عارضه باال نباید در جمعیت سالمند تجویز شوند یا تجویز
آنها موجب افزایش بستری غیرضروری بیماران سالمند میشود.
در غالب موارد در مطالعات چند دارویی ،روی جمعیت سالمند
بدون دمانس یا افراد مبتال به دمانس مقیم در مراکز نگهداری از
سالمندان تمرکز شده است و اطالعات ناچیزی در مورد مصرف
داروهای نسخهای در افراد جامعه در دسترس است .از آنجا
که درصد زیادی از این افراد در آستان ه بستری شدن در مراکز
نگهداری هستند ،بررسی رژیم دارویی آنها برای جلوگیری از
بروز مشکالت آتی (زمین خوردن و بروز مشکالت رفتاری)
ضروری است ()3

 7مطالعات در حال انجام و ترکیبات جدید احتمالی
افزایش دانستههای بشر از پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر منجر
به گسترش تحقیقات روی ترکیبات جدید با هدف یافتن درمان
برای بیماری شده است .در فرایند گسترش داروهای آلزایمر
در سال 2018میالدی ،تعداد  112ترکیب در فازهای اول ،دوم
و سوم کارآزمایی در حال بررسی بودهاند ،که 63درصد از آنها
از دسته ترکیبات تعدیلکننده با هدف بهبود بخشیدن بیماری
قرار داشتند .یک چهارم داروهای در دست بررسی برای بهبود
شناخت مورد آزمایش قرار گرفتند که میتوانند منجر به بهبود
حافظه ،زبان ،تفکر و قضاوت شوند .به طور تقریبی 10درصد
از داروها ممکن است اختالالت رفتاری مانند بیقراری ،فقدان
احساس و اختالالت خواب را کاهش دهند.
بیشتر داروهای تعدیلکننده بیماری ،پروتئینهای آمیلوئید بتا یا
تائو را مورد هدف قرار میدهند .مهار آنزیم سکرتاز که در تولید
پروتئین آمیلوئید بتا از پروتئین پیشساز آمیلوئید دخیل است،
مکانیسم اثر اولی ه بسیاری از ترکیبات جدید است .مهارکنندههای
بیماری آلزایمر،
آنزیم بتا -سکرتاز این آنزیم را که در مرحل ه اول شکست پروتئین
در
ت دمانس بوده و
پیشساز آمیلوئید نقش دارد ،هدف قرار میدهند در حالی که
شایعترین عل
یر باالیی در ارتباط
مهارکنندههای آنزیم گاما -سکرتاز در مرحل ه دوم شکست
مندان با مرگ و م
سال
پروتئین پیشساز فعالیت میکنند .بسیاری از مهارکنندههای
ن  47میلیون نفر
زه در سراسر جها
آنزیم بتا -سکرتاز قابلیت کاهش تولید پالکهای آمیلوئید
رو
ام
است.
13درصد از افراد
ی مبتال هستند که
بتا را از خود نشان دادهاند اما نتوانستهاند در از بین بردن
به این بیمار
باالی  85سال در
پالکهای ایجاد شده و بهبود شناخت موثر واقع شوند.
 4درصد از افراد
5
و
باالی  65سال
به عالوه این ترکیبات برای اثرگذاری باید در مراحل اولیه
یشود تا سال
رند .پیشبینی م 
یگی

سیر بیماری تجویز شوند که معموال بیماری در این زمان
م
ی
این گروه جا
نفر به این بیماری
در هر  33ثانیه یک
تشخیص داده نشده است .از آنجا که آنزیم بتا -سکرتاز
،2050
اد موارد جدید در
عالوه بر پروتئین پیشساز آمیلوئید ،پروتئینهای حیاتی
ده و در مجموع تعد
مبتال ش
بسیاری را در مغز تجزیه میکند ،محققان درصدد یافتن
میلیون نفر برسد
ک
ی
به
ل
سا
روشهایی مناسب برای مهار تولید آمیلوئیدهای بتا با کمترین
هر
عارض ه جانبی هستند.
تمرکز روزافزون داروهای تعدیلکننده بیماری ،روی هدف قرار
دادن پروتئینهای تائو است .اگرچه مطالعات اولیه در این زمینه
نتایج امیدوارکنندهای در پی نداشتهاند اما این تحقیقات ،سواالت
جدیدی را مطرح کرد که منجر به بررسی راهکارهای جدید از
 اختالالت خواب :بیخوابی ،خواب دیدنهای واضح و سایر جمله ایمنی درمانی در فاز اول و دوم یک کارآزمایی بالینی
اختالالت خواب با داروی دونپزیل نسبت به دو داروی دیگر شد .بسیاری از داروها برای تسکین بخشیدن عالئم رفتاری
این دسته شایعتر هستند .در صورت بروز کابوسهای شبانه ،بیماری آلزایمر مورد مطالعه قرار گرفتند که پیش از آن برای
تغییر دادن زمان مصرف دارو به صبح هنگام یا استفاده از داروی درمان بیماریهای دیگر تاییدیه گرفته بودند .گاهی اوقات این
جایگزین توصیه میشود.
ترکیبات میتوانند از فاز پیشبالین وارد فاز دوم کارآزمایی بالینی
شده و سیر تحقیقات را سریعتر طی کنند .تعدادی از داروهای
 6رژیمهای چند دارویی
واجد آثار تعدیلکننده احتمالی شامل اس سیتالوپرام و میرتازپین،
به علت تغییر نیازهای دارویی فرد سالمند مبتال به آلزایمر به کاربامازپین و لوتیراستام،لیتیم و متیل فنیدات هستند.
دلیل زوال قدرت شناخت و عالئم روانی و رفتاری مرتبط با بر خالف تحقیقات گسترده ،علت زمینهای قطعی ،این بیماری
آن ،تجویز دارو برای این افراد با چالشرو بهرو است .عالوه پیچیده ،همچنان مشخص نشده است .احتماال درمانهای ترکیبی
بر این ،تعداد بیشتری از داروها به منظور مدیریت بیماریهای مورد نیاز است اما مطالعات روی درمانهای تک دارویی تمرکز
همراه در جمعیت سالمند مورد نیاز هستند .اگرچه گاهی تجویز کردهاند .معموال درمانهای جدیدی که در مدلهای حیوانی

جدول 1
Montreal Cognitive
assessment
()MoCA

Mini-Mental State
Examination
()MMSE

Clinical Dementia
Rating
()CDR

خفیف

12-16

19-26

1

متوسط

4-11

10-18

2

شدید

4

10

3

شدت بیماری

نام تست

جدول  -2مهارکنندههای آنزیم استیل کولین استراز
دارو
عارض ه جانبی
دوز

دونپزیل

ریواستیگمین

گاالنتامین
تهوع-استفراغ -اسهال-سرگیجه–سردرد-کاهش وزن

قرص سریع رهش :ابتدا 5 ،میلیگرم محلول یا قرص سریع رهش:ابتدا،
روزانه و سپس افزایش دوز تا 10
 4میلیگرم دوبار در روز و سپس
میلیگرم روزانه بعد از  4-6هفته
افزایش دوز تا  8میلیگرم دوبار
در روز پس از  4هفته؛
قرص  23میلیگرمی:
حد بیشتر دوز مجاز روزانه24:
در موارد متوسط تا شدید بیماری؛ 23
میلیگرم
میلیگرم یک بار در روز ،در صورتی
کپسول پیوسته رهش:ابتدا 8
که بیمار به مدت  3ماه روی دوز  10میلیگرم روزانه و سپس افزایش
میلیگرم روزانه ،پاسخ مناسب داشته و دوز تا  16میلیگرم روزانه پس
عوارض تجربه نکرده باشد
از  4هفته
حد بیشتر دوز مجاز روزانه24:
میلیگرم

کپسول:ابتدا  1/5میلیگرم دوبار در
روز و سپس افزایش دوز به میزان 3
میلیگرم در روز ( 1/5میلیگرم در
هر دوز ) هر دو هفته تا حد بیشتر
دوز  6میلیگرم دوبار در روز
پچ پوستی:ابتدا پچ  4/6میلیگرم /
 24ساعت روزانه؛ بعد از حداقل
 4هفته افزایش دوز تا پچ 9/5
میلیگرم  24 /ساعت روزانه

نحوه تجویز

دارو هنگام خواب مصرف شود.
محلول :قبل از نوشیدن باید با 120
پچ پوستی :هر روز در زمان
انتظار میرود عوارض گوارشی در
میلیلیتر آب یا نوشیدنی غیرالکلی مشخص پچ تحت استفاده برداشته
عرض یک تا سه هفته برطرف شوند
مخلوط شود.
و پچ جدید روی پوست تمیز،
قرص-23میلیگرمی:کامل بلعیده شود؛ کپسول پیوسته رهش :این شکل خشک و سالم در ناحیه پشت ،سینه
جویده ،شکسته و خرد نشود.
دارویی باید کامل بلعیده شده و
یا بازو قرار داده شود.
قرصهای بازشونده در دهان:قبل از
جویده ،شکسته و خرد نشود
پچ جدید باید در محل جدید
مصرف قرص ،نباید از داخل محفظه
چسبانده شده و از چسباندن پچ در
خارج شده و نباید با دست مرطوب/
یک محل در فاصله کمتر از  14روز
خیس لمس شوند.
خودداری شود.
قرص باید روی زبان قرار داده شده
پچ باید قبل از انجام  MRIاز
و اجازه داده شود تا حل شود.پس از
پوست جدا شود.
حل شدن ،بیمار باید یک لیوان آب
هنگام استفاده از پچ ،باید از برنزه
مصرف کند.
کردن پوست ،آفتاب گرفتن ،استفاده
باید از بلعیدن کامل قرصها پرهیز
از پتوهای الکتریکی ،استفاده از سونا
شود.
و حمام آب گرم پرهیز شود.

توصیه به بیمار

برای کاهش عوارض گوارشی همراه غذا مصرف شود.
در صورت فراموش کردن مصرف دارو به مدت چند روز متوالی ،با پزشک خود مشورت کنید.
ممکن است نیاز به شروع مجدد دارو با کمترین دوز و سپس افزایش تدریجی آن تا دوز کنونی باشد.
جدول  -3مهارکننده گیرنده ان -متیل دی -آسپارتات

دارو

ممانتین

عارض ه جانبی

سرگیجه -گیجی-سردرد -اسهال -یبوست -افزایش فشارخون

دوز

شکل دارویی سریع رهش :ابتدا  5میلیگرم روزانه و سپس افزایش دوز به میزان  5میلیگرم در هر هفته ،به مدت
سه هفته ،با هدف دستیابی به دوز  10میلیگرم دوبار در روز در هفته چهارم .دوزهای باالتر از  5میلیگرم در روز
باید در دو دوز منقسم تجویز شوند.
کپسول پیوسته رهش :ابتدا  7میلیگرم روزانه و سپس افزایش دوز تا  14میلیگرم یک بار در روز پس از یک هفته

نحوه تجویز

محلول خوراکی :محلول خوراکی باید با استفاده از وسیله اندازهگیری فراهم شده ،کشیده شده و به کناره دهان بیمار
وارد شود .این محلول نباید با مایعات دیگر مخلوط شود.
قرص سریع رهش :این شکل دارویی باید به صورت کامل و همراه با آب مورد استفاده قرار گیرد.
کپسول پیوسته رهش:کامل بلعیده شود یا بازشود و محتویات آن با پوره سیب مخلوط شده و بالفاصله توسط بیمار
مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه به بیمار

در صورت فراموش کردن مصرف دارو به مدت چند روز متوالی ،با پزشک خود مشورت کنید.
شاید نیاز به شروع مجدد دارو با کمترین دوز و سپس افزایش تدریجی آن تا دوز کنونی باشد.
مورد بررسی قرار گرفتهاند ،بدون ارزش اخباری در انسان بوده
و بسیاری از داروها که روی مدلهای انسانی آزمایش شدهاند،
بدون اثربخشی یا دارای مجموعه عوارض غیرقابل قبول بودهاند.
از طرفی ،جذب داوطلب و نگهداری آنها برای فرایندهای طوالنی
کارآزماییهای بالینی کاری دشوار است و وارد کردن یک داروی
منتخب به بازار هزینههای گزافی را در پی دارد.
 8نقش داروساز
به علت پیچیدگی بیماری آلزایمر ،درمانهای حال حاضر تنها
در کنترل عالمتهای بالینی کمککننده بوده و پیشرفت بیماری
را با تاخیر مواجه میکنند .مطالعات بالینی جدید با سوق دادن
تمرکز به سمت اصالح بیماری ،در حال تغییر دادن درمان بیماری
آلزایمر هستند اما اطالعات بیشتری برای ورود این فراوردهها به
بازار دارویی مورد نیاز است .داروساز جایگاهی ایدهآل نهتنها
برای اطمینان بخشیدن به مصرف ایمن و اثربخش دارو توسط
بیمار ،بلکه برای معرفی درمانهای بهروز دنیا دارا است .همچنین
به عنوان یکی از در دسترسترین اعضای کادردرمان ،داروساز
میتواند برای روشن ساختن انتظارات واقعبینانه از درمان با
اعضای خانواده بیمار در ارتباط باشد .از آنرو که بیش از 100
ترکیب در دست بررسی هستند ،نقش داروساز در مدیریت
بیماری آلزایمر در حال گسترش است.
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سفره سالم

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد
نگاه متخصص تغذیه

نقش تغذیه در ابتال یا پیشگیری از آلزایمر ،به بهانه  30شهریور «روز جهانی آلزایمر»

دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه
علومپزشکی اصفهان

چطور از مغزمان محافظت کنیم؟

کدام خوراکیها خطر ابتال به
آلزایمر را تشدید میکنند؟

 21سپتامبر برابر با  30شهریور
در تقویم سالمت جهانی با نام
ترجمه:
ندا احمدلو
«روز جهانی آلزایمر» نامگذاری
شده است .براساس اعالم محققان،
عوامل متعددی از جمله افزایش سن ،استرس،
فشارهای عصبی ،شرایط محیط زندگی ،ژنتیک و
تغذیه میتوانند بر ابتال یا تشدید آلزایمر یا اختالل
شناختی تاثیر بگذارند اما میان تمامی این عوامل
اگر عامل ژنتیک را در نظر نگیریم ،نقش تغذیه به
عنوان عامل پیشگیریکننده از آلزایمر یا عاملی برای
پیشگیری از تشدید بیماریهای شناختی میتواند
کمی پررنگتر باشد.
به عبارت سادهتر ،افرادی که کنار یک الگوی غذایی
سالم میتوانند فعالیت فیزیکی منظمی در طول روز
داشته باشند ،سیگار و دخانیات مصرف نکنند و داشتن
خواب کافی را فراموش نکنند ،با احتمال کمتری از
ابتال به آلزایمر در دوران میانسالی مواجه خواهند بود.

رابطه تغذیه و سالمت مغز

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که تغذیه
سالم یا ناسالم از چه طریقی میتواند بر مغز ما تاثیر
بگذارد و روند ابتال به آلزایمر در میانسالی را کندتر
یا سریعتر بکند! برای پاسخ به این سوال ،ابتدا باید
بدانید که مصرف مواد غذایی مختلف میتواند بر
سازوکارهای زیستشناختی مغز تاثیر بگذارد و مثال
باعث افزایش یا کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو
در بدن بشود .هرچقدر که میزان التهاب و استرس
اکسیداتیو در بدن باالتر برود ،خطر ابتال به آلزایمر یا
بیماریهای شناختی با افزایش سن هم بیشتر میشود.
عالوه بر این ،افزایش التهاب در بدن به معنای کاهش
قدرت سیستم دفاعی در برابر عوامل بیماریزایی مانند
کروناویروس خواهد بود.
از طرف دیگر ،تحقیقات فراوانی ثابت کردهاند که
داشتن یک الگوی غذایی نامناسب میتواند به طور
غیرمستقیم هم بر ابتال به آلزایمر تاثیر بگذارد .به
عنوان مثال ،ابتال به بیماریهایی مانند دیابت نوع
 ،2چاقی و بیماریهای قلبی میتواند زمینه افزایش
التهاب در بدن و باال رفتن خطر ابتال به آلزایمر
را تشدید کند .محققان دریافتهاند که حتی رابطه
معناداری بین ارگانیسمهای موجود در سیستم گوارشی
و افزایش سن با شروع فرایند ابتال به آلزایمر وجود
دارد بنابراین ،بسیار ضروری است که تمامی افراد در
طول زندگیشان ،توجه ویژهای به الگوهای تغذیهای
خود داشته باشند تا با افزایش سن ،کمتر در معرض
ابتال به بیماریهای شناختی مانند آلزایمر یا
اختالل شناختی قرار بگیرند.

بهترین رژیمهای غذایی

اگر میخواهید در دوران
سالمندی از تمام قوای
ذهنی خود به بهترین
شکل ممکن استفاده
کنید و خطر ابتال به
آلزایمر در این دوران را
کاهش بدهید ،باید رژیمهای
غذایی کاهنده التهاب و استرس
اکسیداتیو را حداقل از ابتدای دوران
میانسالی در برنامه خود داشته باشید.
براساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریهای آمریکا ،رژیمهای غذایی سرشار از
میوهها و سبزیهای تازه ،مغزدانههای خام ،اسیدهای

چرب امگا ،3حبوبات ،غالت سبوسدار و غذاهای
دریایی میتوانند بهترین رژیمهای غذایی برای حفظ
سالمت مغز ما باشند .به این ترتیب میتوان رژیمهای
غذایی مدیترانهای و مایند را جزو بهترین رژیمهای
غذایی جهان برای بهبود عملکرد مغز در دوران
سالمندی معرفی کرد.
مطالعات نشان میدهند که حتی اگر فردی با دیدن
اولین نشانههای اختالل شناختی ،به سرعت اقدام
به تغییر رژیم غذایی خود بکند و رژیمهایی مانند
رژیم مدیترانهای یا رژیم مایند را در برنامههای خود
بگنجاند ،به طور حتم فرایند ابتال به آلزایمر یا تشدید
آن را به تعویق خواهد انداخت .بهتر است بدانید که
رژیم غذایی َدش هم میتواند برای بهبود عملکرد مغز
بسیار مفید باشد و با کاهش خطر ابتال به بیماریهای
متابولیک مانند دیابت ،فشارخون باال یا کلسترول خون
باال ،احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش بدهد.
تمامی این رژیمهای غذایی ،مصرف میوهها
در
و سبزیها ،غذاهای دریایی ،حبوبات

و مغزدانهها در سطح باالیی قرار دارد و درعوض،
مصرف گوشتهای قرمز ،نمک و انواع قند و شکر،
بسیار محدود است .به همین دلیل هم پیروی از چنین
رژیمهایی میتواند به سرعت باعث کاهش استرس
اکسیداتیو و التهاب در بدن بشود و عملکرد مغز و
سیستم ایمنی را بهبود ببخشد.

و اما مکملهای غذایی

نتایج بسیاری از تحقیقات ثابت کردهاند که دریافت
اسیدهای چرب امگا ،3ویتامین  Bو ویتامین E
میتواند آسیبهای سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو
و رادیکالهای آزاد در بدن را کاهش بدهد و به
شدت باعث بهبود عملکرد مغز و پیشگیری از ابتال
به بیماریهای شناختی بشود .حاال سوال مهم این
است که آیا الزم است همه ما این ترکیبات مغذی
را از طریق مصرف مکملهای غذایی دریافت کنیم؟
پاسخ منفی است! اگر شما بیماری یا مشکل خاصی
نداشته باشید ،میتوانید با برنامه غذایی که در باال به

مقدار مناسب خوراکیها
اگر میخواهید به طور جدی یک الگوی
غذایی مناسب و کارآمد برای بهبود
عملکرد مغز خود داشته باشید و
خطر ابتال به آلزایمر یا اختالل
شناختی در دوران سالمندی را
کاهش بدهید ،بهتر است تا جایی که
میتوانید ،خوراکیهای زیر با حجمهای
تعیینشده را در رژیم غذایی تان بگنجانید:
 سبزیهای برگ سبز تیره و تازه مانند اسفناج،
ریحان ،جعفری ،شوید ،گشنیز ،پونه ،تره ،مرزه ،ترخون
و کاهو؛ حداقل روزی یک لیوان

مطالعات نشان میدهند که حتی اگر
فردی با دیدن اولین نشانههای اختالل
شناختی ،به سرعت اقدام به تغییر رژیم
غذایی خود بکند و رژیمهایی مانند
رژیم مدیترانهای یا رژیم مایند را در
برنامههای خود بگنجاند ،به طور حتم
فرایند ابتال به آلزایمر یا تشدید آن را به
تعویق خواهد انداخت .بهتر است بدانید
که رژیم غذایی دَ ش هم میتواند برای
بهبود عملکرد مغز بسیار مفید باشد

میان خوراکیها و رژیمهای غذایی مختلف ،تمام
آنهایی که میتوانند باعث افزایش التهاب و استرس
اکسیداتیودربدنبشوند،بهطورمستقیموغیرمستقیم،
خطر بروز آلزایمر یا تشدید آن در دوران سالمندی
را افزایش میدهند .مثال افرادی که حجم باالتری
از غذاهای آماده ،نیمهآماده و فراوریشده مانند
انواع فراوردههای گوشتی ،غذاهای کنسروی یا
پنیرهای فراوریشده را به صورت منظم و مکرر
مصرف میکنند ،بیشتر با احتمال ابتال به بیماریهای
متابولیک ،بیماریهای قلبی و بیماریهای شناختی
مانند آلزایمر مواجه هستند .باید این نکته را در نظر
داشته باشید که معموال بسیاری از غذاهای آماده
یا نیمهآماده کنسروی ،منجمد یا یخچالی ،حجم
فراوانی از نمک ،قند یا اسیدهای چرب اشباع و
ترانس را در خود جا دادهاند .ب ه همین دلیل هم
مصرف مداوم آنها نه تنها باعث ابتال به فشارخون،
چربی خون ،دیابت نوع  ،2بیماریهای قلبی و
چاقی میشود ،بلکه میتواند خطر بروز آلزایمر
در سالمندی را هم تشدید کند.
بد نیست این نکته را هم بدانید که گوشتها و غذاهای
دودییافراوردههایگوشتی،حاویترکیباتمضری
بهنامنیتروزامینهستند.نیتروزامینهامیتوانندباعث
افزایش تولید چربی در کبد بشوند که این چربی،
سمی مهلک برای مغز به حساب میآید و میتواند
سالمت این ارگان حیاتی از بدن را به خطر بیندازد.
گروه دیگری از خوراکیها که میتوانند تاثیری
منفی بر سالمت مغز داشته باشند،غالت آرد سفید
مانند برنج و پاستای سفید یا نانهای سفید کنار قند
و شکر هستند .این خوراکیها با ایجاد اختالل در
ترشح انسولین باعث ارسال ترکیبات سمی به مغز
میشوند و به شدت تاثیری منفی بر کارکرد مغز
میگذارند .شما باید تا جایی که میتوانید مصرف
غالت سفید ،قند و شکر و تمامی خوراکیها یا
نوشیدنیهای حاوی آنها را در برنامه غذاییتان
محدود کنید تا بتوانید از مغز خود در برابر عوامل
سمی محافظت کرده باشید.

آن اشاره کردیم ،تمامی این ترکیبات مغذی را دریافت
کنید .اگر هم بنا به هر دلیلی ،با کمبود این ریزمغذیها
در بدن مواجه بودید ،باید زیر نظر پزشک و با دوز
تعیینشده اقدام به مصرف مکملهای غذایی کنید.

منبعcbsnews :

 سایر سبزیها و صیفیها به صورت تکی یا ترکیبی مانند خیار ،گوجهفرنگی،
هویج ،انواع کلم ،پیاز ،سیر ،کرفس ،لوبیا سبز و...؛ روزی یک لیوان
 میوههای تازه فصل روزی  2تا  4عدد؛ هر عدد حداقل  60گرم
 غالت سبوسدار مانند برنج قهوهای ،پاستای قهوهای ،جو پرک ،جو دو سر،
جو کامل و نانهای سبوسدار؛ روزی  1وعده با هر وعده غذایی .مثال صبحانه
 2عدد نان تست جو یا نان تست سبوسدار یا سایر نانهای سبوسدار؛ ناهار 6
قاشق غذاخوری برنج قهوهای یا یک لیوان پاستای قهوهای ،شام  2کف دست
نان سبوسدار یا نصف لیوان از یک نوع جو پختهشده
 ماهی  1تا  2وعده در هفته
 گوشت ماکیان مانند مرغ ،بوقلمون ،کبک یا بلدرچین؛  2وعده در هفته
 حبوبات پخته  3لیوان در هفته
 مغزدانهها روزی  5تا  10عدد از مغزدانههای ریز یا  2عدد گردو
 روغن زیتون

کنار خوراکیهای خوب و بد مختلفی که برای
سالمت مغز وجود دارند ،برخی خوراکیها هم
هستند که باید به طور متعادل استفاده شوند .مثال
بهتر است در مصرف گوشتهای قرمز افراط نکنید
و تا جایی که میتوانید ،گوشتهای قرمز را بدون
چربیهایقابلمشاهده،مصرفکنید.لبنیاتمصرفی
شما باید کمچرب یا بدون چربی باشند و استفاده
از سبزیجات تازه کنار تمام وعدههای غذایی هم
فراموش نشود .بهترین نوشیدنی برای مغز و سایر
ارگانهای بدن ،آب ساده یا آب طعمدارشده با
میوههای تازه فصل است .اگر به سالمت مغز خود
اهمیتمیدهیدومیخواهیدازبیماریهایشناختی
دور بمانید ،حتما مصرف نوشیدنیهای گازدار و
تمامی نوشیدنیهای حاوی قند افزوده را به شدت
محدودکنید.روغنهایگیاهی(بهجزپالمونارگیل)،
همواره گزینههای سالمتری نسبت به روغنهای
جامد برای حفظ سالمت قلب و مغز ما هستند.

فکرمثبت
عکس و مکث
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مصیبت بیتفاوتی
سالهفدهم شماره  810شنبه  20شهریور 1400

سخنی با والدین
دکتر شیما وفا
درمانگرکودک و نوجوان ،دکترای روانشناسی تربیتی

مسوولیتپذیری درکودکان (قسمت اول)
ی تقریبا
فاصله سن 

برای آموزش مسوولیتپذیری به کودک هیچوقت زود نیست اما کودک باید در
ی که دارد ،حتی
ی این حس را که دوستداشتنیترین است و با همین ویژگیهای 
 1/5تا  ۲سالگ 
ی است که خداوند به پدر و مادرش داده،
ی هم انجام ندهد ،بودنش بهترین هدیها 
اگر هیچکار 
ی دریافت کند و نباید
تجربه کرده باشد .او باید در این دوره غیرمشروط ،توجه ،محبت و عشق کاف 
ی که نمیکند عشق ،محبت و پشتیبانیمان را از او دریغ کنیم.
بهخاطر کار 
ی مهیا میشود .کودک باید
ی شود ،شرایط مسوولیتپذیر 
اگر تمام مراحل رشد فرزندان درست ط 
بفهمد صرف نظر از اینکه نمره درسیاش خوب است یا بد و اتاقش را مرتب میکند یا نه ،برای
ی بین رشد و مسوولیت ،وجود داشته باشد ،خود
ی است .اگر این همگام 
پدر و مادرش دوستداشتن 
ی خاص خوشحال خواهد شد.
ی از پذیرفتن مسوولیت 
کودک بیش از هر کس دیگر 

چطور کودک را مسوولیتپذیر بار بیاوریم؟

کودکان دو ،سه و چهار ساله عاشق کمک کردن هستند پس از این ویژگی استفاده کنید و آنها را
دست کم نگیرید .یکی از روشهای موثر آموزشمسوولیتپذیری به کودکان ،واگذار کردن کارهای
روزمره به آنهاست .البته در این زمینه ،مرحله رشدی کودک و کارهایی که میتواند انجام دهد در
نظر داشته باشید .مثال کودکان در دو سالگی قادرند لباسهای کثیف را در سبد رختشویی بریزند،
اسباببازیها را پس از بازی جمعآوری و هنگام شستشوی لباسها به کمک شما لباسهای تیره
را از لباسهای روشن جدا کنند .کودکان در  3سالگی میتوانند جورابهای شسته شده را با کمک
رنگ و شکلشان جفت کنند ،به یک گیاه آب دهند ،چیزی را که زمین میریزد ،پاک و ظرف خود
را از روی میز جمع کنند .در  4سالگی نیز باید قادر باشند ظرفها ،قاشقها و دستمال سفرهها را
روی میز بچینند ،حولهها را تا کنند ،گردگیری کنند ،در مرتب کردن رختخواب خود کمک کنند،
شیر بریزند و با یک جاروی کوچک زمین را جارو کنند .معموال بین  3تا  5سالگی ،کودک هر
چیزی را از روی تقلید یاد میگیرد .به همین دلیل میتوانید مرتب کردن اتاق را مانند بازی به او
نشان دهید و او را در این کار همراهی کنید .او نیاز دارد بداند که این کار را از کجا شروع کند و هر
وسیله را چطور سرجای خود بگذارد .تصور نکنید فرزند شما خیلی کوچک است.

تکنیکهایمسوولیتپذیری در کودکان کدامند؟

دادنحقانتخاب:یکعنصرکلیدیدرایجادحسمسوولیتپذیری،یادگیریانتخابهایمسووالنه
است .بچهها از سنین بسیار پایین مجبورند انتخاب کنند .انتخابهای مسووالنه استعدادی نیستند
که بچهها هنگام تولد بهصورت جادویی و مادرزادی داشته باشند و از طریق تمرین ،آزمو ن و خطا
و تجربههای زندگی و پیامدهایی که انتخابها به دنبال دارند ،آموخته میشود .برخی والدین تصور
نیستند و تلاش میکنند آنها را هدایت کنند،

میکنند که فرزندان کوچکشان آماده تصمیمگیری
راهنمایی کنند یا فرزندشان را همانگونه که هست ،بپذیرند چون فکر میکنند هنگامیکه بزرگتر
شود ،آماده تصمیمگیری برای خود خواهد بود .این والدین تصور میکنند فرزندانشان خیلی کوچک،
باشندواحتماال
غیرقابلاعتمادواحتماالبسیارنابالغترازآنهستندکهبتوانندانتخابهایمناسبیداشته 
عقیده دارند که از طریق سالها تربیت و هدایت ،باالخره یاد میگیرند انتخاب کنند و درست رفتار
کنند و به حرف والدین خود گوش دهند .مراقب این نگرش باشید .اگر میخواهید فرزندانی پرورش
دهید که مسووالنه عمل کنند ،انواع فرصتها را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند حق انتخاب داشته
باشند .به آنها کمک و تشویقشان کنید تا بتوانند انتخابهایشان را ارزیابی کنند و از آنها درس بگیرند.
الگو باشیم :مثال هنگام مالقاتهایمان سر ساعت برسیم ،پول اضافه فروشنده را به او بگردانیم،
به موقع کارهای الزم را انجام دهیم ،با کودکمان و دیگران محترمانه صحبت کنیم و نسبت به
اشتباهاتمان صادق باشیم و مسوولیت آنها را بپذیریم.
توقعات خود و قوانین را به وضوح شرح دهیم :مثال نگوییم پسرم مرتب باش ،به وضوح برایش
شرح دهیم که انتظار داریم پس از بازی ،وسایل بازی را در کمدش قرار دهد.
اجازه دهیم کودکان اهدافی برای خود تعیین و انتخاب کنند و مشکالت را حل کنند :بچهها نیاز
دارند به عنوان یک تصمیمگیرنده مسائل را تجربه کنند .کودکان را در برنامههای خانه و خانواده درگیر
کنیم؛ مثال آنها را تشویق کنیم در چیدمان خانه یا اتاق خود یا اوقات فراغت و… تصمیمگیری
کنند .زمانی که به کودکی مسوولیتی میدهیم (حتی وقتی نمیدهیم) اجازه دهیم اعمال کودکان
منطقی و طبیعی انجام شود و حین عمل آن را تصحیح نکنیم .این موضوع شامل همه بچهها میشود،
چه کودکانی که مسوولیت کاری را میپذیرند ولی آن را درست انجام نمیدهند و چه آنهایی که
اصال مسوولیت کاری را نمیپذیرند مانند کودکانی که هر صبح برای رفتن به مدرسه تا وقتی که
مادر بیدارشان نکند ،بیدار نمیشوند .هر دو گروه باید نتیجه رفتارشان را ببینند بنابراین خود کودک
متوجه میشود هنگامی که مسوولیتی را پذیرفته ،باید در برابر آن پاسخگو باشد .یا در موردی که
کودک دیر بیدار میشود ،خواهد دید که پس از رسیدن به مدرسه ،ناظم او را بازخواست میکند.
در این صورت است که تغییرات مناسبی در رفتار و انتخابهایشان اتفاق میافتد.
به جای جمالت منفی از جمالت مثبت استفاده کنید :به جای اینکه بگویید «اگر لباسهای مهمانی
را درنیاوری »...از این عبارت استفاده کنید «اگر میخواهی بازی کنی ،اول باید لباسهای مهمانی را
عوض کنی ».اگر چندبار این جمالت را تکرار کنید ،انجام این کارها برای کودک به شکل عادت
درمیآید و دیگر نیازی نیست کارها را مرتب به او یادآوری کنید .به یاد داشته باشید یکی از موارد
اساسی در آموزشمسوولیتپذیری به کودکان ،استفاده از عواقب طبیعی و منطقی رفتارهاست.
ادامه دارد...

معرفیکتاب

شـهـد و شـوكـران
پزشكى چونان شهد و شوكران است .همچون شهدى درمانگر و التيامآور وقتى براى درمان انسانها
به كار مىرود و شوكرانى كشنده و مرگآور ،وقتى براى شكنجه و آسيب زدن به انسانها به كاررود.
كتاب «شهد و شوكران» در مورد مسائل تاريخى ،جامعه شناختى و سياسى پزشكى در سه بخش
است و نگاهی تحلیلی به سیر پزشکی در بستر جامعه دارد .در بخش «پزشكى و تاريخ» به وضعيت
پزشكى و داروسازى از آغاز تاريخ تا زمان حاضر پرداخته شده و
شخصيتهاىبرجستهپزشكىايرانمعرفىشدهاند.دربخش«پزشكى
وسياست»مسائلاخالقىپزشكىوتاثيرتصميمگيرىهاىسياسىبر
پزشكى و استفاده از پزشكان براى شكنجه و آزمايش سيفليس روى
سياهپوستان آمريكا و استفاده يا منع محصوالت فراريخته در كشورها
پرداخته شده است .در بخش «پزشكى و اجتماع» به روشهاى
شبهپزشكى و بىفايده و شيوههايى براى تطابق عادتهای فرهنگى
با مسائل پزشكى در اجتماع و استفاده بهينه از شيوههاى پزشكى
با در نظرگرفتن عادتهای فرهنگى و عقايد دينى پرداخته شده
ی صابری
است .کتاب شهد و شوکران را دکتر محمدرضا توکل 
نوشته و انتشارات مير ماه آن را منتشر کرده است.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت میانگین رعایت تهویه در کشور  ۴۶درصد و میانگین زدن ماسک  ۴۴درصد است.

جامعه سالم

اقتدار و مهر ،کلید داشتن خانوادهای آرام
بیشتر خواهر و برادرها با یکدیگر در خانه دچار
مشکل میشوند و گاهی دعوا میکنند .رفتاری
که باعث بحث و دعوای بیشتر میان آنها میشود،
این است که احساس کنند پدر و مادر طرف
یکی از طرفین را میگیرد .پس بهتر است پدر
و مادر به جای آنکه به فرد خاصی اشاره کنند،
عمل و رفتار اشتباه را گوشزد کنند« :بچهها ،بدون
اجازه به وسایل کسی دست زدن کار درستی
نیست« ،».فریاد زدن رفتار مناسبی نیست» و ...
خیلی مهم است رفتاری که درباره اشتباه بودنش
به فرزندمان تذکر میدهیم ،انجام ندهیم؛ مثال
وقتی میگوییم فریاد زدن خوب نیست ،هنگام
مشاجرهها گفتوگو کنیم و فریاد نزنیم .فرزندان
در محیط خانواده به هدایتگر و فرد یا افرادی
نیاز دارند که آنها را مدیریت کنند .آنها در سنی
نیستند که بتوانند تمام امور را اداره کنند .منبع
اقتدار در خانواده پدر و منبع مهر در محیط
خانه مادر است .باید شرایطی فراهم شود که
اقتدار بتواند مسیری به وجود بیاورد که فرزندان
بدانند خانواده اصولی دارد ،هر طور که بخواهند
نمیتوانند رفتار کنند و محیط خانواده مامن و
جایگاه آرامش است و سعی میکنند مراقب
رفتارهای خود باشند .در این مطلب برای حفظ
آرامش خانه مطالبی را یادآوری میکنم که بهتر
است به این نکتهها توجه کنید:
 کودکان در سنین اوایل مدرسه به دنبال
استقاللطلبی یا حتی توجهطلبیاند بنابراین
اجازه دهید فرزندتان یک روز خاص در هفته
درباره نوع غذا ،تفریح و  ...تصمیم بگیرد و از
این رفتار لذت ببرد و احساس عزت نفس کند.
 کودکان نیاز دارند ،بازی کنند و دیگران را

وارد بازیهای خود کنند و دنیای آنها باور شود و
برای دیگران نیز دوستداشتنی باشد .شرایطی را
فراهم کنید تا انرژی خود را تخلیه کنند و بدانند
شما کنارشان هستید و با آنها همدلی میکنید.
نوجوانهاتصورمیکنندمیدانندبهترینرفتار
چیست و نیازی به گوشزد و یادآوری ندارند
بنابراین هر آنچه که رنگ و بوی نصیحت بگیرد،
اوضاع را وخیمتر خواهد کرد .ممکن است به
غیر از مسائل بلوغ ،مسالهای او را آزار دهد .سعی
کنید دوستانه و با آرامش آن را پیدا کنید و با هم
در مورد آن حرف بزنید.
نوجوانهابهمرزبندیهاییبرایخودنیازدارند
و دوست ندارند فردی وارد حریم شخصیشان
شود .دلشان میخواهد احساس کنند که درک و
جزو افراد بزرگسال خانواده محسوب میشوند
و جایگاه ویژهای در خانواده دارند.
 ممکن است فرزندتان مشکالت تحصیلی
داشتهباشد.مسائلیماننداضطرابدرسرکالس،
اضطراب امتحان یا مشکالتی با معلم و مسووالن
مدرسه که شما از آنها اطالع ندارید .یا شاید در
ارتباط با همساالن خود دچار مشکل شده باشد.
بهتر است همه این موارد را در نظر بگیرید و
بررسی کنید.
 کانون گرم خانواده ،محیطی است که در
آن پدر و مادر با یکدیگر تعامل خوبی دارند و
رضایتی که از یکدیگر دارند ،به فرزندان منتقل
میشود.لطفاراجعبهمسائلاسترسزاییهمچون
مسائل مالی ،مشاجرات خانوادگی ،مشاجره با
همسایهها ،مشکالت بین فردی با همکاران و
دوستان و مشکالت زناشویی در خلوت خود
صحبت کنید.

دکتر بهاره نوروزی ،روانشناس
عضو انجمن روانشناسی ایران

 پاداش دادن به فرزندان یا محرو م کردن آنها
از برخی امکانات میتواند در این زمینه به آنها
کمک کند .میتوانیم جدولی در اتاق آنها نصب
کنید و هر زمان که رفتار مثبتی از آنها سر میزند،
یک ستاره در نظر بگیرید و مثال بگویید بعد از
 ۱۰ستاره فالن جایزه را به تو میدهیم.
 نباید رفتارهای منفی کودکان را مدام بیان کنیم
بلکه باید رفتارهای مثبت آنها را تشویق کنیم.
تشویق باعث میشود که مدام آن رفتار مثبت را
تکرار کنند؛ مثال زمانی که نوجوان درست رفتار
میکند و خوشاخالق است ،او را تشویق و
تعریف کنید و پس از چند بار تشویق و تعریف
برایش یک پاداش در نظر بگیرید.
 با فرزند نوجوان همدلی کنید .همدلی یعنی
قرار دادن خود به جای دیگری .با همدلی طرف
مقابل میفهمد او را درک میکنیم .مثال به او
بگویید من هم زمانی که همسن تو بودم با این
مشکالت روبرو شدم و به این صورت ،مسائل
را حل میکردم .میدانم که تو هم توانایی حل
مسائل را داری .
 با همفکری تمام اعضای خانواده و با
نظارت مستقیم والدین اصول مناسبی را برای
رفتار در خانواده تعیین و آنها را روی یک
کاغذ بنویسید و به دیوار بزنید .برای استفاده
از تکنیک محرومسازی ،زمانی که فرزندان از
قواعد و قوانین خانواده تبعیت نکردند ،آنها
را از یک منبع خوشایند محروم کنید .در این
شرایط فرزندتان پافشاری میکند تا بتواند شما
را تحتتاثیر قرار دهد و اگر بر قوانین خود
پافشاری نکنید ،از این تعارض به نفع رفتارهای
اشتباه خود استفاده میکند.

مهارتزندگی

زنیکه از همسرش انتظار ابراز عشق دارد ،متوقع است؟!
در یک برنامه تلویزیونی که تماشاگران در
سالن حضور داشتند ،مجری از یک خانم مسن
دعوت کرد تا روی سن برود .از او سوالهایی
پرسید و یکی از سوالها این بود :همسرتون
بعد از این همه سال زندگی هیچوقت به شما ضرورت ابراز عالقه
گفته عاشقتم؟ جواب منفی خانم مسن به برخی افراد معتقدند که همسر باید از رفتار ما
این سوال و تلخی لبخندش قابلتامل بود و متوجه عالقهمان بشود اما این دیدگاه درست
واکنش حضار و خنده از ته دل آنها با شنیدن نیستچونمیشودازرفتارشماهزارانبرداشت
کرد .شما باید در مورد احساساتتان بی پرده
این پاسخ ،عجیب.
این بخش از برنامه که چندی پیش در فضای با همسرتان صحبت کنید .من نمیگویم هر
مجازی دیدم ،باعث شد در این باره بنویسم .روز و هر لحظه از او تعریف کنید ولی برای
آیا واقعا در جامعه ما اینطور جا افتاده توقع کارهای قشنگ و ویژگیهای جذابش او را
عشق داشتن از همسر و ابراز آن از یک مرد تحسین کنید .تعریف غیرواقعی اتفاقا مخرب
انقدر عجیب و دور از ذهن است و یک زن است ولی سعی کنید ویژگیهای خوب او را
نباید چنین توقعی داشته باشد؟ چرا به غم ببینید و بگویید چقدر برایتان مهم است و به
نهفته در کالم آن خانم و تاثرش خندیدند؟ او افتخار میکنید.
نگاه سنتی غالب در جامعه ما این است که برخی فکر میکنند همسرشان ممکن است
اگر به زن ابراز عالقه شود ،ممکن است پررو جنبه این تعریف و ابراز عالقه را نداشته باشد
شود یا جنبه نداشته باشد .به همین دلیل اما اگر واقعا طرف مقابلتان جنبه ابراز عشق و
مخصوصا خیلی از مردهای نسل قبل ابراز توجه ندارد ،چرا با او ازدواج کردهاید؟ یعنی
عالقه کالمی به همسرشان را دور از شان و انتخاب شما فردی بیجنبه و کودک است؟ اگر
نشانه ضعف میدانستند و ترجیح میدادند همسر شما به موجودی بی ظرفیت تقلیل داده
شود ،خود شما زیر سوال میروید.
هرگز ابراز نکنند.
با این دیدگاه نادرست ،زنانی که توقع ندارند،
ی مشترک
صبور و «خانم» تلقی میشوند در حالی که تاثیر ابراز عالقه در زندگ 
خیلی وقتها این خانمها دچار افسردگی و زمانی که شما به همسرتان توجه و او را تحسین
کنید ،همسر و به تبع آن زندگی شادتری خواهید
اضطراب میشوند.
متاسفانه زنان نسل قبل آموختهاند که با داشت .انسان ذاتا از توجه و تایید لذت میبرد
سکوت و سرکوب نیازهایشان پیش روند و و با داشتن این موهبت انرژی مضاعفی برای
زنان نسل جدید گاهی از آنور بام میافتند ادامه زندگی پیدا خواهد کرد .تصور نکنید با

و تصور میکنند مردان باید در راه ستایش
آنان زندگی کنند و نمیشود موضعی مابین
اینها اتخاذ کرد .اما چه باید کرد؟

کتایون خانجانی
روانشناس و زوجدرمانگر

سرکوب همسرتان خودی نشان میدهید و
دیگران تصور میکنند چه مرد یا زن غالب و
قدرتمندیهستید،اتفاقاضعفخودتانرانشان
میدهید .کسی که سعی در تحقیر و سرکوب
دیگران دارد ،خودش از درون مشکالتی دارد.
مردانی که همسرشان را تحسین نمیکنند و
تصور میکنند نباید به زن قدرت و توان رشد
داد ،مردان قدرتمندی نیستند و نگرانند که اگر
همسرشان رشد کند ،دیگر با آنها نماند و آنها
را نخواهد .ترجمه این تصور این است که
خودشان را شایسته و الیق بودن در کنار یک
زن قدرتمند و موفق نمیدانند.

چگونه همسرمان را تحسین کنیم؟!

 ویژگیهای واقعیاش را خوب ببینید و
به او بگویید که چقدر زیبا لبخند میزند یا
چقدر قشنگ استدالل میکند.
 وقتی همسرتان خوب آشپزی میکند و
از فرزندتان نگهداری میکند ،کارهای خانه
یا فرزندداری را بیارزش نکنید و بگویید که
بدون وجود او نمیتوانستید تا این حد حس
امنیت داشته باشید و رشد کنید.
 اگر همسرتان در کارش موفق است،
توانمندیهای او را تحسین کنید .مثال اگر
سخنرانی دارد ،سعی کنید در سخنرانی او
حاضر شوید و تشویقش کنید.
 اجازه ندهید به کسی که او را مالمت کند
حتی اگر او واقعا اشتباهی کرده است .بعدا
در فضای خصوصی با او صحبت کنید ولی
هرگز اجازه ندهید کسی او را زیر سوال ببرد.

ژان دالبرویه ،اخالقدان قرن هفده
میالدی ،بزرگترین مصیبت را برای
یک انسان این میداند که نه سواد کافی
برای حرف زدن داشت ه باشد و نه شعور
الزم برای خاموش ماندن! در این دنیا
هر کس برای مصیبت دانستن یک
اتفاق یا یک مساله معیارهایی دارد.
بعضی از آدمها هم جهل و بیسوادی
را بزرگترین مصیبت آدمها میدانند
و برخی دیگر خرافه ،تعصب و جنگ
برای به دست آوردن قدرت.
اما من معتقدم در دنیای شلوغ امروز،
هیچ مصیبتی بزرگتر از بیتفاوتی
نسبت به آدمهای اطرافمان گریبانمان
را نگرفته و زیباییها و لطافت دنیا را
به قهقرا نبرده است .راحت از کنار
وقایع تلخ دنیا و از دست رفتن آدمها
میگذریم و تا مصیبت کسی اندکی به
ما ربط نداشته باشد و بیم دامنگیریاش
را نداشته باشیم ،برایمان هیچ اهمیتی
ندارد.انگارندیدهایمونشنیدهایم.شاید
هم مثل مسائل افغانستان چند روزی
ذهنمان را مشغول کند و بعد البالی
دلمشغولیهای درست و بیهودهمان
گم میشود.
دیدن بچههای کار و کارتن خوابها
برای بعضیها آنقدر عادی شده که
دیدن چراغ و تابلوهای راهنمایی
رانندگی و حتی درختهای کنار
خیابان و ماشینها .آنقدر عادی که
یادشان میرود بیجان نیستند ،اشیاء
نیستند و حتی نباید مثل آنهایی که با
شتاب از کنارمان رد میشوند و حاال
یا بیدغدغهاند یا سرشان در گریبان
گرفتاریهای خودشان است ،از
کنارشان بگذریم.
شاید االن با خواندن این جملهها تازه
یادت بیاید که تو هم به این مصیبت
دچاری .خودت هم نمیدانی کجا و
از کی شروع شد ولی االن اینکه به
فکر چاره بیفتی یا نه ،اهمیت دارد.
نتیجه دیدنت ،لرزیدن دل و گذشتن
دعایی از قلبت هم باشد ،حتی اگر
نتوانی کاری کنی ،کافی است.

ستون آخر
چیزی تا شروع سال تحصیلی
نمانده و معموال این روزها از هر
جا میشنویم که فضای خانهها باید
آرام باشد تا بچهها بتوانند بهتر و
با خیال آسودهتری درس بخوانند
و موفقتر باشند اما فراهم کردن
این شرایط در بعضی خانهها خیلی
آسان نیست.
مخصوصا اگر یکی از والدین بیمار و
خانواده از نظر مالی در مضیقه باشد.
مثل فرزندان اکبر آقای  44ساله که به
سرطان مغز مبتالست .او جراحی شده
و  40جلسه رادیوتراپی را گذرانده و
حاال باید  23جلسه دیگر هم بگذراند
اما نه پولی برای ادامه درمان دارد و
نه قدرت کار کردن.
دو فرزند محصل او  10سال است
شاهد رنج پدر هستند و با فقر و
غصه سرکردهاند.
من و تو میتوانیم بار سنگین غصه
را از شانههای آنها برداریم و کمک
کنیم روزگار بهتری داشته باشند .کافی
است همت کنیم و کمک نقدی خود
را به کارت بانک پارسیان با شماره
 6221-0610-8001-0756به
نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنیم و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه 09198012677
تماس بگیریم.
این بیمار با کد  25902در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه
با نام شما منتشر شود.
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دیدهبان تغذیه

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

پای صحبتهای دکتر عباس یداللهی متخصص بیوتکنولوژی و اصالح درختان درباره گردشگری کشاورزی

هر ایرانی ،حداقل باید یک مزرعه خانگی داشته باشد!
در استرالیا مردم در
آخر هفته در مزارع
اشتراکی محصوالت خود
را برداشت میکنند.
کار مفرحی است و فرد
از نزدیک با کاشت و داشت محصوالت
آشنا میشود .یکی از مزایای کار در
مزارع مخصوصا مزارع گیاهان دارویی
مثال اسطوخودوس که در ایتالیا بسیار
زیاد است هم این است که فقط راه
رفتن در این مزارع سبب بهبود حال
فرد میشود حتی حجم حشرات و پروانه
در این مزارع زیاد و چشمنواز است

گردشگری کشاورزی
جدید
اصطالحی
سمیه
مقصودعلی است که در استرالیا
و کانادا بیشتر کاربرد
دارد .در کشور ما هنوز این موضوع
اجرایی نشده است اما به نظر میرسد با
حال و هوای این روزها سازگاری خوبی
دارد و میتواند نهتنها منبع درآمد خوبی
برای مزرعهداران و باغداران کشورمان
باشد ،بلکه به سالمت روان مردم نیز
کمک شایانی میکند.
ما نیز در صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته
گفت وگویی با دکتر عباس یداللهی،
متخصص کشاورزی و عضو هیات علمی
دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه انجام
دادیم که مشروح آن را میخوانید.

 :آقای دکتر! در مورد اصطالح جدید
گردشگری کشاورزی برایمان بگویید.
باغبانی درمانی و گردشگری کشاورزی به
معنی کار با گل و گیاه به منظور افزایش
شادابی و سالمت عمومی است .برای این
منظور مزارعی انتخاب میشوند که در آن
مردم برای ساعاتی در روز کار داوطلبانه
انجام میدهند .کارهایی که سخت نیست مثل
برداشت توت فرنگی ،چیدن میوه ،تعویض
گلدان ،آبیاری و هرس یا کاشت گیاهان
دارویی و حتی کار در آزمایشگاه کاشت
گیاهی و فعالیتهایی از این نوع.
 :این موضوع چه فایدهای دارد؟
بهدنبالبحرانکرونامردمدچارتنگناومشکالتی
از جمله افسردگی شدهاند و نیاز است که حال
آنها بدون درمان دارویی زودتر بهبود پیدا کند.

در کشور ما مقوله بهداشت و سالمت را تنها به
درمان برداشت میکنند اما در کشورهای دیگر
پیشگیری اصل مهمتری است و سعی میکنند
مقاومت عمومی را با باال بردن سطح دوپامین،
ویتامین  Dو دیگر موادی که باعث میشوند
در بدن ناگیرایی افزایش یابد ،تقویت کنند.
سیستم بهداشت و درمان در کشور ما مثل
اتوبانی پرچاله است که برق هم ندارد و ما
با ماشین مدل پایین در حال حرکت در آن
هستیم .مسلما در این راه چند نفری با هم
برخورد میکنند .یک تیم مجهز پزشکی در
انتهای خط قرار دارد و دست و سر شکسته
افرادی که زنده به ته خط میرسند را درمان
میکنند .باید در طول مسیر از مردم بیشتر
مراقبت کنیم .باغبانی درمانی چنین هدفی

دارد .هر ایرانی باید حداقل یک مزرعه خانگی
کوچک داشته باشد .حداقل باید سبزی خوردن
خود را در ایوان کاشت کنند .شعار ما هر
پنجره یک گلدان است! روی پشت بام منازل
میتوان با هزینه کم مزارع کوچک تهیه کرد.
حتی اگر نمیتوانیم تخم گیاهان را کشت کنیم
از نشا استفاده کنیم .دیدن رشد یک گیاه و
مشاهده موفقیت خود در رشد دادن آن خود
روی روحیه افراد تاثیر مثبت دارد.
بشر از زمان پیدایش با گیاه سر و کار داشته
اما زندگی صنعتی باعث شده از گیاهان دور
باشیم .کار با گیاه به شدت انرژی مثبت به انسان
برمیگرداند.
گیاهان تنها موجوداتی هستند که در طبیعت
 CO2تولیدشده را جذب کرده و از طریق نور

متاسفانه از سوی مراجع ذیصالح حمایت نمیشویم!
مزرعه و باغ گیاهشناسی
نادر سوری
ما 10 ،سال پیش با اهدافی
مسوول و
مدیرعامل باغ
که یکی از آنها رونق دادن
گیاهشناسی
به گردشگری کشاورزی
بود راهاندازی شد .این باغ ،در اصل یک
باغ گیاهشناسی با نزدیک به  250گونه گیاه
دارویی است که در آن تلاش شده غیر از
گردآوری کلکسیونی از گیاهان دارویی و
بررسی و پژوهش در رابطه با نحوه کشت
و نگهداری از آنها ارتباط مردم با طبیعت
نیز به نحوی برقرار شود .البته غیر از این
باغ ،باغها و مزارع دیگری در گرگان نیز
همین هدف را دنبال میکنند.
در حال حاضر ،فعالیت اصلی مجموعه
گردآوری و کشت گیاهان دارویی است
و بیشتر دانشجویان و فعاالن حوزه
صنایع غذایی ،کشاورزی ،کار آفرینی
و ...در مجموعه فعالیت و از آن استفاده
میکنند .حتی مرتب در زمانهایی که به
دلیلی بحران کرونا ،کالسهای دانشگاهی
تعطیل بود در این مجموعه گردشهای
علمی پیرامون گیاهان دارویی و کشت
آنها و ...برگزار شد.
غیر از فعالیتهای دانشگاهی و پژوهشی در
مجموعه ما هر ساله ،حدود  20باغچه 15
متری به  20خانواده واگذار میشود و به آنها
آموزش داده شده تا با در اختیار قرار گرفتن
بذر ،نشا و قلمه ،باغچه خود را کشت کرده
و کشاورزی را با خانوادهشان تجربه کنند.
آنها ،در پایان فصل هم میتوانند محصوالت
خود را برای اهل خانواده ،فامیل و آشنایان
جمعآوری کنند .کلتهایی که در
این مزرعه به خانوادهها اجاره
داده شده حتی از کلتهای
غیراجارهای پربارتر
است زیرا رسیدگی
بهتری به آنها میشود و
هدف ،افزایش ارتباط مردم با
طبیعت و ارتباط مستقیم با زمین،
گیاهان و تجربه کردن زندگی به دور
از آپارتماننشینی است.

غیر از باغچههای اجارهای در برخی
باغچهها سبزیجات و صیفی کاشت شده
است و مراجعان میتوانند حتی اگر گیاهانی
را خود کشت نکردهاند ،تجربه چینش آن
را داشته باشند .حتی به آنها قیچی و سبد
داده میشود تا سر زمینها سبزی و صیفی
مورد نیازشان را بچینند و لذت ببرند .هدف
اجازه دادن به مردم برای تجربه این نوع
از زندگی و برقراری ارتباط هر چه بیشتر
مخصوصا کودکان با طبیعت و نزدیک شدن
به این سبک از زندگی است.
البته این باغ هنوز موفق به دریافت مجوز
گردشگری کشاورزی نشده است و در این
میان مشکالتی سر راه آن وجود داشته است.
مجوزهای الزم تحت عنوان گردشگری
کشاورزی یا گردشگری مزرعه باید از
سازمان میراث فرهنگی اخذ شود .طی
سالهای گذشته بین شهرداری ،جهاد
کشاورزی و میراث فرهنگی ارتباطات الزم
وجود نداشته و سازمانهای مجوزدهنده
با هم هماهنگ نبودهاند .متاسفانه در
حالی که مزارع گردشگری خود انگیخته
ادارههای تبعه جهاد کشاورزی هستند و
خدماتی ارائه میدهند که حتی خود جهاد
کشاورزی هم ارائه نمیدهد ،متاسفانه این

موضوع برای جهاد کشاورزی ارزشمند
نیست .متاسفانه در کشور ما هنوز ساختار
اداره جات مشکل دارد .کسانی که در این
زمینه فعالیت میکنند اگر به کشاورزی و
فرهنگسازی در این حوزه عشق بورزند،
سعی میکنند به چنین تیمها و گروههایی
کمک کنند تا این رسالت بهتر به سرانجام
برسد .ساز و کارهای ارتباطی برای دادن
مجوزها و تسریع چنین فعالیتهایی که
از عشق سرچشمه گرفتهاند نیاز به توجه
بیشتر و حمایتهای سازمانی دارد.
باید تلاش کنیم فرهنگ گردشگری
کشاورزی را جابیندازیم .مزارعی که
هدف اصلی آنها گردشگری کشاورزی
است بعد از مدتی در یک معامله برد-
برد قرار میگیرند .میگویم پس از مدتی
زیرا چنین مزارعی مانند یک مزرعه عادی
نیست .یک مزرعه عادی چند کارگر دارد
که مسوول رسیدگی به کلتها هستند اما
زمانی که قرار است مزرعهای تبدیل به
مزرعهگردشگریشودبایدمکانهاییبرای
پذیرایی و آموزش دیدن مردم فراهم شود.
این نوع مزارع مسلما نیاز به زیرساختها
و بسترهایی دارند و تیم خاص خود را
میطلبد که دانش و تجربه آموزش دادن
به تازه کارها و افراد مبتدی را داشته باشند
تا بتوانند مخاطبان گردشگری کشاورزی
را در تجارب مربوط به کاشت و داشت
و نگهداری از محصوالت کشاورزی سهیم
کنند اما در نهایت با وجود این سرمایه
گذاری معاملهای برد-برد خواهد بود
زیرا مزرعهدار هم میتواند ضمن
به فروش رساندن محصوالت
خود به طور مستقیم و با
قیمت مناسب زمینه را
برای کارآفرینی فراهم
کند .البته افرادی برای
راهنمایی و آموزش و ارائه
خدمات به کار گماشته میشوند
اما در کل ،این فعالیت ارزش فرهنگی
و معنوی بسزایی دارد.

خورشید اکسیژن باالیی را تولید میکنند .وقتی
با گیاهان سر و کار داریم ،در باغ یا زمین چمن
قرار میگیریم ،دوپامین مغز باال رفته و اکسیژن
بیشتری دریافت میکنیم .رطوبت هوا و دیگر
مسائل هم ما را شاداب تر میکند.
در استرالیا مردم در آخر هفته در مزارع اشتراکی
محصوالتخودرابرداشتمیکنند.کارمفرحی
استوفردازنزدیکباکاشتوداشتمحصوالت
آشنا میشود.
یکی از مزایای کار در مزارع مخصوصا مزارع
گیاهان دارویی مثال اسطوخودوس که در ایتالیا
بسیار زیاد است هم این است که فقط راه رفتن
در این مزارع سبب بهبود حال فرد میشود حتی
حجم حشرات و پروانه در این مزارع زیاد و
چشمنواز است.

 :آیا در حال حاضر مزارعی در ایران
داریم که به منظور گردشگری کشاورزی
برنامهریزی شده باشند؟
هنوز نه ،ما اولین مرکز گردشگری کشاورزی از
شرکت دانشگستر نهال رویال مجوز دریافت
کردهاستوازابتدایپاییزدرگلخانههایموجود
افرادمیتواننددورههایکوتاهمدتکارباگیاهان
را بگذرانند .در حال حاضر در حال برنامهریزی
برای دورههای یک روزه و نصفه روزه هستیم
تا خانوادهها را در این مراکز داشته باشیم .این
دورهها سبب بهبود حال مردم میشود.
در حال حاضر ،در کشور مزارعی هستند که
به قطعات کوچک تر تقسیم شدهاند و آب آنها
فراهم شده تا مردم بتوانند برای خود کشت
کنند اما هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.

 :چرا باغداران یا کشاورزان ما به
مردم اجازه نمیدهند وارد باغ شوند و خود
میوههای خود را دستچین کنند و بخرند؟ این
کار در کشورهای دیگر رواج دارد!
در کشور ما الزم است کمی فرهنگسازی شود.
به صورت سنتی افرادی که از خارج وارد مزارع
و باغ میشدند ،قصد کمک نداشتند و معموال
به درختان آسیب میزدند .به همین دلیل هنوز
ورود به باغها و میوهچینی به عنوان کار داوطلبانه
در کشور ما مورد پذیرش قرار نگرفته است .در
کشور استرالیا مردم میتوانند در زمان برداشت
محصول خود وارد باغ شده و میوه دستچین شده
خودشان را با قیمت پایینتری خریداری کنند.
 :در جستجویی که در اینترنت داشتم
متوجهشدممزارعیبرایسبزیخوردنهست
که اجازه میدهند مردم در آن سبزی خوردن
را بچینند اما بهای تمام شده باال بود .چرا؟
در ایران مشکلی که داریم این است که هزینه
نگهداریوآبیاریباالستوبرخالفسبزیجاتی
که مثال با فاضالب آبیاری میشوند و قیمت
پایینی دارند ،مزارعی که سبزی خوردن را با آب
تمیز آبیاری میکنند و مردم خود اجازه کشت و
برداشت در آن دارند ،مسلما بهای باالتری برای
محصوالت دریافت میکنند.

ميزگردتغذيه 9

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

نگاه روانشناس

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي
كاهش يا افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تاييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره مشکل تغذیه ای مینو پاکروش
باحضور دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه
و دکتر بهروز بیرشک روانشناس

دکتر بهروز بیرشک /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

افزایش و کاهش وزنهای
مداوم و عوارض آنها
در «میزگرد تغذیه» این شماره میزبان خانم  35سالهای هستیم که از روند غیرطبیعی
افزایش و کاهش وزن خود شکایت دارند و میگویند« :من نمیدانم چرا هر رژیمی که
ندا احمدلو میگیرم ،فقط برای مدت کوتاهی روی وزنم تاثیر میگذارد و با کوچکترین تغییری
در رژیم ،دوباره دچار اضافهوزن میشوم»! خانم مینو پاکروش ،در حال حاضر با قد
 160سانتیمتر ،وزنی حدود  71کیلوگرم دارند و براساس گفتههای خودشان ،تقریبا تمام زندگیشان با
رژیمهای الغری مختلف درگیر بودهاند .در ادامه این میزگرد بعد از شنیدن صحبتهای خانم پاکروش،
نظرات متخصصان «سالمت» را درباره فرایند تغییرات وزنی در ایشان میخوانید.

خانم پاکروش که مدام رژیم گرفته است ،میگوید:

نهتنها از رژیمها نتیجه نگرفتهام ،بلکه وزنم باالتر هم رفته است!
 :خانم پاکروش! ابتدا به ما میگویید که مشکل
اصلی شما در روند کاهش وزنتان چیست؟
من فکر میکنم که اصال نمیتوانم وزنم را پایین بیاورم و
در محدوده وزن ایدهآل ،ثابت بمانم .من از حدود  24یا 25
سالگی که شاید حدود  5کیلوگرم اضافه وزن داشتم ،شروع
کردم به رژیم گرفتن و االن نزدیک به  10سال است که
رژیمهای غذایی مختلف را امتحان کردهام و از هیچ کدام
هم نتیجه مورد نظرم را نگرفتهام .نتیجه که نگرفتهام ،هیچ؛
تازه وزنم باالتر هم رفته است!
 :آیا هیچوقت تحت نظر متخصص تغذیه بودهاید؟
بله ،یکی -دو بار به متخصصان تغذیه مختلف مراجعه کردم
اما سرعت کاهش وزنی که با این متخصصان داشتم،چندان
مطلوب نبود و این شد که برنامه غذایی آنها را ادامه ندادم.

 :آقای دکتر! ابتدا نظر کلی شما را درباره
صحبتهای خانم پاکروش بشنویم؟
اگر بخواهم صادق باشم ،باید روی این نکته تاکید
کنم که این خانم به شدت سالمت شان را در طول
این سالها به خطر انداختهاند .افزایش و کاهش وزن،
خیلی بدتر و خطرناکتر از داشتن اضافهوزن است.
حتی اگر یک فرد در طول سالهای متمادی ،در حد
 5تا  6کیلوگرم هم دچار نوسان وزن مداوم باشد،
باز هم بدنش در معرض آسیبهای بیشتری نسبت
به یک فرد با اضافهوزن مشخص است.
 :چرا؟
هر بار که شما وزنتان را کم میکنید و دوباره در
فاصله کوتاهی دچار افزایش وزن میشوید ،ترکیب
متابولیسم بدنتان به هم میریزد .هرچه که سن
باالتر برود و نوسانات وزنی هم به دلیل رژیمهای
غذایی نادرست ،بیشتر پیش بیایند ،تناسب ماهیچهها
و چربیها هم در بدن ،بیشتر به هم خواهد خورد.
در چنین شرایطی ،بافت ماهیچهای یا عضالنی بدن
کاهش پیدا میکند و درصد چربی بدن باال میرود.
حتی ممکن است فردی مانند خان م پاکروش در
دورههایی از زمان دچار چاقی ظاهری نباشند اما
وقتی از آنها تست چربی گرفته میشود ،مشخص
خواهد شد که درصد چربی بدن آنها باالست.
بنابراین و براساس تعریف استاندارد چاقی ،این
افراد هم در گروه افراد چاق قرار میگیرند و تمامی
خطراتی که افراد دچار اضافهوزن را تهدید میکند،
آنها را هم تهدید خواهد کرد .این خطرات شامل
ابتال به فشار خون باال ،دیابت نوع  ،2کلسترول
خون باال ،بیماریهای قلبی و تضعیف عملکرد
سیستم دفاعی بدن است.
 :آيا میتوان تنوع رژیمهای غذایی را

غذا خوردن هیجانی
نیاز به رواندرمانی دارد!

 :پس در طول این  10سال ،از چه رژیمهایی
پیروی میکردید؟
بیشتر رژیمهای اینترنتی و رایج در جهان مانند اتکینز ،رژیم
کانادایی ،رژیم کتوژنیک یا رژیمهایی که مصرف کربوهیدرات،
چربی ،نان یا برنج در آنها ممنوع بود.
 :هیچ وقت از این رژیمها نتیجهای هم گرفتید؟
راستش را بخواهید بله ،خیلی هم سریع نتیجه میگرفتم ولی
مشکلی اصلی اینجا بود که وزنم در فاصله کوتاهی و بیشتر
از قبل ،دوباره باال میرفت و هربار ،پایین آوردن وزن برایم
سختتر میشد.
 :چرا هیچوقت سعی نکردید یک رژیم غذایی
اصولی داشته باشید؟
من به شدت آدم احساساتی و حساسی هستم .یکی از مشکالت

اصلیام نیز همین است که هر رژیمی هم که داشته باشم،
کافی است تا در شرایط هیجانی قرار بگیرم .حاال این هیجان،
چه غم باشد و چه شادی ،باعث میشود که تمایل من به
خوردن غذاهای چرب ،شیرینیها یا هلههولههای شور و
پرکالری باال برود.
معموال هم من نمیتوانم هیجانات مثبت یا منفی خودم را
تا یکی -دو هفته کنترل کنم و در طول این مدت ،فقط به
خوردن رو میآورم .به همین دلیل هم هیچ وقت نمیتوانم
به کاهش وزن ایدهآل یا ثبات وزن مناسبی برسم.
 :آیا سوال خاصی از متخصصان «سالمت» دارید؟
مهمترین سوال و دغدغه من ،کاهش وزن است؛ اینکه با تمام
مشکالتی که دارم ،باالخره چطور میتوانم وزنم را پایین
بیاورم و درنهایت ،ثابت نگه دارم؟

خانم پاکروش در بخشی از صحبتهایشان به این نکته اشاره کردهاند
که در موارد هیجانی و استرسی برای رسیدن به آرامش اقدام به خوردن
مواد غذایی مختلف میکنند .بد نیست بدانید که خوردن هیجانی ،یکی
از مشکالت تقریبا شایع در میان بسیاری از افراد ،خصوصا خانمهاست.
افرادی که عادت به خوردن هیجانی دارند ،در موارد غم ،شادی یا حتی
استرس اقدام به مصرف مواد غذایی جویدنی میکنند.
معموال این افراد به خوردن خوراکیهایی با ارزش تغذیهای پایین و کالری
باال تمایل دارند .به همین دلیل هم در چنین مواردی دچار اضافهوزن و
چاقی ناشی از خوردن هیجانی میشوند.
این افراد در زمان هیجانات مثبت یا منفی نمیتوانند روی غذا خوردن
خودشان تمرکز کافی داشته باشند .به عبارت سادهتر ،شاید در اوقات عادی
نسبت به این مساله که نباید هیجان خود را با غذا خوردن کنترل کنند ،آگاهی
کامل داشته باشند اما زمانی که هیجان مثبت یا منفی برای آنان اتفاق میافتد،
دیگر کنترل و تمرکز خودشان روی غذا خوردن را از دست میدهند.
خوردن مواد غذایی جویدنی میتواند باعث آرامش ذهن و کاهش استرس
یا اضطراب این افراد شود .معموال چنین افرادی پس از اقدام به خوردنهای
هیجانیدچارعذابوجدانمیشوندکهچرانمیتواننداحساساتخودشان
را کنترل کنند و به سمت پُرخوری نروند .با اینحساب ،به تمام افرادی
مانند خانم پاکروش که برای سالهای طوالنی اقدام به پُرخوری هیجانی
کردهاند و نمیتوانند این رفتار خود را کنترل کنند ،توصیه میشود که حتما
جلسات رواندرمانی را کنار رژیم غذایی شان دنبال کنند.
در جلسات رواندرمانی مختلف به این افراد آموزش داده میشود که چطور
بتوانند استرس و هیجان خود را کنترل کنند و در موقعیتهای بحرانی به
توسوی تصمیمات هیجانی و ناگهانی خاصی که سالمتشان را به
سم 
خطر میاندازد ،کشیده نشوند .اگر این افراد بتوانند کنترل ذهنشان را در
موقعیتهایبحرانیبهدستبگیرند،میتوانندبهموفقیتهایچشمگیری
در روند کاهش وزن و دستیابی به سالمت هم برسند.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه «میزگرد تغذیه»

نوسان وزن ،خطرناکتر از اضافهوزن است!
هرچند که
خانم پاکروش
تمایل فراوانی
به کاهش وزن
فوری دارند اما باید بدانند
که فرایند کاهش وزن اصولی
و بدون بازگشت ،یک فرایند
زمانبر و چندوجهی است .یعنی
اگر این خانم میخواهند به وزن
ایدهآل و باثباتی برسند ،باید
کنار رژیمدرمانی ،برنامه ورزش
منظم و رواندرمانی را هم
پیگیری کنند

عاملی برای عدم موفقیت خانم پاکروش در
روند کاهش وزن دانست؟
صد در صد! یکی از نکات بسیار منفی درباره این
خانم که متاسفانه خیلی از افراد به آن دچار هستند،
پیروی از رژیمهای غذایی نامتعادل یا نامناسب است.
بهتر است بدانید که براساس علم تغذیه ،هر نوع رژیم
غذایی که مصرف یک یا چند نوع از گروههای اصلی
غذایی در آن بسیار محدود یا ممنوع بشود ،یک رژیم
نامتعادل است .بنابراین ،رژیمهایی که خانم پاکروش

میگرفتند و بر طبق آنها ،مصرف کربوهیدراتها یا
چربیهاراکنارمیگذاشتند،رژیمهاییکامالنامتعادل،
غیرعلمی و نامناسب بودند .به طور کلی ،این نوع
رژیمهایغذاییهیچجایگاهیدردانشتغذیهندارند.
یعنی شاید چنین رژیمهایی بتوانند در کوتاهمدت و
به دلیل ایجاد عدم تعادل در متابولیسم باعث کاهش
وزن بشوند اما به طور حتم آثار طوالنیمدت و
پایداری نخواهند داشت و میتوانند در درازمدت،
سالمت فرد را به خطر بیندازند .به همین دلیل هم

خانم پاکروش در دورههایی با این رژیمهای غذایی
نادرستوزنشانراپایینمیآوردندامابهسرعتدچار
برگشت وزن بیشتر میشدند و هرگز نمیتوانستند
ثبات وزن را تجربه کنند.
:آیامیتوانرژیمغذاییخاصیرابهمنظور
کاهش وزن برای خانم پاکروش مناسب دانست؟
هرچند که ایشان تمایل فراوانی به کاهش وزن فوری
دارند اما باید بدانند که فرایند کاهش وزن اصولی و
بدون بازگشت ،یک فرایند زمانبر و چندوجهی است.

یعنی اگر این خانم میخواهند به وزن ایدهآل و باثباتی
برسند ،باید کنار رژیمدرمانی ،برنامه ورزش منظم و
رواندرمانی را هم پیگیری کنند .ورزش منظم هم فقط
شامل ورزشهای حرفهای نمیشود و هر ورزشی
که ایشان به آن عالقه داشته باشند و انجام بدهند،
میتواند جزو فعالیت فیزیکی روزانه وی محسوب
بشود .حتی پیادهروی ،دوچرخهسواری ،بدمینتون،
شنا و ...هم میتوانند ورزشهای خوبی برای کمک
به کاهش وزن کنار رژیمدرمانی باشند.
 :چرا بحث رواندرمانی را درباره ایشان
مطرح کردید؟
خانم پاکروش به این نکته اشاره کردند که در زمان
هیجانات روانی مانند شادی یا غم ،دچار پرخوری
میشوند که به طور حتم این مساله نیاز به مشاوره
با یک روانپزشک یا روانشناس دارد .ایشان باید با
رواندرمانی یا دارودرمانی بتوانند کمکم کنترل خوبی
روی احساسات خود به دست بیاورند و تحت تاثیر
استرس،اقدامبهپرخورینکنند.اینکنترلاحساسات
و استرس در مورد افرادی مانند ایشان هم فقط میتواند
با کمک متخصصان این حوزه صورت بگیرد.
 :توصیه شما به خانم پاکروش و افرادی
مانند ایشان چیست؟
براساس آخرین اعالم سازمان بهداشت جهانی،
مهمترین مشخصه طول عمر همراه با سالمت ،داشتن
وزن مناسب و در محدوده سالمت است؛ به شرط
اینکه فرد بتواند این وزن را برای سالهای طوالنی
به صورت باثبات حفظ کند بنابراین ،تمام افرادی که
میخواهند زندگی طوالنی توام با سالمت داشته
باشند ،باید در قدم اول با رعایت الگوهای غذایی
سالم کنار سبک زندگی سالمت ،گام محکمی در
جهت تحقق این هدف بردارند.
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شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

الگوی پیشبینی یادگیری خودتنظیمی براساس هیجان تحصیلی
و اهمالکاری تحصیلی با نقش واسطهای اشتیاق تحصیلی
چکیده :پژوهش حاضر با هدف
نیلوفر نادعلی
(نویسنده مسئول) بررسی الگوی پیشبینی یادگیری
حسن احدی خودتنظیمی بر اساس هیجان
تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی
با نقش واسطهای اشتیاق تحصیلی انجام شد .روش
تحقیق مطالعه حاضر ،اکتشافی است و دادهها با استفاده
از روش کمی و با ابزار پرسشنامه گردهآوری شدهاند .ابزار
پژوهش حاضر شامل پرسشنامههای راهبردهای یادگيری
خودتنظيمی پينتریچ و دی گروت ( ،)2008هیجانهاي
تحصیلی پکران و همکاران ( ،)2006اهمالکاری تحصيلي
سولومون و راثبلوم ( )1984و اشتياق تحصيلي فردريكز،
بلومنفيلد ،پاریس ( )2004هستند .همچنین جامعه آماری
مطالعه حاضر شامل تمامی دانشجویان دانگاه آزاد هستند
که از میان آنها تعداد  215نفر از طریق نمونه برداری در
دسترس انتخاب شد همچنین دادههای گردآوری شده از
طریق نرم افزار  Spssو لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهند که اشتیاق تحصیلی
دارای نقش واسطهای برای پیشبینی راهبردهای یادگیری
توسط هیجانهای مثبت و منفی تحصیلی است اما در
مورد پیشبینی راهبردهای یادگیری توسط اهمالکاری
تحصیلی متغیر اشتیاق تحصیلی دارای نقش واسطهای
کامل نیست اما در بررسی مدلهای معادالت ساختاری
نتایج اینگونه بود که مسیر مستقیم هیجانهای مثبت
تحصیلیباراهبردهاییادگیریخودتنظیمیواهمالکاری
تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی معنادار بود
اما بین هیجانهای منفی تحصیلی با راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی ضریب مسیر معنادار نبود.
کلیدواژه :هیجان تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی ،اشتیاق
تحصیلی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
مقدمه:همهپیشرفتهایشگفتانگیزانساندردنیایامروز
زاییده یادگیری است .انسان بیشتر تواناییهای خود را
از طریق یادگیری به دست میآورد ،از طریق یادگیری
رشد فکری پیدا میکند و تواناییهای ذهنیاش فعلیت
مییابد بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که همه
پیشرفتهای بشر در نتیجه یادگیری به دست میآید.
پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت
آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی
پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار میدهد و معلم برای
افزایش سطح انگیزش دانشآموزان نسبت به یادگیری
موضوعهای مختلف درسی ،باید سعی کند تا شرایط
یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش
دهد تا از این طریق دانشآموزان به موفقیت دستیابند و
نسبت به توانایی خود در یادگیری ،اعتماد به نفس کسب
کنند(بلوم 1982 ،به نقل از سیف .)1395 ،یکی از مسائل
مهم و اساسی که میتواند به عنوان عامل تاثیرگذار در سطح
یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نقشی اساسی
داشته باشد ،استفاده دانشآموزان از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی است .راهبردهای یادگیری تدابیری هستند
که به منظور کمک به فرایند رمزگذاری و یادآوری مورد
استفاده قرار میگیرند (ابراهیمی ،)1400 ،این راهبردها
توسط روانشناسان و صاحبنظران پیرو رویکرد پردازش
اطالعاتکشفوابداعشدهاند(سیف.)1395،راهبردهای
شناختی شامل ( مرور ذهنی ،بسطدهی ،سازماندهی) و
راهبردهایفراشناختی(طرحریزی،نظارتبردرکمطلب
و خودنظمدهی) و راهبردهای مدیریت منابع (کمکطلبی،
مدیریت زمان و محیط مطالعه) تقسیم میشوند (برگر
و کاربنیک .)2010 ،
اصل اساسي يادگيري خودتنظيمی اين است كه
دانشآموزان هنگامي كه خود مسوول يادگيري شان
هستند ،به طور موثرتري ياد ميگيرند(تجلی.)1400 ،
يادگيري خودتنظيمي ،به معني درگيري فعال دانشآموزان
در تالشهاي يادگيري فردي ،رفتاري ،انگيزشي و شناختي
خود ،به منظور كسب اهداف آكادميك مهم وارزشمند،
است .بر اساس نظر پنتريچ ،يادگيري خودتنظيمي به
استفادهبهينهازراهبردهايشناختي-فراشناختي-مديريتي
منابع ،جهت بيشينه كردن يادگيري گفته میشود .استفاده
از استراتژيهاي خودتنظيمي ممكن است حمايت داخلي
(انگیزش درونی) الزم را به وجود آورده يا چارچوبي
براي كمك به يادگيرنده براي توسعه توانايي مهار تهاي
تفكر انتقادي وي فراهم كند (کویپر .)2020 ،
راهبردهاي شناختي به هر گونه رفتار ،انديشه يا عمل ،كه
هدف آن كمك به فراگيري ،سازماندهي و ذخيرهسازي
دانش و سهولت بهرهبرداري از آنها در آينده است ،گفته
ميشود .راهبردهاي فراشناختي (خودتنظيمي) نظارتي
هستند و در نظارت بر راهبردهاي شناختي و هدايت
آنها مورد استفاده قرار ميگيرند .اين راهبردها را ميتوان
در سه دسته راهبردهاي برنامهريزي ،راهبردهاي نظارت
و كنترل ،و راهبردهاي نظمدهي قرار داد .راهبردهاي
مديريتمنابع،راهبردهايتسهيلكنندهبودهويادگيرندگان

معموال از آنها براي كنترل و اداره محيط ،مانند مديريت
در تنظيم وقت ،نحوه تالش ،انتخاب محيط مطالعه و
كمك گرفتن از افراد ديگر مثل معلمان ،همساالن ،منابع
استفاده ميكنند (پینتریچ )2014 ،
یکی از مباحث جالب در روانشناسی تحصیلی شناسایی
عوامل انگیزشی ،اجتماعی و شناختی است که بر پیشرفت
تحصیلیاثرمیگذارند،یکیازاینمباحثهیجانتحصیلی
است .توجه به مبحث هیجان تحصیلی به این دلیل که
کالس مکان تجارب هیجانی چندگانه شامل هیجانات
مربوط به موفقیت یا شکست تحصیلی ،پذیرش یا عدم
پذیرش بهوسیله دوستان و  ...است ،سبب توجه خاص
محققان تربیتی به عناصر هیجانی تحصیلی شده است .به
گونهای که در چند سال اخیر بر تعداد پژوهشگرانی که
در مباحث تحصیلی به هیجانات توجه خاصی میکنند
افزوده شده است (پکران و گارسیا .)2012 ،
پکران و گارسیا ( )2012هیجاناتی که در محیط آموزشی
رخ میدهد را به سه دسته کلی هیجانات مرتبط به خود و
تکلیف ،هیجانات مرتبط با بازنگری و هیجانات اجتماعی
تقسیم کردند .باید گفت که اگر چه درک روابط چندگانه
و متقابل بین فرایندهای انگیزشی ،هیجانی و شناختی یک
موضوع تازه در تحقیقات روانشناسی تربیتی محسوب
میشود ،اما برخی تالشهای نظری برای تعیین این روابط
و تمرکز بر هیجانات بر بافت آموزشی صورت گرفته است.
نتایج مطالعات نشان میدهد هیجانات در ارتباط با
عالقهمندیها هستند.تاثیر مثبت عالقهمندی بر یادگیری
فردی و آگاهیهای فردی تایید شده است .عالقهمندی
مرتبط با انگیزشهای درونی و مطلوبیت فرد است (گالسر
زیکودا و فاب  .)2013،همچنین گالسر زیکودا و فاب
( )2013گزارش کردند که هیجانها در کالس درس به طور
بالقوهدربازتابهاوتواناییهایعملکردیدانشآموزاناثر
گذار است .تلگین ،پکران و وهال( )2005نیز در پژوهشی
ارتباط بین هیجان تحصیلی با انگیزش تحصیلی را گزارش
کردند(به نقل از کدیور و همکاران.)1398 ،
از دیگر متغیرهایی که میتواند با یادگیری در ارتباط
باشد ،اهمالکاری تحصیلی است .اهمالكاري به معني
تعويق انداختن كارها و محول كردن آنها به زمان ديگر
تعريف ميشود (ساتن  .)2019 ،این خصلت با سه عنصر
شخصیتی خودشیفتگی ،ماکیاولگرایی و اختالل اجتماعی
در خصیصههایی همچون تکانشگری باال و وجدانگرایی
پایین همراه است (لیونز و رایس .)2014 ،
اهمالكاري مشكل شايعي است كه شامل حوزههاي زيادي
از زندگي مانند مدرسه ،كار و خانه ميشود و پيامدهاي
منفي زيادي به همراه دارد .روساریو و همکاران()2019
بیان میکنند با وجود اینکه ممکن است اهمالکاری در تمام
فعالیتهایزندگیروزانهاتفاقبیفتد،اهمالکاریدرزمینه
انجام تکالیف درسی بیشترین فراوانی را دارد .سولومون
و راثبلوم ( )1984اهمالکاری تحصیلی را به عنوان انجام
تکالیف ،آمادگی برای امتحانات یا انجام مقولههای طول
ترم در لحظات پایانی ترم توصیف کردهاند (به نقل از
نصری ،دماوندی و عاشوری.)1393 ،
اهمالكاري تحصيلي به عنوان ترك و وقفه در انجام
تكاليف تحصيلي مانند آماده شدن براي امتحانات و
انجام تكاليف در دقيقه آخر همراه با احساس ناراحتي و
تشويش دروني تعريف شده است .اهمالكاري تحصيلي
یک مشکل رایج در میان دانشآموزان است و از مهمترین
علل شکست و یا موفق نشدن فراگیران در یادگیری و
دستیابی به برنامههای پیشرفت تحصیلی است .اهمالکاری
تحصیلی با وظایف تحصیلی در ارتباط است و می-تواند
به عنوان به تاخیر انداختن تکالیف تحصیلی ،با دالیل
مختلف توصیف شود(شیرین .)2011 ،
همانطور که بیان شد ،اهمالكاري تحصيلي مشكل شايع و
جدي در ميان دانشجويان است و گاهی میتواند صدمات
جبرانناپذیری را برای دانشآموزان و دانشجویان به وجود
آورد .پيامدهاي دروني آن تشويش ،آشفتگي ،سرزنش
خود ،نااميدي و پشيماني است و پيامدهاي بيروني آن
این است که ممكن است به پيشرفت كار و تحصيل فرد
آسيب برساند مثال باعث از بين رفتن فرصتها شود و به
روابط فرد آسيب بزند .به دلیل نتایج منفی اهمالکاری این
موضوع از جمله موضوعات مورد توجه صاحبنظران
در سالهای اخیر بوده است.پژوهشهايي كه اهمالكاري
تحصيلي را مطالعه كردهاند دريافتهاند كه بيش از  50درصد
از دانشجويان دوره كارشناسي در يك دانشگاه تمايل به
اهمالكاري را در انجام تكاليف گزارش كردهاند(به نقل از،
احدی ،حیدری ،مظاهری و کجباف.)1393 ،
یکی از عوامل کلیدی موثر در موفقیت دانشآموزان در
یادگیری مفهوم اشتیاق تحصیلی است (والکر و پیرس ،
 )2014پیوند رفتارهای دانشآموزان و شرایط محیطی
سبب ایجاد اشتیاق در فرد و موفقیت وی می-شود .اشتیاق
چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص است
و به یک حالت پایای سرایتکننده و هیجانی -شناختی

اشاره دارد که روی یک موضوع ،واقعه یا رفتار خاص
متمرکز میشود(عباسی ،درگهی ،پیرانی و بنیادی.)2020 ،
سازهاشتیاقبهرفتارهاییکهبهیادگیریوپیشرفتتحصیلی
مربوط است ،گفته میشود .این مفهوم به کیفیت تالشی
اشاره دارد که روی یک موضوع ،واقعه یا رفتار خاص
متمرکز میشود (عباسی ،درگهی ،پیرانی و بنیادی.)2020 ،
این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف
فعالیتهای هدفمند آموزشی میکند تا به صورت مستقیم
در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشد (عابدی،
معماریان ،شوشتر و گلشنی .)2014 ،اشتیاق تحصیلی
سازهایچندبعدیاستکهدارایسهبعدشناختی،انگیزشی
ورفتاریاست(آرچمبولت،جانوسز،فالووپگانی.)2009،
اشتیاق تحصیلی شناختی شامل به کارگیری راهبردهای
شناختی و فراشناختی در یادگیری است ،اشتیاق تحصیلی
انگیزشی شامل سه مولفه احساس ،ارزش و عاطفه است
و دوست داشتن محیط آموزشی و عالقه به کارهای
آموزشی را در بر میگیرد ،و اشتیاق تحصیلی رفتاری
شامل حضور فعال همراه با شور و اشتیاق در محیط
آموزشی است(تجلی.)1400 ،
باتوجهبهمطالبگفتهشدهبهنظرمیرسدکهبینویژگیهای
افراد با موفقیت تحصیلی و یادگیری همپوشی زیادی وجود
دارد و میتوان این چنین استنباط کرد که وجود ویژگیهای
خاص ممکن است در ظهور و بروز استعدادها و موفقیت و
پیشرفت تحصیلی تاثیر گذار باشد .به نظر میرسد چنانچه
این مولفهها در کنار هم در فردی پرورش یابند ،بالندگی
و موفقیت فرد قابل پیشبینی خواهد بود ،همچنین هر
گاه میزان تاثیر مستقیم هر یک از عوامل هیجان تحصیلی
و اهمالکاری تحصیلی یا میزان تاثیر غیرمستقیم هر یک
از عوامل مذکور با نقش واسطهای اشتیاق تحصیلی بر
یادگیری مشخص شود ،میتوان با آموزش این تواناییها،
احتمال تحقق غایتهای پرورشی را افزایش داد ،همچنین
این پژوهش میتواند زمینه ساز بسیاری از پژوهشهای
کاربردی در زمینه آموزش تربیتی به دانشآموزان باشد.
هدف این پژوهش تعیین سهم هر یک از این متغیرها در
پیشبینی یادگیری خودتنظیمی دانشجویان است و قصد
دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا اشیاق تحصیلی
میتواند نقش میانجی را در ارتباط بین هیجان تحصیلی
و اهمالکاری تحصیلی با یادگیری خودتنظیمی ایفا کند؟
روشها
طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی پیشرفته مبتنی
بر روابط ساختاری است و روش تحلیل دادهها مدلسازی
معادله ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش را
دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران که در
سال تحصیلی  98-97مشغول به تحصیل هستند ،تشکیل
داد.روشنمونهگیریتصادفیخوشهایچندمرحلهایاست
به این صورت که ابتدا چند واحد دانشگاهی به صورت
تصادفی انتخاب شد و از هر واحد چند کالس به صورت
تصادفی انتخاب شد و از دانشجویان کالسها خواسته شد
تا پرسشنامههای تحقیق را تکمیل کنند همچنین 215نفر
از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه راهبردهای یادگيری خودتنظيمی : MSQL
این پرسشنامه توسط پينتریچ و دی گروت ساخته شده
است و با  47عبارت در دو بخش باورهای انگيزشی و
راهبردهای یادگيری خودتنظيمی (راهبردهای شناختی و
فراشناختی) تنظيم شده است .خرده مقياس راهبردهای
یادگيری خودتنظيمی شامل  22عبارت بوده و سه وجه از
خودتنظيمیتحصيلییعنیراهبردهایشناختی،راهبردهای
فراشناختیومدیریتمنابعرامیسنجد.راهبردهایشناختی
شاملخردهمقیاسهایتکرارومرور،بسط،خالصهنویسی،
سازماندهی و درک مطلب است و راهبردهای فراشناختی
ومدیریتمنابعشاملخردهمقیاسهایبرنامهریزی،نظارت
و کنترل ،نظم دهی تالش پشتکار و فعالیت نظمدهی است.
پينتریچ و دی گروت ( )1990اعتبار مقیاسهای شناختی و
فراشناختیراازطریقضریبآلفایکرونباخبهترتیب0/83
و 0/74گزارش کردند .پرسشنامههیجانهاي تحصیلی  :این
ابزار به منظور اندازهگیري هیجانهاي پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان توسط پکران و همکاران ( )2006طراحی و
ساختهشد.اینپرسشنامهازنوعخودگزارشیومداد-کاغذي
و داراي سه قسمت است که شامل بخش هیجانهاي مربوط
به کالس ،مربوط به یادگیري و مربوط به امتحان است.
در هر قسمت  8زیرمقیاس وجود دارد .زیرمقیاسهاي
مربوط به کالس ،شامل  80سوال است و هشت هیجان
زیر را اندازهگیري میکند .لذت از کالس ،امیدواري ،افتخار،
خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدي و خستگی .آلفاي کرونباخ
خرده مقیاسهاي پرسشنامه از  0/75تا  0/95به دست
آمده که بیانگر پایایی قابل قبول این ابزار است .در این
پرسشنامه دانشآموزان تجربیات هیجانی خود را در یک

جدول 1همبستگی بین متغیرها
آماره دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

1/688

0/872

0/023

0/026

0/162

جدول 2آزمون( Fآنالیز واریانس) جهت معناداربودن رگرسیون
Sig

آماره F

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادی

مجموع مربعات

مدل

0/000

6/985

5/306

1

5/306

رگرسیون باقی مانده

0/760

198

195/984

199

201/291

کل

متغیر وابسته  :یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی
جدول  3معنادار بودن ضرایب رگرسیونی
Sig

T

0/000

16/819

0/000

2/643

ضریب استاندارد شده

ضریب غیراستاندارد

مدل

Beta

Std.Error

B

0/162

0/146

2/459

مقدار ثابت

0/052

0/137

هیجان تحصیلی

1

متغیر وابسته  :یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی
مقیاس لیکرتی  5درجهاي از کامال مخالفم ( ) 1تا کامال
موافقم ( ) 5درجهبندي میکنند .کدیور ،فرزاد ،کاووسیان
و نیکدل( )1391برای اولین بار این پرسشنامه را در بین
دانشآموزان ایرانی هنجاریابی کردند و پایایی مقیاسهاي
هیجانهاي مربوط به کالس این پرسشنامه را براي لذت از
کالس0/75،؛امیدواريبهکالس،0/76،اضطرابازکالس،
0/78؛ عصبانیت از کالس0/74 ،؛ خستگی از کالس0/84 ،
گزارش کردند .در پژوهش نیکدل و همکاران( )1393از
 42سوال برای اندازهگیری  5هیجان یعنی لذت از کالس
درس ،امید واری ،اضطراب ،عصبانیت و خستگی از کالس
استفاده شد و نتایج محاسبه ضریب پایایی نشان میدهد
پرسشنامه هیجان تحصیلی با ضرایب آلفای بین  0/88تا
 0/93پایایی قابل قبول و کافی دارد( نیکدل و همکاران،
 .)107:1391در این پژوهش نیز از پرسشنامه مد نظر نیکدل
و همکاران(  )1393استفاده میشود .پرسشنامه اهمالکاری
تحصيلي  APS :این پرسشنامه توسط سولومون و راثبلوم
( )1984ساخته شده است و مشتمل بر  27گویه بوده و سه
مولفه اهمالکاری در حوزه امتحان ( 8سوال) ،اهمالکاری
در حوزه انجام تکلیف( 11سوال) ،اهمالکاری در حوزه
انجام مقاله و پروژه ( 8سوال) را مورد سنجش قرار میدهد.
میباشد .پاسخدهی به سواالت توسط یک طیف لیکرت 4
درجهای(بهندرتتاهمیشه)صورتمیگیرد.اعتبارمقیاس
از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط سولومن (،)1998
 0/84گزارششدهاست.ولیزاده،احدی،حیدری،مظاهری
و کجباف ( )1393ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس
 0/73گزارش کردهاند .مقياس اشتياق تحصيلي فردريكز،
بلومنفيلد ،پاریس :این مقیاس توسط فردريكز ،بلومنفيلدو
پاریس ( )2004ساخته شده است .كه داراي  15گويه
است كه اين گويهها؛ سه خرده مقياس رفتاري ،عاطفي و
شناختي را در ميان دانشجويان اندازه گيري ميكند به این
ترتیب که  )1مقياس اشتياق رفتاري شامل سواالت،2 ،1 :
 3و  )2 ،4مقياس اشتياق عاطفی شامل سواالت،7 ،6 ،5 :
 9 ،8و  )3 ،10مقياس اشتياق شناختی شامل سواالت:
 14 ،13 ،12 ،11و 15میباشد .پاسخدهی به سواالت
توسط یک طیف لیکرت  5درجهای (هرگزتا در تمام
اوقات) صورت میگیرد .فردريكز و همكاران ()2004
اعتبار مقیاس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/86
گزارش کردهاند .عباسي ،درگاهي ،پيراني و بنيادي ()1394
از دادههای بدست آمده از  200دانشجو ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه را  0/66گزارش کردند.
نتایج
در مطالعه حاضر 0215پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد
 205پرسشنامه برگشت داده شد .از این تعداد  59نفر
مذکر (28/7درصد) و 146نفر مونث (71/3درصد) بودند.
تحصیالت دانشجویان از بین  205نفر شرکتکننده در
پژوهش  61نفر لیسانس(30درصد)  113نفر(55درصد)
فوق لیسانس ،و  27نفر(13درصد) دکترا هستند.
میانگین و انحراف استاندارد اهمالکاری تحصیلی
( ،)64/78±8/72هیجان تحصیلی (،)218/95±15/18
راهبردهای یادگیری ( ،)166/43±19/15اشتیاق
تحصیلی ( )46/85±6/29بهدست آمده است.

آیا بین هیجان تحصیلی با یادگیری خودتنظیمی
با میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول ( )1نتایج آزمون رگرسیون را نشان میدهد .باتوجه
به نتایج ،همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته برابر با
 0/162است .ضریب تعیین  0/026بدست آمده و این
مقدار نشان میدهد که 0/026درصد تغییرات هیجان
تحصیلی به یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق
تحصیلی مربوط میشود .با توجه به اینكه مقدار آماره
دوربین واتسون در فاصله استاندارد  1/5تا  2/5قرار دارد،
در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم.
در جدول 2معنادار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
محاسبه شده است .با توجه جدول سطح معناداری محاسبه
شده برای این آماره برابر  0/001بوده و نشان از معنادار
بودن رگرسیون در سطح  0/99دارد.
باتوجه به جدول( )3مقدار بتا برابر با  0/162و سطح
معناداری  0/000که کمتر از مقدار خطای  0/05است،
میتوان بیان کرد که بین هیجان تحصیلی با یادگیری
خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانشجویان
رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
چنانکه پیشتر بیان شد ،بر پایه يافتههاي تجربي و مباني
نظري ميتوان اين فرضيه را مطرح ساخت كه هیجانهای
مثبت تحصیلی از طريق اشتیاق تحصیلی بر یادگیری
خودتنظیمی تاثير ميگذارد .برای تعیین نقش میانجی
یک متغیر ،نخست باید مطمئن بود که رابطه مستقیم
بین دو متغیر مستقل و وابسته از لحاظ آماری معنادار
است بنابراین برای بررسی این فرضیه فقط میتوان متغیر
هیجانات مثبت را مورد بررسی قرار داد.

ادامه در صفحه 11

جدول  4شاخصهای برازش مدل برای تبیین راهبردهای یادگیری
بر پایه هیجانات مثبت تحصیلی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی

مشخصههایبرازندگی

برآورد

مجذور کای ()χ 2

14/99

درجه آزادی () df

10

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

0/044

ریشه میانگین مجذور پسماند ()RMR

0/037

شاخص برازندگی نرمال ()NFI

0/98

شاخص برازندگی نرمال نشده ()NNFI

0/99

شاخص برازندگی مقایسهای ()CFI

0/99

شاخص برازندگی ()GFI

0/98

شاخص برازندگی تعدیل شده ()AGFI

0/95

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

0/99

شاخص وارسی روایی مورد انتظار ()ECVI

0/23

پژوهش

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

شکل 1نمودار مسیر تبیین راهبردهای یادگیری بر پایه هیجانات مثبت تحصیلی با متغیر میانجی اشتیاق تحصیلی

جدول 5همبستگی بین متغیرها
آماره دوربین واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

1/937

0/399

0/795

0/796

0/892

جدول  6آزمون( Fآنالیز واریانس) جهت معناداربودن رگرسیون

Sig

آماره F

میانگین مجموع مربعات

درجات آزادی

مجموع مربعات

مدل

0/000

106/686

160/227

1

160/227

رگرسیون باقی مانده

0/159

198

41/064

199

201/291

کل

متغیر وابسته :یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی
جدول  7معنادار بودن ضرایب رگرسیونی
Sig

T

0/000

4/094

0/000

31/728

ضریب استاندارد شده

ضریب غیراستاندارد

مدل

Beta

Std.Error

B

0/892

0/082

0/336

مقدار ثابت

0/027

0/861

اهمالکاریتحصیلی

1

متغیر وابسته  :یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی

ادامه از صفحه 10

به منظور بررسي اين مطلب در مدل نهایی پژوهش،
برای تبیین یادگیری خودتنظیمی ،مسیر ع ّلی بین متغیر
برونزای هیجانات مثبت تحصیلی به گونه غیرمستقیم
و از طریق متغیر اشتیاق تحصیلی به متغیر درونزای
یادگیری خودتنظیمی تعیین میشود .نمودار و ضرایب
استاندارد مسیر این مد ل و جدول مشخصههای آماری
همراه با شاخصهای برازش در ادامه نشان داده شده است.
چنان که در شکل  1دیده میشود ضرایب استاندارد
شده مسیر بین اهمالکاری و یادگیری خودتنظیمی از
مسير غيرمستقيم ،يعني با ميانجيگري اشتیاق تحصیلی
( )0/46از لحاظ آماری معنادار است .به بیاندیگر ،برپایه
این مدل ،اشتیاق تحصیلی نقش متغير ميانجي را براي
تبيين یادگیری خودتنظیمی ايفا ميكند.
چنانچه در جدول  4دیده میشود همه شاخصهای برآورد
شدهنشانمیدهدکهمدلازبرازشخوبیبادادههابرخوردار
است .مجذورکای ( )14/99از لحاظ آماری معنادار نيست.
نسبت مجذورکای به درجه آزادی نیز ( )1/50و مطابق با
مالکهای پیشنهادی بایرن ( )1989و بنتلر ( )1993است
که مقدار مناسب را کمتر از  3میدانند .ریشهدوم برآورد
واریانس خطای تقریب ( )RMSEAدر این مدل 0/044
است که اگر آن را با مالکهای مک کاالم ،براون و ساگاوارا
( )1996مقایسه کنیم که مقدار کمتر از  0/05را نشاندهنده
جدول 8شاخصهای برازش مدل برای تبیین راهبردهای یادگیری بر
پایه اهمالکاری تحصیلی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی
مشخصههای برازندگی

برآورد

مجذور کای ()χ 2

32/49

درجه آزادی ()df

12

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

0/089

ریشه میانگین مجذور پسماند ()RMR

0/047

شاخص برازندگی نرمال ()NFI

0/94

شاخص برازندگی نرمال نشده ()NNFI

0/93

شاخص برازندگی مقایسهای ()CFI

0/96

شاخص برازندگی ()GFI

0/96

شاخص برازندگی تعدیل شده ()AGFI

0/90

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

0/96

شاخص وارسی روایی مورد انتظار ()ECVI

0/30

برازش خوب ،بین  0/05تا  0/1را برازش قابل قبول و
بزرگتر از  0/1را برازش ضعیف میدانند ،نتیجه میگیریم
که مدل از برازندگی خوبی برخوردار است .شاخص
دیگر ،ریشه میانگین مجذور پس ماند ( )RMRاست که
در این مدل برابر  0/037و بسیار کوچک است ،که این
نیز بیانگر خطای ناچیز مدل و برازش قابل قبول آن است.
جورسکوگ و سوربوم ( )1989مقدار قابل قبول را برای
این آماره کمتر از  0/05میدانند.شاخصهای برازندگی
نرمال ( ،)NFIبرازندگی نرمال نشده ( ،)NNFIبرازندگی
مقایسهای ( ،)CFIبرازندگی ( )GFIو برازندگی تعدیل
شده ( )AGFIدر این مدل دارای مقادیر حداقل  0/95و
باالتر هستند و این نشان دهنده آن است که این مدل از
برازندگی کاملی برخوردار است .یکی دیگر از مهمترین
شاخصهای نشاندهنده تایید برازندگی مدل با دادهها،
شاخص وارسی روایی مورد انتظار ( )ECVIاست که
مقدار آن برای این مدل  0/23و به مقدار  ECVIبرای
مدل اشباع شده ( )0/26نزدیک است که شاخص ديگري
براي تاييد مدل مذکور است.
سوال  2آیا بین اهمالکاری تحصیلی با یادگیری
خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول ( )5نتایج آزمون رگرسیون را نشان میدهد .باتوجه
به نتایج ،همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته برابر با
 0/892است .ضریب تعیین  0/796بدست آمده و این
مقدار نشان میدهد که 79درصد تغییرات اهمالکاری
تحصیلی به یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق
تحصیلی مربوط میشود .با توجه به اینكه مقدار آماره
دوربین واتسون در فاصله استاندارد  1/5تا  2/5قرار
دارد ،در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم.
در جدول 5معنادار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
محاسبه شده است .با توجه جدول سطح معناداری محاسبه
شده برای این آماره برابر  0/000بوده و نشان از معنادار
بودن رگرسیون در سطح  0/99دارد.
باتوجه به جدول( )7مقدار بتا برابر با  0/892و سطح
معنیداری  0/000که کمتر از مقدار خطای 0/05
است ،میتوان بیان کرد که بین اهمالکاری تحصیلی با
یادگیری خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی
در دانشجویان رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر پایه يافتههاي تجربي و مباني نظري اين فرضيه را
نیز میتوان مطرح ساخت كه اهمالکاری تحصیلی از
طريق اشتیاق تحصیلی بر یادگیری خودتنظیمی تاثير
ميگذارد .برای تعیین نقش میانجی یک متغیر ،نخست
باید مطمئن بود که رابطه مستقیم بین دو متغیر مستقل
و وابسته از لحاظ آماری معنادار است .به منظور بررسي
اين مطلب در مدل نهایی پژوهش ،برای تبیین یادگیری
خودتنظیمی ،مسیر ع ّلی بین متغیر برونزای اهمالکاری

تحصیلی به گونه غیرمستقیم و از طریق متغیر اشتیاق
تحصیلی به متغیر درونزای یادگیری خودتنظیمی تعیین
میشود .نمودار و ضرایب استاندارد مسیر این مد ل و
جدول مشخصههای آماری همراه با شاخصهای برازش
در ادامه نشان داده شده است.
چنان که در شکل  2دیده میشود ضرایب استاندارد
شده مسیر بین اهمالکاری و یادگیری خودتنظیمی از
مسير غيرمستقيم ،يعني با ميانجيگري اشتیاق تحصیلی
( )-0/74از لحاظ آماری معنادار است .به بیاندیگر،
برپایه این مدل ،اشتیاق تحصیلی نقش متغير ميانجي را
براي تبيين یادگیری خودتنظیمی ايفا ميكند.
چنانچه در جدول  8دیده میشود همه شاخصهای برآورد
شده نشان میدهد که مدل از برازش نسبتا خوبی با دادهها
برخورداراست.مجذورکای()32/49ازلحاظآماریمعنادار
است اما نسبت مجذورکای به درجه آزادی نیز ( )2/71و
مطابق با مالکهای پیشنهادی بایرن ( )1989و بنتلر ()1993
است که مقدار مناسب را کمتر از  3میدانند .ریشهدوم
برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAدر این مدل
 0/089است که اگر آن را با مالکهای مک کاالم ،براون و
ساگاوارا ( )1996مقایسه کنیم که مقدار کمتر از  0/05را
نشاندهنده برازش خوب ،بین  0/05تا  0/1را برازش قابل
قبول و بزرگتر از  0/1را برازش ضعیف میدانند ،نتیجه
میگیریم که مدل از برازندگی قابل قبولی برخوردار است.
شاخص دیگر ،ریشه میانگین مجذور پس ماند ()RMR
است که در این مدل برابر  0/047و کوچک است ،که این
نیز بیانگر خطای ناچیز مدل و برازش قابل قبول آن است.
جورسکوگ و سوربوم ( )1989مقدار قابل قبول را برای
این آماره کمتر از  0/05میدانند.شاخصهای برازندگی
نرمال ( ،)NFIبرازندگی نرمال نشده ( ،)NNFIبرازندگی
مقایسهای ( ،)CFIبرازندگی ( )GFIو برازندگی تعدیل
شده ( )AGFIدر این مدل دارای مقادیر حداقل  0/90و
باالتر هستند و این نشان دهنده آن است که این مدل از
برازندگی کاملی برخوردار است .یکی دیگر از مهمترین
شاخصهای نشاندهنده تایید برازندگی مدل با دادهها،
شاخص وارسی روایی مورد انتظار ( )ECVIاست که
مقدار آن برای این مدل  0/30و به مقدار  ECVIبرای
مدل اشباع شده ( )0/26نزدیک است که شاخص ديگري
براي تاييد مدل مذکور است.
بحث
آیابینهیجانتحصیلیبایادگیریخودتنظیمیبامیانجیگری
اشتیاق تحصیلی در دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد؟
برای بررسی این سوال از مدل معادالت ساختاری استفاده
شد.برایتعییننقشمیانجییکمتغیر،نخستبایدمطمئن
بود که رابطه مستقیم بین دو متغیر مستقل و وابسته از لحاظ
آماری معنادار است بنابراین برای بررسی این فرضیه فقط
متغیر هیجانات مثبت مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان
داد ضرایب استاندارد شده مسیر بین اهمالکاری و یادگیری
خودتنظیمیازمسيرغيرمستقيم،يعنيباميانجيگرياشتیاق
تحصیلی از لحاظ آماری معنادار است .به بیاندیگر ،برپایه
این مدل ،اشتیاق تحصیلی نقش متغير ميانجي را براي
تبيين یادگیری خودتنظیمی ايفا ميكند .این یافته نیز با
یافتههای سایر پژوهشگران همسو است که به این نتیجه
دست یافتند که بین هیجان تحصیلی با اشتیاق تحصیلی
رابطه وجود دارد و برخی دیگر که بین این متغیرها و
یادگیریخودتنظیمیرابطهمعنادارییافتند،ازجملهدهقان
طزرجانی ( )1392که در پژوهشی نشان دادند که بیشترین
مقدار واریانس انگیزش درونی ،توسط هیجان لذت و در

گام دوم افتخار تبیین میشود .در متغیر انگیزش بیرونی
نیز ،به ترتیب ،افتخار ،لذت و بی حوصلگی مهمترین
پیشبینها هستند .در پژوهش آنها خشم و بی حوصلگی
درصدی از واریانس بی انگیزگی را تبیین کرد .عجم،
بادنوا ،عبداللهی و مومنی مهمویی ( )1399در پژوهشی
با عنوان رابطه بین خالقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی
دانشجویان نشان دادند که بین خالقیت هیجانی و اشتیاق
تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهشهای
کالسن ( )2010نشان داد كه فراگيراني كه از خودتنظيم
گري باالتري برخوردار هستند ،توانايي بيشتري در بيان
احساسات و عواطف خود داشته و به تبع آن از پيشرفت
تحصيليباالتريبرخوردارهستندوانگيزهواشتیاقباالتري
براي ادامه تحصيل دارند .در پژوهش کاوسیان ،کدیور و
فرزاد ( )1399بي انگيزگي تحصيلي و هيجان تحصيلي
لذت از كالس بر بهزيسـتي مدرسه معنادار بود.
سوال  :2آیا بین اهمالکاری تحصیلی با یادگیری
خودتنظیمی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی در دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی این فرضیه از مدل
معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد ضرایب
استانداردشدهمسیربیناهمالکاریویادگیریخودتنظیمی
از مسير غيرمستقيم ،يعني با ميانجيگري اشتیاق تحصیلی از
لحاظآماریمنفیومعناداراست.بهبیاندیگر،برپایهاینمدل
یعنی مدل معادالت ساختاری با ورود متغیر اهمالکاری به
عنوانپیشبین،اشتیاقتحصیلینقشمتغيرميانجيرابراي
تبيينیادگیریخودتنظیمیايفاميكند.محمودیان،عباسی،
پیرانی و شاهعلی کبورانی ( )1397در پژوهشی به بررسی
نقشاشتیاقعاطفی،شناختیورفتارییادگیریدرپیشبینی
فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرداختند .نتیجه پژوهشی
آنها بیانگر این بود که اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری
با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری دارد .در پژوهش
کاوسیان ،کدیور و فرزاد ( )1399بي انگيزگي تحصيلي و
هيجانتحصيليلذتازكالسبربهزيسـتيمدرسهمعنادار
بود .نتایج این پژوهش بیشتر مبین نقش مستقیم اهمالکاری
با یادگیری خودتنظیمی بود به طوریکه در فرضیه اصلی
نقش مستقیم اهمالکاری در تبیین یادگیری خودتنظیمی
تائید شد .در تبیین این نتایج میتوان گفت که یادگیری
خودتنظیم به نقش فرد در جریان یادگیری توجه دارد و
شامل راهبردهایی است که دانشآموزان به کار میبرند تا
شناختخودراتنظیمکنند.همچنیندانشآموزانخودتنظیم
به طور مناسبی از راهبردهای یادگیری شناختی ،راهبردهای
یادگیری فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع استفاده
میکنند .بر اساس نظر دی اسمول و همکاران ()2018
راهبردهای شناختی به هرگونه رفتار ،اندیشه یا عمل که
هدف آن کمک به یادگیری سازماندهی و ذخیرهسازی
دانش و سهولت بهرهبرداری از از آنها در آینده است ،گفته
میشود و شامل مرور ،بسطدهی و سازماندهی است.
راهبردهای فراشناختی ،راهبردهایی جهت نظارت هستند
و برای نظارت بر راهبردهای شناختی و برای نظارت بر
راهبردهای شناختی و هدایت آنها مورد استفاده قرار
میگیرند و شامل برنامهریزی ،نظارت و نظمدهی هستند.
راهبردهای مدیریت منبع راهبردهای تسهیلکننده بوده
و یادگیرندگان معموال از آنها برای کنترل و اداره محیط
مانند مدیریت در تنظیم وقت ،نحوه تالش ،انتخاب محیط
مطالعه و کمک گرفتن از افراد دیگر مثل معلمان ،همساالن
و منابع استفاده میکنند .در صورتی که اهمالکاري تحصیلی
به معنی به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی است که این
وظایف شامل آماده شدن براي امتحان ،آماده کردن مقاالت
در طول نیم سال تحصیلی ،امور اداري مربوط به مدرسه و
حضور مستمر در کالسها است .به بیان دیگر اهمالكاري
تحصيلي به عنوان ترك و وقفه در انجام تكاليف تحصيلي
مانند آماده شدن براي امتحانات و انجام تكاليف در دقيقه
آخر همراه با احساس ناراحتي و تشويش دروني تعريف
شده است و دانشآموزان اهمالکار آمادگی براي امتحان را
به شب پایانی موکول میکنند و در نتیجه در زمان امتحان
اضطراب شدیدي را تجربه میکنند .در نتیجه بدیهی است
که اهمالکاری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را در فرد
کاهش دهد .در رابطه با تاثیر غیرمستقیم هیجانات مثبت و
منفیبامیانجیگریاشتیاقتحصیلیبرراهبردهاییادگیری
خودتنظیمی میتوان گفت که اثر هیجانات مثبت و منفی
بر یادگیری خودتنظیمی به واسطه مکانیسمهای شناختی
و انگیزشی صورت میگیرد که یکی از مهمترین این
مکانیسمها اشتیاق تحصیلی است به طوری که هیجانات

مثبت اشتیاق تحصیلی را افزایش داده و هیجان منفی آن را
کم میکند با افزایش اشتیاق تحصیلی فرد ترغیب میشود
تا هرچه بیشتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده
کند چرا که یادگیری خودتنظیمی به معنای درگیری فعال
فراگیران در فعالیتهای آموزشی و تالش برای یادگیری
فردی است و دانشآموزان خودتنظیم به جای آنکه برای
کسب دانش و مهارت بر معلمان ،والدین و دیگر عوامل
آموزشی تکیه کنند ،بر تالش و کوشش فردی برای رسین
به اهداف تکیه میکنند .با توجه به آنچه در باره راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی گفته شد واضح است که اشتیاق
و تنگیزه برای تحصیل موجب میشود که دانشجویان
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را در خود افزایش دهند
و برای یادگیریهای فردی مشتاق و تنگیزه مند باشند
بنابراین هیجانات مثبت میتواند اشتیاق را افزایش دهد
و اشتیاق باعث باال رفتن استفاده از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی در فرد شود.
پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی
 پیشنهاد میشود بنابراین محیطهاي آموزشی دنبال
پرورش هیجانهاي مثبت و کاهش هیجانهاي منفی
در دانشآموزان ا و دانشآموزان ز طریق باالتر بردن
کیفیت آموزش معلمان باشند .تا به این طریق اشتیاق را
در فراگیران افزایش داده و باعث عملکرد بهتر تحصیلی
در دانشپذیران شوند.
 پیشنهاد میشود به منظور بهبود عملکرد تحصیلی
استفادهازراهبردهاییادگیریخودتنظیمیبهدانشآموزانو
دانشجویان آموزش داده شود تا به این طریق اهمالکاری نیز
در آنها کاهش یافته و در نهایت عملکرد تحصیلی بهتر شود.
پیشنهادهای پژوهشی
 به منظور جامعیت بخشیدن به مدلهای مبتنی بر
تئوریها ،بهویژه در زمینه یادگیری ،پیشنهاد میشود که
ابزارها و روشهاي ديگري برای ارزیابی متغيرها (مانند
مصاحبه با دوستان ،اعضاي خانواده و )...فراهم شود تا
اندازهگیری دقيقتري به عمل آيد.
 روشهای مختلف اندازهگیری موجب میشود تا
محدودیت مربوط یه سوگیری پاسخها برای گروههای
سنی و جنسی به حداقل برسد.
محدودیتها
 یکی از محدودیتهای این پژوهش مربوط به
ابزارهای خودگرازشدهی و آزمونهایی است که به منظور
اندازهگیری متغيرهاي پژوهش بهکار رفته است .با توجه
به اینکه بخشی از ساختار نظری و عملی متغیرها مستلزم
مشاهده رفتارها و عادتهای دانشآموزان در شرایط عادی
زندگی (در مدرسه و خانه) و فعالیتهای روزمره است،
استفاده از روشهای دیگر اندازهگیری مانند مصاحبه با افراد
(اعضای خانواده و اولیای مدرسه) میتوانست دادههای
کاملتری در اختیار بگذارد اما با توجه به گستردگی پژوهش
و حجم نمونه زیاد انجام آنها امکانپذیر نبود.
 محدوديت ديگر اين پژوهش کاربرد مدلخطی برای
بررسی روابط بین متغیرها و تدوین مدل مورد مطالعه
است .با آنکه استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار
لیزرل امکان بررسی و محاسبه رگرسیون چندین متغیر را
به گونه همزمان فراهم میآورد و روابط بین متغیرهای
برونزا و درونزا و نیز متغیرهای میانجی را تبیین میکند،
زیربنای ریاضی آن بر فرض روابط خطی استوار است اما
بیتردید ،روابط بین متغیرهای روانی ،محیطی و مانند آنها
الزاما خظی نیست و میتواند تابع روابط غیرخطی باشد.
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه به طور کلی نشان داد که هرچه هیجانهای
مثبت دانشجویان بیشتر باشد اشتیاق تحصیلی آنها باالتر
است و هرچه هیجانهای منفی آنها بیشتر باشد اشتیاق
تحصیلی آنها کمتر است و دانشجویان با هیجانهای مثبت
و اشتیاق باال بیشتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
استفاده میکنند
قدردانی
اين مقاله برگرفته از پایاننامه دکترا دانشگاه عدالت است.
به اینوسیله الزم است از همه دانشجویان دانشگاه ،مرکز
تحقیقات و فناوری دانشگاه عدالت و همهکسانی که در
راستای این تحقیق ما را یاری کردند تقدیر و تشکر کنم.

شکل 2نمودار مسیر تبیین راهبردهای یادگیری بر پایه هیجانات مثبت تحصیلی با متغیر میانجی اشتیاق تحصیلی
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میزگرد پوست

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتاييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»باشید.کافی
است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد زیبایی درباره اقدامات زیبایی ابرو با حضور
دکترآزاده گودرزی متخصص پوست ،دکترمجتبی امیری
متخصص پوست ،دکترمحمدصادق کالنتری متخصص
پوست و دکتر بابک ساعدی فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

«ابروها» نقش مهمی در زیبایی چهره دارند و معموال خانمها همیشه دغدغه آراستگی ابروها
مریمسادات را دارند .این مساله باعث میشود تا از سنین میانسالی تمایل به روشهای ترمیم ابرو افزایش
کاظمی
یابد .هرچند که امروزه بسیاری از خانمهای جوان کاربرد چنین روشهایی را میپسندند،
نکته مهم اینکه نمیتوان از آسیبهای احتمالی چشم پوشید که واکنشهای پوستی ،تورم
و نیاز به ترمیم مداوم از جمله پیامدهای این اقدامات زیبایی است.
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :خانمی  40ساله هستم که از یکسال پیش
ابروهایم کمپشت شدهاست .بارها از کرمهای تقویت رویش ابرو استفاده کردم اما تاثیری نداشت .بهخاطر
خالیشدن ابروها تاتو انجام دادم اما االن چندان رضایتی ندارم .آیا با لیزر ،رنگ تاتو پاک میشود؟ ممکن است
ی شما».
ابروهای کمپشت ارتباطی با نوع موها داشته باشد چون موهای خیلی پرپشتی ندارم .ممنون از راهنمای 
نگاه متخصص پوست

طیف وسیعی از بیماریها میتوانند زمینهساز ریزش «ابروها» باشند
دکتر آزاده گودرزی /دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 :خانم دکتر! مهمترین تغییراتی که باعث
نارضایتی از ابروها میشوند ،کدامند؟
ابروها یکی از مهمترین ارکان زیبایی شناختی در چهره
محسوب میشوند بنابراین هم جنبههای بیماری و هم
جنبههای زیبایی در ابرو اهمیت بسیاری دارند .حالت،
کشیدگی ابرو و پرپشت بودن ابرو معموال جزو شایعترین
و مهمترین علل مراجعه به متخصصان زیبایی است چراکه
افتادگی ابروها معموال با تشدید افتادگی پلک در سنین باالتر
همراه است و کمپشتی ابروها یا ریزش زیاد آن نمای طراوت
و جوانی چهره را میکاهد.
 :چه عواملی در کمپشتبودن حتی نداشتن
ابرو نقش دارد؟
زمینهوراثتخانوادگییابیماریهایژنتیکیخاصمیتواند
منجر به کمپشتشدن همیشگی یا فقدان ابروها باشد .این
مساله طبیعتا از سنین پایین بروز میکند و با توجه به
علت ،بررسیها و درمان خاص خود را میطلبد .الزم به
ذکر است که ابروهای نوزادان و شیرخواران در بسیاری
از موارد درجات متفاوتی از کمپشتی را دارد که با افزایش
سن اصالح میشود و اساسا فیزیولوژیک بوده و جای
نگرانی ندارد ولی التهاب و زبری در محل ابروها و فقدان
کامل ابرو به رغم گذشت بازه زمانی معقول خصوصا اگر
همراه مشکالت در سایر نواحی مودار و اختالالت دندانی

اصالح مداوم با موچین
منجر به کمپشتی ابروها
میشود

دکتر مجتبی امیری /استادیار دانشگاه

آراستگی ابرو و آسیبی
که نمیشناسیم!

یا ناخنی و ...باشد حتما نیازمند بررسی پزشکی است.
 :در مورد فردی که ابروهای سالم و طبیعی
داشته و ناگهان دچار کمپشتی یا ریزش ابروها شده،
چه دالیلی را باید درنظر گرفت؟
طیف وسیعی از دالیل مختلف میتواند زمینهساز کمپشتی یا
ریزش کامل ابروهایی شود که قبال وضعیت طبیعی داشتهاند.
این دالیل ممکن است ساده و گذرا یا نشانهای از بیماری
جدی و نیازمند درمان سریع باشد .بهطور کلی این دالیل
میتواند شامل مشکالت تیرویید ،کمخونی ،استرسهای
شدید جسمی یا روانی ،بیماریهای زمینهای مزمن ،مصرف
برخی داروها بهخصوص در طوالنیمدت ،ابتال به تلوژن
افلوویوم یا ریزش موی ناشی از استرس ،بیماری خودایمن
یا وابسته به ایمنی از جمله ریزش مو سکهای یا آلوپسی
آرهآتا ،بیماری لیکنپالن و ....باشد.
 :بیماریهای زمینهای ممکن است زمینهساز
تغییر در ابروها شوند؟
بیماریهای عفونی داخلی مانند جذام یا بیماریهای
زمینهای بدخیم بهخصوص با منشاء مغز استخوان که
منجر به آمیلوییدوز میشود ،ممکن است تظاهراتی در
ابروها داشتهباشند و منجر به کمپشتی و ریزش شوند.
البته این موارد بهندرت اتفاق میافتد.
 :آیا ریزش ابروها پس از دورههای

نگاه متخصص پوست

شیمیدرمانی بهبود مییابد؟
ریزش ابروها بعد از دریافت داروهای خاص مانند
شیمیدرمانی یا حتی بعد از ابتال به کووید 19-شایع است.
خوشبختانه معموال پس از اتمام دوره درمان و گذشت مدت
مشخصی از استرس بیماری با درمان مناسب بهبود مییابد.
 :بروز عوارضی مانند خارش پس از اقدامات
زیبایی مانند تاتو نگرانکننده است؟
ایجاد برجستگی ،خارش ،تورم و کاهش ابروها در محل
تاتو غالبا گذرا و بهخاطر تحریک پوستی است اما گاهی
میتواند نشانهای از واکنش ایمنی به مواد تاتو یا حتی نشانه
ازبیماریسارکوییدوزباشد.سارکوییدوزبیماریسیستمیک
است که زمینهساز التهاب در بافتهای مختلف میشود
و امکان دارد پوست ،چشم ،بینی ،قلب و ...را درگیر کند.
 :در چه مواردی ممکن است فرد عالوه بر
ریزش موها دچار ریزش ابروها نیز شود؟
در افرادی که ریزش موی کامل یا نسبی در ابروها دارند
و همزمان مژهها و موهای سر یا موهای بدن هم درگیر
شده باید مهمترین علت را آلوپسی آرهآتا یا ریزش موی
سکهای دانست .در این موارد حتما نیاز به معاینه منظم
توسط متخصص پوست است تا درمانهای الزم بهموقع
صورت گیرد .البته عوامل نادر دیگری نیز میتواند ب ه این
شکل بروز پیدا کند.

 :مهمترین علت قرمزی و خارش در قسمت
ابروها چیست؟
شایعترین علت التهاب ،قرمزی و خارش ابروها ،اگزمای
سبوره یا سبورئیک درماتیت است .البته این عالئم ممکن
است فقط در ناحیه ابروها ظاهر شود یا همراه با پوستهریزی
در سر ،پشت گوش ،کنار بینی ناحیه ریش و صورت باشد.
با توجه به اینکه درماتیت سبورئیک بیماری پوستی مزمن
است ،توصیه میشود هرچه زودتر با متخصص پوست
مشورت شود تا درمان مناسب بر حسب شدت عالئم
صورت گیرد تا بیماری کنترل شود .همچنین در این شرایط
سایر علل ممکن یا بیماریهای احتمالی همراه را نیز باید
بررسی کرد تا روند درمان بهتر انجام شود.
:چهتوصیهایدرموردکاهشعوارضبیماریها
بر زیبایی و سالمت ابروها دارید؟
گرچه پرهیز از اقدامات زیبایی غیرضروری مهمترین
توصیه برای حفظ زیبایی ابروهاست باید توجه داشت
که بروز هرگونه ریزش ،کچلی ابروها یا التهاب در این
قسمت باید جدی گرفته شود .این تغییرات نیاز به معاینه
توسط متخصص پوست است تا تشخیص دقیق و درمان
مناسب بر حسب نوع مشکل هرچهزودتر صورت گیرد.
خوددرمانی یا مراجعه دیرهنگا م گاهی میتواند تبعات
جبرانناپذیری داشتهباشد.

ابروها تاثیر جدی در زیبایی چهره بهخصوص
در مورد خانمها دارند .گاهی ابروها تحتتاثیر
شرایط مختلفی دچار تغییر حالت ،کاهش تراکم
و ریزش میشوند .از جمله این موارد ،افزایش سن
است .باالرفتن سن بهتدریج زمینهساز کاهش تراکم
ابروها میشوند و از طرفی افتادگی نسبت به حالت
طبیعی اتفاق میافتد.
بیماریهایمختلفینظیرکمکاریتیروییدونوعیاز
بیماری لیکنپالن نیز ممکن است در ساختار ابروها
تغییر ایجاد کند .اما مهمترین و شایعترین علت
کاهش تراکم ابروها ،اصالح ابرو با موچین است
زیرا بهمرور که موها دائم کنده میشود ،فولیکول
مو از بین میرود و رشد طبیعی ندارد .مجموعه
این عوامل باعث میشود تا از زیبایی ابروهای
دوران نوجوانی و جوانی کاست ه شود و بعضی
افراد گرایش به اقدامات جوانسازی برای رفع این
مشکل در سنین میانسالی داشتهباشند.
انواع تاتو ابرو از لحاظ پزشکی مورد تایید
نیست :کارهایی برای بهبود این تغییرات رایج
شده الزاما بهمعنای بهترشدن حالت ابروها و
زیبایی بیشتر نیست .بهعنوان مثال ،تاتو ابروها در
گذشته با تزریق زیاد رنگ به پوست انجام میشد
که مسلما به سختی امکان پاککردن وجود داشت.
البته اصول روشهای جدید مانند میکروبیلدینگ،
میکروپیگمنتیشن و ...مانند تاتو است اما بهدلیل
ظرافت ابزار ،مقدار کمتری رنگ وارد الیههای
سطحیپوستمیشودکهدرنتیجهحالتطبیعیتری
دارد و راحتتر نیز برطرف میشود .تمام اقداماتی
که با استفاده از تزریق رنگدانه به پوست انجام
میشود و امروزه با اسامی مختلف مطرح است،
امکان دارد با بروز واکنشهای پوست و ریزش
موهای ابرو همراه شود .همچنین بهتدریج پس
از مدتی رنگ و جالی اولیه از بین میرود و فرد
مجبور است بارها این کار را تکرار کند .افزایش سن
و پایینافتادن ابروها نیز زیبایی این رنگهای ابرو
را کاهش میدهد حتی ممکن است عدمرضایت
از ظاهر ابروها فرد را ترغیب میکند تا به کمک
لیزر این رنگ پاک شود.
بهطورکلیاینگونهاقداماتازنظرپزشکیموردتایید
نیست زیرا عالوه بر تغییرات ظاهری ،زمینه بروز
واکنشهای سارکوئیدوز ایجاد میشود .در صورت
بروز این واکنش ،ابروها دچار تورم ،قرمزی ،التهاب،
ترشحوحتیعفونتمیشودکهگاهیبهندرتامکان
سرایت واکنش به ریهها نیز وجود دارد و مشکالت
جدی برای فرد درپی دارد .برداشتن جای تاتو و ...
بهکمک لیزر نیز بسیار مشکل است زیرا رنگهای
مورداستفادهبرایایناقداماتغالبارنگهایترکیبی
هستند و لیزر فقط میتواند رنگهای آبی و سیاه
را برطرف کند .بههمین خاطر حتی پس از لیزر
نیز همچنان اثر نازیبایی روی پوست باقی میماند.
حتی استفاده از ترکیباتی که تحتعنوان پاککننده
تاتو مرسوم شده نیز چنین تاثیری ندارد و فقط
ط گیر روی رنگ تاتو را میپوشاند.
مانند الک غل 

نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

روشهای جوانسازی غیرجراحی نیاز به تکرار دارد
دکتر محمدصادق کالنتری

با افزایش سن تحتتاثیر عواملی مانند جاذبه زمین ،کاهش
خاصیت ارتجاعی پوست و ...حالت افتادگی ابروها کموبیش
اتفاق میافتد .بههمین دلیل افتادگی ابرو جزو شایعترین علل
مراجعه به متخصصان پوست در سنین میانسالی است .گرچه
امروزهروشهایجراحیبرایجوانسازیابروهاانجاممیشود،
روشهای غیرجراحی نیز کاربرد دارد .البته توجه به این نکته
ضروری است که نسبت به جراحی ،تاثیر نسبیتر و کمتری

دارد اما با بروز عوارض کمتر و بهبود سریعتر فرد همراه است.
تاثیر لیفت ابروها با نخ حدود  ۲سال است :از مهمترین
روشهای غیرجراحی لیفت ابرو ،استفاده از نخ است .در این
روشکهبابیحسیموضعیانجاممیشود،نخهایمخصوص
قابلجذبازقسمتهاییازپوستبهکمکسوزنهایظریف
مخصوصی وارد پوست شده و کشیدن ابرو به قسمت موردنظر
انجام می شود .این نخها تجزیهپذیرهستند و بههمین دلیل بین

چند ماه تا حدود ۲سال ماندگاری زیر پوست دارند .لیفت با نخ
عارضه چندانی ندارد و فقط ممکن است فرد درد مختصری
حین انجام کار احساس کند یا دچار کمبودی جزیی شود.
عوارضی مانند عفونت و خونریزی بهندرت اتفاق میافتد و
اگر این کار توسط متخصص پوست که تبحر کافی دارد انجام
شود معموال مشکل خاصی بهوجود نمیآید.
نمیتوان انتظار تاثیر ماندگار از روشهای غیرجراحی

داشت :در مواردی که پوست هنوز خاصیت ارتجاعی دارد
میتوان از تزریق بوتاکس برای بهبود حالت ابروها کمک
گرفت .روشهایی مانند استفاده از دستگاههایفو ،امواج RF
یا لیزر نیز گاهی کاربرد دارد .گرچه چنین روشهایی تا حد
باالیی موجب رضایت متقاضی است ،باید دانست که تاثیر
نسبی دارند و با توجه به نوع روش انتخابی و ساختار پوست
نیاز به تکرار خواهدبود.
نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

افراد دارای زمینه ریزش مو گزینه مناسب جراحی زیبایی ابرو نیستند
دکتر بابک ساعدی /متخصص گوش و حلق و بینی و استاد تمام دانشگاه تهران

بهطور طبیعی تغییراتی که در ابروها بهوجود میآید ،ناشی از
افزایش سن است .ازهمینرو ،روشهایی که برای رفع این
حالت کاربرد دارد جزو اقدامات جوانسازی محسوب میشود
تا چشمها ،ابروها و پیشانی جوانتر و زیباتر بهنظر برسد.
معموال تغییرات ابرو از  40تا  50سالگی شروع میشود و اکثر
افراد مایل به انجام این اقدامات حدود  40تا  60سال هستند.
لیفت ابرو متناسب با نوع تغییر انجام میشود :انواع
لیفت جراحی برای جوانسازی ابروها غالبا باتوجه به قسمت
موردنظر تغییر تقسی م میشود .اگر فرد مایل باشد که گوشههای
ابرو به سمت باال کشیدهشود ،برش در قسمت گیجگاهی
است و «لیفت تِمپورال یا گیجگاهی» نام دارد .اگر باال بودن
ابرو و برطرفشدن چروکهای پیشانی مدنظر باشد« ،لیفت
کالسیک» ابرو یا پیشانی نام دارد که به دو روش آندوسکوپیک
و غیرآندوسکوپیک انجام میشود .برای انجام لیفت کالسیک،
با برش سرتاسری در موها یا زیر موها تمام پوستهای اضافی
برداشته میشود ،پوست پیشانی و ابروها باال آورده و در محل
جدید ثابت میشود که حالت جدید ابرو و برطرفشدن

چروکها را بهوجود میآورد .در موارد خفیف و برای افراد
میانسال میتوان از روش آندوسکوپ استفاده کرد .عالوه
بر جراحی ،روشهای غیرجراحی مانند بوتاکس نیز در این
زمینه کاربرد دارد.
جراحیجوانسازیابروبرایهمهافرادتوصیهنمیشود:
افرادی میتوانند تحت جراحیهای زیبایی ابرو قرار گیرند
که بهخاطر تغییر عملکرد عضالت پیشانی دچار چینهای
عمیق شده و چهره خسته یا عصبانی پیدا کردهاند .ابروهای
ضخیم و افتاده که روی بینایی تاثیر میگذارد یا ایجاد پوست
اضافه ابرو که حالت افتادگی روی چشم دارد نیز شرایط
دیگری است که جراحی زیبایی ابرو کاربرد دارد .استفاده
از لیفت ابرو برای افرادی که پوست ضخیم دارند ،چندان
مناسب نیست که ساکنان مناطق آسیای جنوب شرقی و
مناطق شمالی و شرقی ایران جزو این گروه هستند .این
اقدام در سنین پایین ،سالمندی و در شرایط توقع غیرمنطقی
در مورد جراحی توصیه نمیشود .از آنجا که برش جراحی
باید در قسمتی باشد که زیر موها پنهان شود ،نمیتوان برای

افرادی که دچار ریزش مو هستند از این روش استفاده کرد.
حتی برای افرادی که زمینه ریزش مو در آینده را دارند نیز
توصیه نمیشود .برای کسانی که پیشانی برجسته دارند نیز
نمیتوان این روش را پیشنهاد زیرا از طریق آندوسکوپ
امکان انجام دقیق وجود ندارد.
فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورید :در زمینه جوانسازی
ابروها امروزه تبلیغات مختلفی به نام "اِندوتاین" دیده میشود و
خیلی از افراد لیفت را با این عنوان معرفی میکنند .اِندوتاین نام
شرکتتجاریاستکهوسیلهایرابرایثابتنگهداشتنلیفت
ابرو تولید میکند و یکی از روشها برای این کار است .گرچه
بسیاری از افرادی که این اقدام را انجام دادهاند ابراز رضایت
میکنند اما باید توجه داشت که با توجه به شرایط اقتصادی
و تغییر نرخ ارز ،در حال حاضر استفاده از این وسیله برای
متقاضی حدود  20تا  30میلیون هزینه در بردارد و متاسفانه
ب هدلیل جنبه مالی گاهی این وسیله بهعنوان روش ماندگار چند
مرحله برای متقاضی مطرح است .این در حالیاست که هیچ
روشینمیتواندبهطورقطعیثابتماندننتیجهلیفتراتضمین

کند و لیفت ابرو در بهترین حالت  5تا  10سال ماندگاری
دارد .از طرفی ،گاهی در تبلیغات از تصاویری استفاده میشود
که ابرو بسیار باالتر از حالت طبیعی و اغراقآمیز قرار دارد.
باید دانست که لیفت ابرو چنین انتظاری را برآورده نمیکند
و فقط در حدی که میتوان با دست ،ابرو را باال نگهداشت
از طریق جراحی نیز انجامپذیر است.
لیفت ابرو توسط جراح متخصص و متبحر بهندرت با
عوارض جدی همراه است :تجمع خون عارضه شایع پس
از جراحی است .ریزش مو در محل جراحی ،جوشگاه ،
غیرقرینگی ابروها و در موارد نادر آسیب عصب صورت از
جمله دیگر عوارض محسوب میشود .البته باید توجه داشت
که این اقدام بهطور کلی روش مطمئنی است ،نیاز به بستری
طوالنی ندارد و فرد پس از یک روز مراقبت میتواند ترخیص
شود .البته ممکن است تا مدتی احساس بیحسی گونه ،تورم
و کبودی در اطراف چشم داشتهباشد .در اکثر موارد انجام
جراحی توسط جراح متخصص و متبحر بهخوبی صورت
میگیرد و بدون درد و محدودیت زیاد خواهد بود.

کاشت ابرو فقط باید توسط متخصص پوست
انجام شود :در مواردی که فرد دچار افتادگی ابروها
شدهوموهایابرودرحالتطبیعیقراردارد،میتوان
بهکمک بوتاکس و لیفت این وضعیت را بهبود داد
اما اگر ابروهای فرد کامال از بینرفته باشد امکان
کاشت ابرو وجود دارد .البته کاشت ابرو فقط باید
توسط متخصص پوست متبحر انجام شود زیرا اگر
بهدرستینباشدعوارضوحالتنازیبایبسیاربدتری
نسبت به قبل دارد .عارضه شایع کاشت ابرو ،رشد
موهاست زیرا از جنس موهای سر است .همچنین
اگر بهدرستی انجام نشود ،احتمال عفونت و خواب
نامناسب ابروها را نیز در پی دارد.
کندن موهای ابرو بهتدریج فولیکولها را از
بین میبرد :ایرانیان جزو نژادی هستند که
پرپشتترین ابروها را دارند .آفت اصلی ابروها،
دستکاری مکرر است وگرنه احتمال تغییر ابروها
ناشی از بیماریهای مختلف در موارد محدودی
دیده میشود .زمانی که یک تار مو به دفعات کنده
شود حتما ریشه یا فولیکول مو آسیب میبیند و
بهتدریج تار مو از بین میرود بنابراین افرادی که
دائم تارهای ابرو را با موچین جدا میکنند حتما
درسنینمیانسالیدچارکاهشتراکمابروهامیشوند.
بهترین اقدام برای تمیزکردن ابروها ،استفاده از تیغ
است تا تارهای مو کنده نشود .همچنین باید بار
دیگر این نکته را تاکید کرد که طبیعیبودن حالت
ابروها و رضایت از زیبایی چهره پیش از هر اقدامی
به نگرش فرد و اعتماد ب ه نفس وی برمیگردد زیرا
در غیر این صورت انجام هر اقدام زیبایی نمیتواند
رضایت واقعی را ایجاد کند.

پوست و زیبایی
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آیا ورزش بیش از حد باعث ریزش مو میشود؟

زیادهروی در ورزش و اختالل در الگوهای رشد مو
همه ما میدانیم که ورزش
ترجمه:
منظم،یکیازبهترینکارهایی
یوسف
استکهمیتوانیمبرایارتقای
صالحی
سالمت خودمان انجام دهیم.
اگر ورزشهای کششی ،قدرتی و هوازی
بهصورت متعادل و تحت نظارت پزشک انجام
شوند،سالمتجسمیوروانیبهطرزچشمگیری
بهبودمیيابد.اینورزشهاباتوجهبهاینکهجریان
خون در ناحیه پوست سر را افزایش میدهند،
درنهایتبهتغذیهبهترفولیکولهایموهمکمک
میکنند .با اینحال ،درحالی که فعالیت ورزشی
منظم میتواند هم برای سالمت عمومی و هم
برای سالمت موهای شما مفید باشد ،زیادهروی
در ورزشهای هوازی میتواند بدن را تحت
فشار بگذارد و نهایتا اثر مخربی برای موها داشته
باشد .در ادامه این مقاله ،ارتباط بین زیادهروی
در فعالیتهای ورزشی و ریزش مو را بررسی
خواهیم کرد و راهکارهای مختصری هم برای
مقابله با این مشکل ارائه خواهیم داد.

زنان بهدلیل آسیبپذیری ذاتیشان
در برابر نوسانات هورمونی ،بیشتر در
برابر اثر منفی ناشی از فعالیتهای
ورزشی شدید و سنگین آسیبپذیر
هستند .در واقع زیادهروی در
فعالیتهای ورزشی باعث کاهش
هورمون استروژن و افزایش
هورمون تستوسترون در زنان
میشود .تکرار این روند میتواند به
چرخه ماهانه آسیب برساند و حتی
مشکالتی مانند شکستگی استخوانها
را بهدنبال داشته باشد

ارتباط بین ورزش و ریزش مو

ورزش متعادل میتواند مکمل فوقالعادهای برای
ارتقای سالمت موها باشد ،چراکه هم جریان
خون در ناحیه پوست سر را تقویت میکند و
هم سطح استرس را کاهش میدهد .بنابراین
چطور امکان دارد که چیزی مانند ورزش که تا
این اندازه برای بدن مفید است ،در شرایط خاصی
برای موها زیانبار باشد؟ مساله کلیدی در این
زمینه به حفظ تعادل برمیگردد .زیادهروی در
فعالیتهای ورزشی که اغلب با محدودیتهای
غذایی شدید همراه میشود ،بهمرور زمان فرد
را دچار کمبود آهن و سایر کمبودهای تغذیهای
میکند و همین روند پس از مدتی میتواند به
شروع ریزش موها منتهی شود.
تدرباره
دکترآیلینماریورگارا،متخصصپوس 
این موضوع میگوید« :ورزش منظم قطعا یکی
از اجزای کلیدی در تمامی سبکهای زندگی
سالمتمحور است اما اگر فعالیتهای ورزشی
بیشازحدوشدیدبارژیمهایغذاییمخصوص
کاهش وزن همراه شوند ،احتمال ریزش موی
شدید و سنگین افزایش مییابد» .درواقع خود
ورزش ذاتا برای سالمت موها مضر نیست .قضیه
خیلی ساده و واضح به زیادهروی در ورزش

برمیگردد .اگر فعالیتهای ورزشی شدید و زیا د
با کاهش وزن شدید یا اختالالت تغذیهای همراه
شوند ،شرایطی بهوجود میآید که نهایتا به ریزش
موی موقت اما سنگین و شدید منتهی میشود.

استرس و فشار چگونه بر رشد موها
تاثیر میگذارد؟

فشار آوردن بیش از حد به بدن در فعالیتهای
ورزشی سنگین ،موقعیتهای استرسزا و
پُرفشاری را برای بدن بهوجود میآورد .این
فشار و استرس آنقدر زیاد است که از سوی
بدن بهعنوان حمله و تهاجم ناگهانی شناخته
میشود .همین فشار و استرس شدید مستقیما
ریتمهای زیستی و طبیعی بدن را مختل میکند
و میتواند به افزایش احتمال شکنندگی موها و
ریزش آنها منتهی شود.
بهگفته دکتر ورگارا ،زیادهروی در فعالیتهای
ورزشی ،الگوهای رشد مو را مختل میسازد
و موها را خیلی زودتر از موعد طبیعی وارد فاز
استراحت یا فاز تلوژن میکند .وقتی که بدن با

استرسوفشارشدیدمواجهمیشود،تعدادبسیار
زیاد و غیرعادیای از فولیکو ل موها بهصورت
زودهنگام و زودرس وارد فاز تلوژن میشوند
و همین اتفاق باعث ریزش آنها میگردد .تکرار
این روند نتیجهای ندارد جز ریزش موی شدید
و نازک شدن موها.
ت در شهر
دکتر سوزان بارد ،متخصص پوس 
نیویورک توضیح میدهد که ریزش موی ناشی
از استرس و فشارهای شدید به دالیل مختلفی
اتفاق میافتد« :این نوع از ریزش مو که تلوژن
افلوویوم ( )Telogen effluviumنامیده
میشود ،میتواند تحت تاثیر عوامل محرک
گوناگونی مانند تب ،بیماری ،جراحی ،تغییرات
دارویی ،کمبودهای تغذیهای و همچنین انواع
عوامل استرسزای جسمی و روانی قرار بگیرد.
وقتی بدن احساس کند که شدیدا تحت فشار قرار
گرفته است یا حالتعادیهمیشگیاشراندارد،
تولید و بازتولید بعضی از چیزها مثل ناخنها و
موها را غیرضروری تشخیص میدهد و روند
بازتولیدآنهارامتوقفمیکند.اینتوقفخودکار

با هدف ذخیره مواد مغذی و انرژی برای اندامهای
حیاتی و کلیدی بدن انجام میگیرد» .برخالف
الگوی طاسی زنانه یا دیگر انواع ژنتیکی ریزش
مو ،فعالیتهای ورزشی بیش از حد و ریزش
مو از طریق همین الگوی ریزش موی استرسی
به همدیگر مرتبط میشوند؛ یعنی درست وقتی
که بدن شدیدا تحت فشار قرار میگیرد و فشار
از آستانههای تحملش عبور میکند.
بهگفته دکتر ورگارا ،زنان بهدلیل آسیبپذیری
ذاتیشان در برابر نوسانات هورمونی ،بیشتر در
برابر اثر منفی ناشی از فعالیتهای ورزشی شدید
وسنگینآسیبپذیرهستند.اینمتخصصپوست
میگوید« :اثر منفی ناشی از ورزشهای شدید و
سنگیندرمیانزنانبیشتربهچشممیخورد.دلیل
این تفاوت به این مساله برمیگردد که زیادهروی
در فعالیتهای ورزشی باعث کاهش هورمون
استروژن و افزایش هورمون تستوسترون در زنان
میشود .تکرار این روند میتواند به چرخه ماهانه
آسیب برساند و حتی مشکالتی مانند شکستگی
استخوانها را بهدنبال داشته باشد».

وقتی که پیامدهای زیادهروی در فعالیتهای
ورزشی با پیامدهای تغذیه نادرست و
غیراستاندارد همراه میشوند ،پس از مدتی
مشکالت از ریزش موی موقت فراتر میروند.
درواقع محروم کردن دائمی بدن از کالریهای
مورد نیازش در کنار ورزشهای سنگین و
طاقتفرسا میتواند باعث ابتال به بیماریهای
مزمن شود و مجموعهای از پیامدهای منفی و
درازمدت را برای سالمت شما به همراه بیاورد.

چگونه زیادهروی در ورزش را
تشخیص دهیم؟

اکنون که میدانیم زیادهروی در ورزش به اندازه
هرگزورزشنکردنبرایبدنمضراست،چگونه
بایدمحدودهمتعادلراپیداکنیم؟کلیداصلیبرای
جلوگیری از وارد آمدن استرسها و فشارهای
مزمن به بدن ،داشتن یک رژیم غذایی متعادل
و استاندارد کنار میزان مشخصی از فعالیتهای
ورزشیاست.میزاناستانداردفعالیتهایورزشی
هم در میان همه افراد یکسان نیست و برای
دستیابی به یک برنامه ورزشی کامل و صحیح
بایدازمتخصصانتغذیهورزشیمشورتبگیرید.
با اینحال ،انجمن قلب آمریکا ( )AHAبه اکثر
افراد توصیه میکند که هر هفته حتما  150دقیقه
فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط داشته
باشندوهرهفته 75دقیقههمفعالیتهایورزشی
با شدت باال را انجام دهند .مثال میتوانید  ۳روز
در هفته پیادهروی کنید و دو روز هم وزنهبرداری
یا تمرینات بوکس انجام دهید .توجه داشته باشید

لوسیون و روغن بدن چه تفاوتی با هم دارند؟
بعضیافرادترجیحمیدهندکهازلوسیونبدناستفاده
کنند ،درحالی که بعضی افراد روغن بدن را دوست
ترجمه:
ندا احمدلو
دارند .بعضیها میگویند که روغن بدن برای مقابله
با مشکالت پوست عملکرد بهتری دارد و عالئمی
مانند قرمزی پوست را بهتر برطرف میکند اما بعضیها هم میگویند
که با استفاده از لوسیون بدن به نتیجه بهتری میرسند .این نکته را هم
نباید فراموش کرد که بعضی افراد همیشه از محصوالت دارای بافت
کرمی (مثل لوسیون بدن) استفاده میکنند ولی بعضی افراد هم همیشه
محصوالت روغنی (مثل روغن بدن) را ترجیح میدهند ،بدون اینکه
در درجه اول به عملکردهای این دو نوع محصول توجه داشته باشند.
بنابراین ما تصمیم گرفتیم که یکبار برای همیشه از متخصصان پوست
بپرسیم که روغن بدن بهتر است یا لوسیون بدن؟! کدام یک از این
محصوالت برای پوست بدن عملکرد بهتری دارند؟

روغن بدن و لوسیون بدن؛ تفاوت اصلی در چیست؟

هم روغن بدن و هم لوسیون بدن برای مرطوب کردن پوست طراحی
شدهاند بنابراین تفاوت آنها دقیقا در چیست؟ برای شروع بگوییم
که روغنها وظیفه دارند که رطوبت ازدسترفته پوست را به آن
بازگردانند .برای همین هم توصیه میشود که از روغن بدن پس از
شستن بدن یا الیهبرداری پوست استفاده کنید .روغنهای بدن بافت
خاصی دارند که باعث میشود ترکیبات آنها درون پوست فرو برود
و نفوذ کند .این روغنها برای پوست مانند غذاها برای بدن هستند.
از طرف دیگر ،بخشی از فرموالسیون لوسیون بدن برپایه آب شکل
میگیرد و این محصوالت دارای انواع خاصی هستند که هر کدام برای
درمان مشکالت پوستی خاصی در نظر گرفته شدهاند .برای مثال کسانی
که پوستشان مستعد ابتال به اگزما است ،باید از لوسیون ضدخارش
پوست استفاده کنند اما اگر کسی پوست زمخت و زبری داشته باشد،
باید از لوسیونهای نرمکننده کمک بگیرد تا بتواند با ناهمواریهای
پوستی مقابله کند.

مزیتها و فواید روغن بدن

مزیتها و فواید لوسیون بدن

تمیگویندکهاگر
پوستخشکرامرطوبمیکنند:متخصصانپوس 
از منظر ظرفیتهای مرطوبسازی به این دو نوع محصول نگاه کنیم،
لوسیونها قطعا نسبت به روغنها برتری دارند .دکتر ریچل نازارین،
ت میگوید« :لوسیونها براساس ترکیبی از روغن و آب
متخصص پوس 
شکل میگیرند و معموال عملکرد بهتری هم برای پوستهای خشک
دارند .از آنجایی که لوسیونها تا حدی برپایه آب طراحی شدهاند ،اغلب
از منظر نفوذ کردن به الیههای مختلف پوستی هم عملکرد بهتری را از
خود به نمایش میگذارند .این محصوالت میتوانند ترکیباتی را وارد
الیههای پوستی کنند که همگی درنهایت ظرفیتهای پوست برای
حفظ رطوبت درونی و طبیعیاش را تقویت میسازند».

هم روغن بدن و هم لوسیون بدن
برای مرطوب کردن پوست طراحی
شدهاند .روغنها وظیفه دارند که
رطوبت ازدسترفته پوست را به آن
بازگردانند .برای همین هم توصیه
میشود که از روغن بدن پس از شستن
بدن یا الیهبرداری پوست استفاده شود
اما لوسیونها براساس ترکیبی از روغن
و آب شکل میگیرند و معموال عملکرد
بهتری برای پوستهای خشک دارند
		

دو راهکار مهم برای استرسزدایی
از موها

 .1رژیم غذایی متعادل داشته باشید :عالوه بر
پیرویازرژیمغذاییمتعادلواستانداردکهکالری
الزم برای بدن را هم فراهم میکند ،به وجود این
ویتامینهاوموادمعدنیدررژیمغذاییتوجهکنید
چراکه همگی برای ارتقای سالمت موها اهمیت
خاصیدارند:آهن(سبزیجاتسبزبرگونخود)،
ویتامین ( Dقارچ و شیرهای غنیشده با ویتامین
 ،)Dفوالت (سبزیهای سبزبرگ ،عدس و بذر
کتان) ،ویتامین ( 12Bتخممرغ ،شیر و لبنیات،
ماهی سالمون ،گوشت گوساله بدون چربی) و
سلنیوم (بروکلی ،دانه چیا و بذر کتان) .در کنار
اینها فراموش نکنید که بدن از کربوهیدراتها
بهعنوانسوختاصلیبرایفعالیتهایورزشی
استفادهمیکند.پساستفادهازمنابعکربوهیدراتی
سالم را همیشه جدی بگیرید.
.2درمراقبتازموهادقتکنید :شستن موها پس
از پایان فعالیتهای ورزشی ،یکی از مهمترین
راهکارها برای محافظت از سالمت پوست سر و
خودموهااست.ذراتتعریقدرهنگامفعالیتهای
ورزشی روی پوست سر تجمع میکنند و اگر
بالفاصله پس از پایان ورزش پاکسازی نشوند،
مشکلانسدادفولیکولهایموهاوتضعیفموها
را به همراه خواهند داشت.
منبعvegamour :

محصوالت در مقایسه با پمادها ،لوسیونها و کرمها ذاتا باعث
خشکشدگی بیشتر پوست شما خواهند شد.

نحوه استفاده از روغن بدن

اگر میخواهید از روغن بدن استفاده کنید ،باید بدانید که عملکرد
مطلوب این محصول به زمانبندی صحیح در استفاده از آن بستگی
دارد .با توجه به اینکه روغنها ذاتا پوشاننده یا انسدادساز ()occlusive
هستند ،در صورتی عملکرد مطلوب خواهند داشت که پوست شما
هنگام استفاده از آنها مرطوب باشد .پس بهترین زمان برای استفاده از
روغن بدن ،دقیقا پس از حمام کردن یا دوش گرفتن است .بهمحض
اینکه از حمام بیرون آمدید و پوست بدن را با کمک حوله کمی خشک
کردید ،سریع از روغن بدن استفاده کنید تا ترکیبات این محصول با
قطرات آب باقیمانده روی پوست آمیخته شوند .این ترفند باعث
میشود که کیفیت آبرسانی به پوست شما تا حداکثر ممکن افزایش یابد.

نحوه استفاده از لوسیون بدن

لوسیونها نیز مانند روغنها باید بالفاصله بعد از دوش گرفتن و هنگامی
که پوست هنوز مرطوب است ،استفاده شوند .این ترفند خصوصا برای
افرادی اثربخش است که همچنان عادت دارند (به رغم همه توصیههای
ارائهشده) با آب داغ دوش بگیرند زیرا تماس آب داغ با پوست باعث
خشکیبیشترآنمیشود.اگرپوستکسیشدیدادچارخشکیشدهباشد
یا ذاتا بیش از حد خشک باشد ،میتواند ابتدا از روغن بدن کمک بگیرد
و بعد از لوسیون بدن استفاده کند .این
ترفندخصوصادرمواقعیکارآمداست
که میخواهید از تحریکات پوستی و
شکلگیریجوشهاپسازاصالح
موهای بدن جلوگیری کنید.

منبعbyrdie :

تولید سبوم را تنظیم میکند :روغنها بیش از هر چیزی بهدلیل
خصلت جاذب بودن مورد توجه قرار میگیرند .بسیاری از روغنهای
گیاهی (مانند آووکادو ،جوجوبا ،بادام و )...هم از عملکرد چربیهای
طبیعی پوست ما تقلید میکنند و این ویژگی از جنبههای مختلفی
برای پوست ما مزیتهای ایدهآلی دارد .اولین مزیت این است که

شباهت ساختاری میان روغنهای گیاهی و چربیهای طبیعی پوست
میتواند به ترمیم و بازتنظیم عملکردهای سد محافظتی و مرطوب
پوست کمک کند؛ یعنی همان الیهای که مسوولیت تولید چربیهای
پوست را برعهده دارد.
با توجه به همین عملکرد مهم است که بعضی از متخصصان پوست،
استفاده از روغن صورت را به افراد دارای پوست چرب یا پوست
مبتال به آکنه نیز توصیه میکنند .شاید چنین توصیهای در نگاه اول
خیلی غیرعادی و عجیب به نظر برسد اما متخصصان میگویند که
این روغنهای مخصوص نهایتا تولید سبوم طبیعی پوست را کاهش
میدهند چون عملکرد سبوم را تنظیم میسازند و دیگر اجازه نمیدهند
که پوست برای جبران کمبودهایش به فعالیت بیش از حد در تولید
چربیها وادار شود.
عملکردسددفاعیپوسترابهبودمیبخشد :یافتههای علمی نشان
دادهاندکهوقتیاینروغنهایمخصوصتوسطپوستجذبمیشوند،
الیههای سطحی پوست با آنها مانند ترکیبات طبیعی خودشان برخورد
میکنند و درواقع آنها را نوعی عنصر طبیعی و درونی تشخیص میدهند.
همینرونداستکهاثراتمرطوبکنندهوترمیمکنندهرابرایروغنهای
مخصوص پوست بهوجود میآورد.
ترکیباتخالصتریدارند:بیشترروغنهایبدنموجوددربازارحاوی
ترکیبات بحثبرانگیز و افزودنیهای کمتری نسبت به لوسیونهای
بدن هستند .اگرچه این ویژگی نباید شما را از خواندن فهرست مواد
تشکیلدهنده همه محصوالت مراقبت از پوست غافل کند بنابراین
هنگام خرید روغنهای بدن حتما سراغ محصوالتی بروید که از بهترین
و خالصترین ترکیبات استفاده کردهاند.

لوسیونها حاوی ترکیبات خاصی با مزیتهای طوالنیمدت

ت میگوید که لوسیونهای بدن از
هستند :این متخصص پوس 
ترکیبات خاصی استفاده میکنند که مزیتهای مهمی در درازمدت
دارند بنابراین هنگام خرید لوسیون بدن حتما بهدنبال محصوالتی
باشید که حاوی اسید هیالورونیک و سرامیدها هستند؛ یعنی همان
ترکیباتی که بهمرور زمان ظرفیتهای طبیعی پوست برای حفظ
رطوبت را بهبود میبخشند.
مد 
ت برنزه ماندن پوست را افزایش میدهند :طرفداران برنزه کردن
پوست میدانند که اگر آبرسانی و مرطوبسازی برای پوست بهخوبی
ت برنزه ماندن پوست هم افزایش مییابد .لوسیون
انجام بگیرد ،مد 
بدن دقیقا همین کار را برای پوست بدن انجام میدهد و از این منظر
هم برای عالقهمندان به برنزه کردن پوست اهمیت ویژهای دارد.
البته اگر میخواهید با این هدف از لوسیون بدن استفاده کنید ،حتما
فواصل الزم و استاندارد بین استفاده از محصوالت برنزهکننده پوست
و محصوالت لوسیون را رعایت کنید.
نکته مهمی که باید هنگام خرید لوسیون بدن مورد توجه قرار
بگیرد ،دوری کردن از ترکیبات فریبنده یا ترکیبات نامناسبی است
که باعث خشکی بیشتر پوست میشوند .بهگفته دکتر نازارین،
از محصوالت برپایه ژل یا حاوی الکل دوری کنید زیرا این

که فعالیتهای ورزشی باید در طول هفته پخش
شوند تا بدن بتواند فرصت مناسبی برای بازسازی
خودش در اختیار داشته باشد .اگر از این برنامه
پیروی میکنید ،حتما باید رژیم غذایی متعادل و
استاندارد داشته باشید که هیچ ماده غذایی مهمی
بدون مشورت پزشک از آن حذف نشده باشد.
دکتر ورگارا تاکید میکند که صرفنظر از
نوع برنامههای ورزشیای که انتخاب میکنید،
محافظت از بدن و کمک به روند بازسازی آن
از طریق تغذیه مناسب و استاندارد واقعا حرف
اول و آخر را میزند .او میگوید« :توجه به این
نکته بسیار مهم است که رژیم غذایی متعادل
و استاندارد باید سطح متعادلی از ویتامینها،
پروتئینها و مواد معدنی را به بدن برساند.
مطالعات نشان دادهاند که کمبودهای ویتامینی
هم میتواند باعث ریزش مو شود».
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شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

گزارش سبز

فرونشست زمین؛ زیر پایمان خالی میشود
یک مطالعه جدید نشان میدهد زندگی در مناطق دارای آلودگی
زیاد هوا خطر بستری شدن در بیمارستان در پی ابتال به کرونا را
افزایش میدهد .محققان امپریال کالج لندن همچنین شواهدی پیدا
کردهاند که نشان میدهد افرادی که در مناطق آلوده زندگی میکنند،
احتمال بیشتری دارد که به این بیماری مبتال شوند.
بر اساس این تحقیق ،قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض آلودگی
هوا فرد را مستعد ابتال به عوارض شدید کرونا میکند.

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گفته که  ۳۰درصد از 140
هزار گونه حیوانی که ارزیابی کرده در خطر انقراض قرار دارند.
کریگ هیلتون ،مسوول واحد فهرست قرمز این اتحادیه گفته که
این روند از سال  ۲۰۱۹میالدی ،نشان میدهد که گونه های در
حال انقراض به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.او در مورد
وقوع بحران جدی قریبالوقوع هشدار داد و سیاره زمین در آستانه
ششمین انقراض گسترده در نیم میلیون سال قرار دارد.

به دنبال برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی در ایران۵۰۰ ،
دشت آب شیرین ،با خطر فرونشست زمین مواجه شدهاند .به گفته
کارشناسان پدیده فرونشست زمین به دشتها محدود نمانده و حاال
در شهرها هم میتوان آن را مشاهده کرد.

سالمت :زندگی عادی شهرهای ایران جریان دارد اما
زیر پای شهرها و شهروندانش بیصدا خالی میشود.
اصفهان فعال تنها کالنشهری است که فرونشست زمین
را در شهر هم میتوان دید .دیوارهای سی و سه پل
و پل خواجو ترک برداشتهاند.
بعدازاستاناصفهان،استانفارسرکورددارفرونشست
زمین است و تخت جمشید هم همین روزها شاید
زخمی تازه بردارد که برای آیندگان گواه داستان
فرونشست زمین در سالهای آینده خواهد بود.
در نشستی تخصصی که برگزار شد ،کارشناسان
هشدار دادند :بیشترین فرونشست زمین در جنوب
غربی تهران  17سانتی متر است .در برخی سالها
ما تا  24سانتی متر فرونشست داشتیم .یکی از
محققانی که دراین باره تحقیق میکرد ،میزان 36
سانتی متر را از فرونشست زمین گزارش داد.
صحبت در ایران از فرونشت باالی  10و  20و 30
سانتی متر است ،در حالی که طبق استانداردهای
جهانی ،فرونشست تنها چند میلی متر باید زنگ
خطری محسوب شود.
محمد درویش ،فعال محیطزیست و نایب رییس
انجمناعضایهیاتعلمیموسسهتحقیقاتجنگلها
و مراتع ،در گفت وگویی با «تجارت فردا» از شدت
گرفتن بیابانزایی در ایران و جهان میگوید« :ما یکی
از بدترین کشورها از نظر گسترش بیابان هستیم .الاقل
از منظر دو معیار این ادعا قابل راستیآزمایی است؛
یکی از منظر فرونشست زمین که میزان نشست زمین
در ایران باالترین حد در کل کره زمین است .آخرین
گزارش سازمان زمینشناسی ایران اشاره میکند که

فرونشست زمین خطری جدی برای
تاسیسات زیربنایی ایران مانند خطوط مترو
و راهآهن و جادهها و نیروگاههاست .البته
ساختمانهای مسکونی هم از این خطر
جان سالم به در نخواهند برد .در جایی که
زمین فرونشست کرده راهحل زیادی باقی
نمیماند .تنها راه جلوگیری از فرونشست
بیشتر زمین؛ جلوگیری از برداشت بیرویه
آب از چاههای ایران است

در استان فارس در فاصله بین دشت صفا و جهرم
فرونشست زمین به رقمی حدود  54سانتیمتر در
سال رسیده است .رقمی که  140برابر آن چیزی
است که از آن به عنوان شرایط بحرانی نام میبرند.
نشست زمین مساله مهمی است که برای درمان آن
به  50تا  70هزار سال زمان نیاز داریم .در واقع
میتوانیم بگوییم منطقهای که دچار نشست زمین
میشود ،منطقهای مرده است .نرخ فرسایش خاک
نیز منظر دومی است که نشان میدهد ایران یکی از
بدترین کشورها در بیابانزایی است .نرخ فرسایش

خاک در ایران نیز یکی از باالترین نرخها در جهان
است .بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2018
میالدی کل فرسایش خاک در جهان  24میلیارد تن
است که یکدوازدهم این رقم یعنی دو میلیارد تن
بهتنهایی در ایران تولید میشود.
ایران تنها کشوردر معرض فرونشست زمین نیست
اما یکی از کشورهایی است که همه دشتهای آب
شیرین آن با این خطر روبرو است.
برداشت از چاههای ایران به دلیل الگوهای مخربی
مانند خودکفایی در محصوالت کشاورزی و در دست

هشدار سبز

تا دیر نشده باید گونههای جانوری و گیاهی در خطر را دریابیم
از خطرهای جدی در یکی -دو دهه گذشته درباره محیط زیست،
از میان رفتن بخش قابل توجهی از گونههای جانوری و گیاهی
است .این خطر دالیل متفاوتی دارد ،از آلودگیهای آب و هوا و
خاک گرفته تا گرم شدن زمین که شرایط زیست جانوران و گیاهان
را تغییر داده تا دستدرازی انسان به زیستگاههای حیاتوحش
و از بین بردن زیستگاههای طبیعی آنها که باعث شده بسیاری از
گونههایی که در چرخه حیات الزم و ضروری هستند را از دست
بدهیم .متاسفانه باید گفت عامل اغلب بالهایی که بر سر طبیعت
آمده ما انسانها هستیم اما اگر بتوانیم به موقع جلوی این تخریب
را بگیریم میشود به تنوع حیات در کره خاکی امیدوار بود.
به گزارش بیبیسی که اقدامات پیشگیرانه درباره حفظ گونه ماهی
تن را بررسی کرده ،دانشمندان میگویند جمعیت ماهیهای تن
که به دلیل صید بیرویه تا مرز انقراض پیش رفته بودند شروع به

افزایش کرده است .به گفته محققان شمار این ماهیها یک دهه بعد
از تالشهای حفاظتی درحال جهش است.
با این حال اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (آییوسیان) که
«فهرست قرمز» انقراض را تهیه میکند گفت که برخی از ذخایر
ماهی تن همچنان افت شدیدی را تجربه میکنند.
این گروه گفت فشار انسان بر آبزیان همچنان درحال افزایش است.
برای مثال تقریبا چهار گونه از ده گونه مهم کوسه و سفره ماهیها
در معرض تهدید انقراض قرار دارند .در معرض تهدید یک درجه
خفیفتر از در معرض خطر است .در همین حال در خشکیها هم
اژدهای کومود و به ورطه نابودی نزدیکتر میشود .این موجود
که سنگینترین مارمولک جهان است به دلیل تغییر اقلیم تهدید
میشود و این نگرانی وجود دارد زیستگاه آن در اثر افزایش سطح
دریاها نابود شود.
فهرست اصالح شده گیاهان و حیوانات در معرض خطر در آغاز

پیشنهاد سبز
بالیای آب و هوایی پنج برابر شده است .سازمان جهانی هواشناسی
میگوید میزان بالیای طبیعی مربوط به تغییرات آب و هوایی که
در طول  50سال گذشته در جهان اتفاق افتاده پنج برابر شده است.

 ۱۲هزار هکتار از اراضی تاالب انزلی آتش گرفته است .مساحت تاالب
انزلی  ۲۰هزار هکتار است .استاندار گیالن گفته است آتشسوزی
عمدی بوده .به گفته او سودجویان به دنبال نابود کردن مرداب
انزلی هستند تا با تصاحب زمینهایش در آن کشاورزی کنند.

سیدنی در استرالیا سقفهای تیره را در خانههای جدید ممنوع
میکند و از ساکنان میخواهد درختی در باغ خود بکارند تا به
مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش دمای طاقت فرسای تابستان
کمک کند .به عنوان بخشی از برنامهها ،سقفهای روشنتر در
امالک جدید اجباری خواهد بود و قسمتهای مسکونی باید به
اندازهای بزرگ باشند که بتوانند درختی در باغ پشتی داشته باشند.

نبودن فناوری مدرن و ماشینآالت پیشرفته کشاورزی
و کنار آن آب ارزان کشاورزی ،دست به دست هم
داده و سفرههای آب زیرزمینی ایران را به سوی
خالی شدن میبرد.
فرونشست زمین خطری جدی برای تاسیسات
زیربنایی ایران مانند خطوط مترو و راهآهن و جادهها و
نیروگاههاست .البته ساختمانهای مسکونی هم از این
خطر جان سالم به در نخواهند برد .در جایی که زمین
فرونشست کرده راهحل زیادی باقی نمیماند .تنها راه
جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین؛ جلوگیری از
برداشت بیرویه آب از چاههای ایران است.
به نظر کارشناسان ،مقامات ایران آنقدر آمار فرونشست
زمین را شنیدهاند که دیگر بیتفاوت شدهاند و خطر
آن را جدی نمیگیرند ولی وقتی مانند زلزله یا سیل
در آیندهای نزدیک شاهد عواقب این بالی انسانساز
باشیم ،دیگر نمیتوان آن را جدی نگرفت.

یادداشت سبز

جنون پالستیک را میشود و باید درمان کرد
ایران جزو  5کشور دنیا در مصرف پالستیک است و جالب است
بدانید ،ساالنه 100میلیون بشکه نفت صرف درست کردن پالستیک
میشود.یعنی مصرف بیش از اندازه پالستیک بازی دوسر باخت
است ،هم منابع نفتی را از بین میبرد ،هم محیطزیست و پاکیزگی
زمینی را که روی آن زندگی میکنیم.
در حال حاضر5 ،هزار کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف در کشور ما
وجود دارد که تنها  300کارخانه مجوزهای الزم برای تولید این ظروف
را دارند و این یعنی نظارت درستی بر نوع تولید این ظروف وجود ندارد.
امروز میخواهیم درباره سونامی پالستیک صحبت کنیم؛ سونامی که
اگر فکری برای آن نشود ،نه تنها شهر و کشور ما را ،بلکه اگر جلوی
آن گرفته نشود ،خطری جدی برای جهان و نسلهای آینده است.
ما در عصری زندگی میکنیم که بدون آنکه بدانیم ،تقریبا همه ما گرفتار
نوعی از جنون به نام جنون پالستیک شدهایم .پالستیکها از نفت که از
منابع تجزیهناپذیر هستند درست میشوند و به همین دلیل ،زبالههای
پالستیکی در طبیعت قابل تجزیه نیستند.
کیسههای نایلونی و پالستیک به طور متوسط  500تا  700سال در
طبیعت باقی میمانند.برای بستهبندی تا میتوانید از پالستیک استفاده
نکنیم30.درصدازپالستیکهایتولیدشدهدربستهبندیبهکارمیروند.
بنابراین ،برای کم کردن تولید زبالههایی که در طبیعت تجزیه نمیشوند،
باید از حجم بستهبندیهای بیمورد یا پرزرق و برق کم کرد.
این روزها مدام مراسمهای جدیدی به فرهنگ ما ایرانیها در حال اضافه
شدن است که عالوه بر بار مالی و فشار روانی تدارکات و چشم و
همچشمیها با نزدیکان و دوستان ،کلی زباله پالستیکی تولید میکند.
استفاده از بستهبندیهای قابل بازیافت یا ساکهای پارچهای مخصوص
خرید میتواند از حجم پالستیکهایی که تنها چند دقیقه یا چند ساعت
مورد استفاده قرار میگیرند و بعد دور ریخته میشوند ،کم کند.کیسههای
خشک و غیرپالستیکی که در طبیعت بعد از مدتی تجزیه میشوند؛ یک
جایگزین خوب برای پالستیکهای آلودهکننده هستند.
فکر کنم هنوز خیلیها زنبیل را به یاد دارند که قبل از آنکه به پالستیک
اعتیاد پیدا کنیم ،جزو مهم خرید ما ایرانیها بود .درضمن از کیسهها
وجعبههای کاغذی هم میتواند یک جایگزین خوب باشد به شرط
اینکه درختانی را برای استفادههای صنعتی از قبل کاشته باشیم و برای
تولید کیسههای کاغذی به جان جنگلهای قدیمی کشورمان نیفتیم.
از لیوانها و ظروف شخصی استفاده کنیم .ما در این یکی -دو دهه
اینقدر به ظروف یکبار مصرف عادت یا بهتر بگویم اعتیاد پیدا کردهایم

کنگره جهانی حفاظت از محیطزیست «آییوسیان» که از دوازدهم
تا بیستم شهریور در شهر مارسی فرانسه برگزار میشود منتشر شد.
این کنگره معموال هر چهار سال یکبار برگزار میشود و هزاران چهره
ممتاز دولتی ،جامعه مدنی ،بومیان ،کسب و کارها و دانشگاهیان برای
بررسی راههای مقابله با چالشهای محیط زیست در آن گرد هم میآیند.
دکتر برونو اوبِرلو دبیر کل «آییوسیان» گفت :خبر احیای جمعیت
تنها «نشانه قدرتمندی» است که بهرغم فشار بر اقیانوسها ،گونهها
توانایی بازگشت دارند ،به شرطی که کشورها به روشهای قابل دوام
متعهد باشند ».کسانی که در کنگره جهانی «آییوسیان» گرد آمدهاند
«باید از این فرصت برای بلندپروازی بیشتر در زمینه حفاظت از تنوع
زیستی استفاده کنند».
«فهرست قرمز گونههای در معرض تهدید» این سازمان برای سنجش
وضعیت گونهها از نظر نزدیکی به مرز انقراض یک استاندارد طالیی
به حساب میآید .در نیم قرن گذشته حدود  ۱۳۹هزار گونه ارزیابی
شدهاند که نشان داد  ۳۹هزار گونه اکنون در معرض تهدید انقراض
هستند و  ۹۰۲گونه هم کامال نابود شدهاند.

که یادمان رفته تا همین چند وقت قبل که خبری از این دشمن طبیعت
نبود ،در هر مراسم و گردهمایی همه در ظروف عادی غذا میخوریم
و بعد هم ظرفها را میشستیم.حاال با آمدن ظروف یکبار مصرف
راهحل تازهای پیدا کردهایم :به بهای از بین رفتن محیطزیستمان از
کار خودمان کم کنیم!
خبرهایخوب:خبرهایخوباینکهفناوریبهکمکآمدهوحاالمیشود
کیسههای خرید را از زیستپالستها تهیه کرد .زیست پالستها دو
دستههستند:پالستیکهاییبامنشاءزیستیوپالستیکهاییبرگشتپذیر
به طبیعت یا پالستیکهایی که هر دو ویژگی را دارند.هر چند فناوری
تولید زیستپالستها پیچیده است اما خوشبختانه این فناوری در ایران
موجود است و بومیسازی شده.

چند راه ساده برای داشتن محیطی پاکیزهتر

 )1تا میتوانید زباله تولید نکنیم .از کارهای سادهای مثل استفاده از
لیوانهای شیشهای یا فلزی به جای لیوان یکبار مصرف استفاده کنید.
 )2تا میتوانید تولید زباله را به تاخیر بیندازید .برای اینکار میتوانیم
چند بار از محصوالت پالستیکی استفاده کنیم.پالستیکهای بادوام را
بعد از خرید نگه داریم و در خریدهای بعدی از آنها استفاده کنیم.این
طوری مقدار زیادی از تولید کیسه پالستیکی کم میکنیم.
 )3شانس بازیافت زباله را بیشتر کنیم .یکی از راههای عملی و ساده
برای این کار تفکیک زبالهها به تر و خشک است.زبالههای تر شامل
انواع مواد غذایی فسادپذیر و زبالههای خشک شامل کاغذ و پالستیک
و شیشه است که البته در کشورهای توسعهیافته این سه را هم به تفکیک
تحویل ماموران گرداوری زباله میدهند.

«محدودیت» را به کودکان بیاموز
از روزی که فرزندمان به دنیا میآید ،فکر و ذکرمان این است که
کدام کالس یا مدرسه برود تا درسش بهتر باشد اما به ذهنمان
نمیرسد که زندگی کردن و مدارای با طبیعت را یادش بدهیم.
به او بیاموزیم که منابع طبیعی اطراف ما بیانتها نیستند و اگر
درست مصرف نکنیم ،روزی حتما ته میکشند.این همان است
که به آن تفکر «پایدار» میگویند ،یعنی طوری مصرف کن که
آسیبی به طبیعت نرسانی و در پایان مصرف منبعی از طبیعت
کسر نشده باشد.
یک مساله این است که بچههای این دوره با این ذهنیت که منابع
زیستی این جهان بیانتها هستند بزرگ میشوند.غالب بچه های
این دوره به خصوص در محیطهای شهری به گونهای زندگی
نمیکنند که محدودیت منابع زیستی در آن خیلی به چشم بیاید.
(فقر در محیطهای شهری لزوما با محدودیت منابع طبیعی مثل آب
یا خاک تناسب ندارد).از سوی دیگر غالبا والدین اینگونه آموخته
شدهاند که کودک نباید هیچ نگرانی نسبت به آینده داشته باشد
و تامین روانی (به معنای آنکه اصال نگران نباش ،هیچ مشکلی
وجود ندارد) به اندازه تغذیه و بهداشت در سالمت روانی بچه
موثر است.طبیعتا ایده نادرستی نیست و نباید از بچه یک موجود
نگران و هراسان ساخت.اصال جای بحث هست که تا کجا میتوان
در باره بحرانها و خطرهای محیطزیستی با بچه صحبت کرد.
در عین حال بچه باید بیاموزد برای هر چیزی در جهان محدودیتی
هست.از جمله منابع زیستی و اقتصادی.خانوادههایی هستند
که در عین حال برای بچه همه گونه زمینههای آسایش و رفاه
را فراهم میآورند به او میآموزند که صرفه اقتصادی چیست
و چقدر مهم است که هر کس در زندگی مقتصد باشد.همین
ایده درست تربیتی را میتوان به محیطزیست هم تعمیم داد.
الزم نیست که بچه از یک آخرالزمان محیطزیستی ترسانده
شود اما میتوان به بچه آموزش داد که منابع زیستی مثل
آب ،خاک ،هوا و حیات جانوری و گیاهی نامحدود نیستند
و استفاده نادرست میتواند به نابودی آنها منجر شود ،همچنان
که ولخرجی و عدم مدیریت درست منابع مالی میتواند فقیر
یا حتی ورشکستمان کند.
بچهای که رعایت محدودیت منابع را آموخته آسانتر سبزگرا
میشود.اخالق اساسا یعنی رعایت محدودیت در هر نوع تمایالت
نفسانی .بدیهی میدانیم این را به بچه آموزش دهیم.همین قاعده
را چرا نگرانیم برای محیطزیست نیز به کار ببریم؟

فرزندپروری

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

15

آنچه والدين بايد از تغيير رفتارهاي فرزندانشان بدانند

كودكان در تيررس ويروس كرونا
بيماري همهگير كرونا
زندگي هزاران كودك
یکتا فراهانی و خانوادههايشان را در
سراسر دنيا تحت تاثیر قرار
داده است .با شيوع اين بيماري ،اطالعات
نادرستي درباره آن گسترش پيدا كرد و
گردش اين اطالعات نادرست نيز اغلب
مشكالت زيادي به همراه داشت .در اين
ميان ،ناآگاهي در مورد مشكالت مربوط به
كودكانباعثبروزترسهاييميانخانوادهها
شد .در واقع كودكان ،بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم تحت تاثير ويروس كرونا قرار
گرفتهاند و حتي خلقوخوي آنها هم همراه
با تغيير در شیوه زندگي خانواده دستخوش
تغييراتيشدهاست.چگونهبايدبااينتغييرات
روبرو شويم و تاثيرات چنين تغييراتي در
خلقوخو و رفتار فرزندانمان تا كي باقي
خواهد ماند؟ در اين زمینه با دكتر جعفر
فيلي ،فوقتخصص روانپزشكي كودك و
نوجوان گفتوگو كردهايم.
 :آقای دکتر! طی دوران همهگیری
کووید ،19-مواجهه كودكان با این مشکل
به چه شكل بوده است؟
كودكان در دوران همهگیری کووید 19-در دو
دسته قرار ميگيرند؛ بعضيها بهطور مستقيم
تحت تاثير اين بيماري قرار گرفتهاند ،يعني به
بيماري كرونا مبتال شدهاند و عدهاي هم كه
خودشانبيمارنشدهاند،تحتتاثيربيماريديگر
اعضاي خانواده يا مشكالت ناشي از آن قرار
گرفتهاند .با توجه به اينكه بيماري کووید19-
هنوز بهطور كامل شناخته نشده ،معلوم نيست
تاثيرات رواني آن كه بر اثر ابتال به بيماري در مغز
كودكان ایجاد خواهد شد تا چه زمان ميتواند
ماندگار باشد چون عوامل التهابي ويروس كرونا
ميتواند قسمتهاي مختلف بدن را تحت تاثير
قرار دهد اما نميتوان ميزان ماندگاري اين
تاثيرات را بهطور دقيق مشخص كرد.
ضمن اينكه خود ويروس هم بر مغز بيماران
تاثيراتي ميگذارد بنابراين امكان دارد اين
تاثيرات طوالنيمدت باشند .البته ممكن است
به دنبال اين تغييرات ،شكل رفتاري كودكان
هم عوض شود .بسياري از والدين شكايت
دارند كه خلقوخوي فرزندانشان بعد از ابتال
به كرونا تغيير كرده؛ يعني بهانهگير و بدقلق
شدهاند و پيشرفت آنها در بسياري از زمينهها
نيز متوقف شده است.
نگراني پدر و مادرها اغلب اين است كه نكند
پس از بهبود بيماري هم ،همانگونه باقي
بمانند .البته معموال مدتها طول ميكشد كه

كرونابسياركمرنگشدهواگرهمكودكانبتوانند
باهمديگردرارتباطباشندبيشترمحدودبهفضاي
مجازي است كه به هيچ وجه نميتواند جاي
خالي ديدارهاي حضوري را بگيرد بنابراين دايره
حمايتي بچهها در دوران كرونا بسيار محدودتر
شده است .همه اين عوامل و قرار گرفتن در
چنين شرايطي ،بزرگساالن را هم ناراحت و
نااميد ميكند؛ چه برسد به كودكان كه مغز آنها
هنوز تكامل نيافته و تحملشان كمتر است .به
هميندليلهمکودکانونوجواناناحتمالآسيب
بيشتري نسبت به بزرگساالن دارند.

با توجه به اينكه در
دوران كرونا در محيط
خانه و فضاي جامعه،
تنشهاي زيادي وجود
دارد ،كودكان نيز مدام
با هجوم اين تنشها
مواجه هستند بنابراين
مهمترين كاري كه
والدين ميتوانند انجام
دهند حفظ آرامش
در خانه است .پدر
و مادرها براي مقابله
با مشكالت اقتصادي
و حتي سوگ و اندوه
ناشي از دوران كرونا
بايد دنبال يافتن راهي
براي قدرتمندتر شدن
خود براي رويارويي با
چنين شرايطي باشند

در بسياري موارد خلقوخوي كودكان تغيير
كند .در واقع استرس و اضطرابهايي كه در
دوران كرونا به شكلهاي مختلف وجود دارد،
خواه ناخواه كودكان را به سوي بدرفتاري،
بدقلقي و بيحوصلگي و لجبازي پیش ميبرد
بنابراين براي مقابله با چنين رفتارهايي بايد
محيط كودك را تا حد امكان آرام و تنشها
را از او دور كرد.
 :تاثيرات غيرمستقيم ويروس كرونا
بر كودك اغلب به چه داليلي است؟
بستري شدن خود كودك ،والدين يا اطرافيان
و قرار گرفتن او به طريقي در بيمارستان،
بهخصوص وقتي خودشان يا اطرافيان بدحال
باشند،ميتواندباتوجهبهشدتبيماري،بركودك
تاثيرات مخربتر و ماندگارتري بگذارد .خبر
مرگوميراطرافيانهمازمواردبسيارتاثيرگذاري
است كه با توجه به ميزان تحت تاثير قرار گرفتن
پدر و مادرها ،كودكان را هم متاثر خواهد کرد.
همه اين موارد باعث ميشود تواناييهاي مغز
كودكان كمتر شود و توانايي تطابق خود را با
شرايط محيطي كه با آن در ارتباط است نداشته
باشند .این مساله همچنین باعث بههم ريختن
ساختارهايروانشناختيکودکهمخواهدشد.

ممكن است در شرايط پرتنش ،كودك دچار
مشكالتي مربوط به استراحت ،خواب و تغيير
خلقوخو و همچنين اضطراب و افسردگی
شود و مدام استرس و ترس داشته باشد .البته
نگرانيهاي والدين در دوران كرونا با توجه
به سن و سال كودكان ميتواند آنها را بسيار
تحت تاثير قرار دهد .فراموش نكنيم كودكان اگر
كامال هم متوجه مشكالت موجود نشوند ،در
اين مدت با شيوع بيماري كرونا احساس خطر
کرده و متوجه غيرعادي بودن شرايط زندگي
شدهاند .عالوه بر کودکان اخبار مربوط به كرونا
از طريق اطرافيان و فضاهاي مجازي ،كانالهاي
مختلف يا تلويزيون و ...هم به نوجوانان ميرسد
و آنها را هم دچار نگراني از ابتالي خودشان يا
اطرافيانشان ميكند.
:تاثيراتكرونابركودكانومشكالت
روانشناختي آنها تا چه مدت ميتواند ادامه
داشته باشد؟
درحال حاضر اين بيماري به اندازه كافي شناخته
شده نيست و نميتوان در مورد مشكالت و
عوارض مربوط به آن هم چيزي گفت .بررسيها
و مطالعات در آينده ميتواند بيشتر تاثیرات کرونا
بر انسانها و بهخصوص کودکان و نوجوانان را

مشخص كند اما انتظار نميرود خطر خاصي در
آينده براي كودكان در اين زمينه وجود داشته
باشد .ضمن آنكه تاثيرات نداشتن رفت و آمد
يا امكان معاشرت با ديگران ،بهخصوص حضور
كنار همكالسيها ،دوستان و آشنايان ،چيزي
نيست كه بتوان جايگزيني براي آن يافت بنابراين
قطعا خالء موجود در اين باره براي هميشه با
كودكان باقي خواهد ماند .البته ميزان سازگاري
كودك با محيط و آمادگيها و تواناييهاي خود و
والدينشهمدراينزمينهبسيارموثرواقعميشود.
 :آيا كودكان ونوجوانان هم ميتوانند
دچار مشكالت روانشناختي شوند؟
مشكالت روانشناختي ممكن است در هر سني
برايافراداتفاقبيفتدامابهطوركليميتوانگفت
براي اينكه فردي دچار چنين عالئمي ناشي از
مشكالت مربوط به سالمت روان شود ،عوامل
زيادي بايد دست به دست هم بدهند .يكي از
آنها داشتن استعداد و زمينه ابتالي فرد به چنين
بيماريهايياست؛يعنيتاثيراتژنتيكيووراثتي
و خانوادگي در اين خصوص نقش مهمي دارد.
موضوع مهم ديگر ،عوامل محيطي است كه
در دوران همهگیری جهانی كرونا ،امكان اتفاق
افتادن آن بسيار زياد است؛ يعني محيط پرتنشي

كه ما در حال حاضر در آن به سر ميبريم
باعث ايجاد استرس و اضطراب بيشتري در
همه ما از جمله كودكان شده است .تغييرات
محيط ميتواند هم مربوط به تغييرات در خانه
و تغيير رفت و آمدها و ديد و بارديدها باشد
و هم مربوط به خود كودك كه در اين دوران
نميتواند مانند قبل به مهدكودك يا مدرسه
برود و با همسن و سالهايش بازی کند .توجه
داشته باشيم همه اينها ميتوانند در روحيه كودك
بسيار تاثيرگذار باشند و او را بيحوصله ،خسته،
پرخاشگر و ناراضي كنند.
 :عوامل تاثيرگذار بر تنشهاي دوران
كرونا براي كودكان چيست؟
تغيير عوامل محيطي بر همه افراد به يك اندازه
نيست و هر فرد واكنش متفاوتي در برابر آن دارد
چون افراد ذخاير روانشناختي و حمايتهاي
متفاوتي هم در مقايسه با يكديگر دارند و به اين
ترتيب واكنشهاي متفاوتي هم خواهند داشت.
در دوران كرونا بسياري از عوامل محيطي در
خانه تغيير كرده ،والدين مدت بيشتري در خانه
هستند و بيشتر با هم مشاجره ميكنند و رنگ و
بوي معاشرتها نيز كامال تغيير پيدا كرده است.
همچنين عوامل حمايتي دوستان هم در دوران

پیامدهای همهگیری کووید 19-بر سالمت روانی کودکان
مشکالت اقتصادی کشورها ،که تا حدی به
ترجمه:
کووید19-مرتبطاست،آنهاراازاجرایسیاستهای
عفت
بلندپروازانه برای کودکان و نوجوانان ،بازمیدارد
عباسیان
اما تمام روان پزشکان و روان شناسان متفقالقول،
خواهان یک برنامه عملی مشخص در این خصوص هستند .هدف
این برنامه ،چیزی جز مبارزه با رنج روانی که بیشتر از هر زمان دیگری
در میان کودکان و نوجوانان رایج شده ،نیست.
تقویت روابط خانوادگی ،توسعه مهارتهای والدین و همچنین
حساسسازی معلمان ،میتواند از ناراحتی کودکان جلوگیری کرده و
هنگام بحران از آنها حمایت کند .این یک واقعیت مسلم است که ویروس
به ظاهر نامرئی کرونا باعث تغییرات بیسابقهای در زندگی روزمره
تمام جهانیان شدهاست .ناگهان تمام کشورها با افزایش سریع شیوع
ویروس مواجه شدند و هر یک به نوبه خود ،اقدامات مهارکنندهای را
اعمال کردند که برای برخی تا هفتهها و برای برخی دیگر تا ماهها طول
کشید و چه بسا که این وضعیت درآینده تا مدتها ادامه داشته باشد.
درنهایت اینکه ویروس کرونا میلیونها نفر را در انزوا فرو بردهاست.
عالوه براین ،افزایش بیکاریها ،اخراجهای شغلی و همچنین افزایش
ترس و نگرانی در مورد ابتال به ویروس افزایش یافته است .وقتی که
شرایط به جا مانده از این همهگیری ،تا این حد بزرگساالن را به لحاظ
روانی درگیر کردهاست ،باید از خود بپرسیم که پیامدهای این همهگیری
برای سالمت روانی کودکان جهان چگونه بوده و خواهد بود .کودکانی
که قطعا روانی حساس و آسیبپذیر دارند.
افزایش دو برابری موارد اورژانس روان پزشکیکودکان

پیامدهای همهگیری بر سالمت روانیکودکان چه بوده است؟

 .1سیستم آموزشی در بنبست :آموزش و پرورش ،یکی از مهم ترین
مراحل زندگی کودک ،بهطور قابلتوجهی تحت تاثیر شیوهنامههای
سختگیرانه برای مهار شیوع ویروس قرار گرفته است .طبق گزارش
یونسکو ،تعطیلی کامل مدارس در  31کشور و کاهش ساعات مدرسه
به صورت پاره وقت در  48کشور دیگر مشاهده شدهاست.
تعطیلی مدارس ،یکی از پیامدهای سنگین این همهگیری است که
 72میلیون کودک را در سراسر جهان و در سنین دبستان ،در فقر
یادگیری قرار دادهاست ،به این معنی که شاید بسیاری از آنها تا
 10سالگی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نخواهند بود .در
نتیجه ،به دلیل تعطیلی مدارس ،زنان و دختران بیشترین آسیب را
متحمل شدهاند چون در بسیاری از جوامع بهدلیل تعطیلی مدارس،
آنها به سمت ازدواجهای اجباری سوق داده میشوند .طبق گزارشات
یونیسف ،به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و نیز تکنولوژیهای الزم
برای آموزش از راه دور 463 ،میلیون کودک نمیتوانند از برنامههای
آموزش از راه دور بهرهمند شوند و متاسفانه این وضعیت ،بحرانهای
روانی را در کودکان دامن میزند.
 .2کالسهای مجازی و بیانگیزگی کودکان :به گزارش یونیسف
«زیر سایه بیماری کووید ،زندگی میلیونها کودک بهطور موقت به
خانهها و صفحات نمایش خالصه شدهاست ».به گفته روانشناسان
کودک ،امروزه کودکان بیانگیزهتر از هر زمان دیگری هستند بهطوری
که عالئم بیشفعالی و اختالالت حسی در آنها به وفور دیده میشود
و علت آن هم چیزی جز کالسهای درس مجازی نیست!
روان شناسان بالینی متخصص در رشد کودک و نوجوان ،وضعیت
کودکان و نوجوانان را در برخی از کشورها مانند اندونزی ،بسیار بد
گزارش و توصیف میکنند چون در این کشورها بهعلت فقر فرهنگی

حضور در دنیای خارج که بخشی حیاتی از دوران کودکی
است ،به دلیل شیوهنامههای سختگیرانه
بهداشتی از زندگی کودکان در سراسر
جهان حذف شده است .روانشناسان
معتقدند که بازی در فضای باز
دارای مزایای زیادی است و تاثیر
بسزایی در رشد کودکان دارد،
مهارتهای رفتاری آنها را بهبود
میبخشد و دامنه حواسشان را
گسترش میدهد .عالوهبراین،
گذراندن زمان در نور طبیعی،
نهتنها کودکان که بزرگساالن
را شادتر و سیستم ایمنی
ایشان را تقویت میکند

آموزش آنالین ،دانشآموزان را در معرض واقعیتی اجتنابناپذیر
قرار دادهاست و آن افزایش بیسابقه زمان سپری شده ایشان پای
صفحههای نمایش خانگی برای یادگیری و ارتباط با کودکان و
همسن و ساالن است .در این میان ،واقعیت غمانگیز این است
که همان صفحات نمایش خانگی که قبل از کرونا منبع تولید
اضطراب ،تنهایی و افسردگی در میان کودکان و نوجوانان بودند،
امروزه ،تنها مونس ایشان و راهی برای ارتباط آنها با جهان خارج
از منزل و نیز تنها راه آموزش است ،مسالهای که بحرانهای روانی
و بدخلقیهای افسارگسیختهای در میان کودکان و نوجوانان به
همراه داشتهاست!
 .3قرنطینه :حضور در دنیای خارج که بخشی حیاتی از دوران کودکی
است ،به دلیل شیوهنامههای سختگیرانه بهداشتی از زندگی کودکان
در سراسر جهان حذف شده است .روانشناسان و مربیان تربیتی
کودک معتقدند که بازی در فضای باز دارای مزایای زیادی است و
تاثیر بسزایی در رشد کودکان دارد ،مهارتهای رفتاری آنها را بهبود
میبخشد و دامنه حواسشان را گسترش میدهد .عالوهبراین ،گذراندن
زمان در نور طبیعی ،نهتنها کودکان که بزرگساالن را شادتر و سیستم
ایمنی ایشان را تقویت میکند.
در یک نظرسنجی و با حضور  1143والد بچههای  3تا  18ساله از
ایتالیا و اسپانیا ،تاثیر احساسی قرنطینه کووید 19-مورد
بررسی قرار گرفت87 .درصد والدین تغییرات
رفتاری و عاطفی را در کودکان خود و
در طول همهگیری گزارش کردهاند.
بیشترین تغییرات مشاهده شده
شامل مشکل در تمرکز
کسالت
(76.6درصد)،
(52درصد)،تحریکپذیری
(39درصد) ،بیقراری
(38.8درصد)،عصبیبودن
(38درصد) ،انزواطلبی
(31.3درصد) ،ناراحتی
(30.4درصد) و نگرانی
(30.1درصد) بودهاست.
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اگر وضعیت همهگیری را از سپتامبر  2020با ۱۰سال قبل مقایسه
کنیم ،به عنوان مثال بیمارستان روبرت دبره در شمال شرقی پاریس دو
برابر بیشتر از قبل ،پذیرای کودکانی بوده است که نیاز به مراقبتهای
روانپزشکی داشتهاند .این بیمارستان از شروع کرونا ۲ ،تا  ۳برابر بیشتر
از قبل بیماران حدود  16سالهای داشته است که هر یک به نحوی سعی
در خاتمه دادن به زندگی خویش داشتهاند.

کودکان و نوجوانانی که کارشان به بیمارستان میکشد ،همگی افسرده،
مضطرب ،الغر ،بیخواب و پریشاناحوال هستند .درحقیقت وضعیت
همهگیری،بیماریهایروانینهفتهآنهارابهحالتبالفعلدرآوردهاست.

زیاد،معموالکودکاندرمورداحساساتخودباوالدینصحبتنمیکنند
و این کار ،در این نوع کشورها به هیچ عنوان رایج نیست.
نابرابری اجتماعی -اقتصادی نیز میتواند عاملی باشد که در هند باعث
ناراحتی هر چه بیشتر کودکان در دوران همهگیری کرونا شدهاست.
روان شناسان کودک در تحقیقات خود دریافتهاند که کودکان اغلب از
نشان دادن خانه خود در تماسهای ویدئویی کالس مدرسه ،ناراحت
میشوند زیرا از این میترسند که توسط همساالن خود در زمینههای
مختلف مورد قضاوت قرار گیرند.
در این خانوادهها ،قطع مکرر برق بسیار رایج است ،اتفاقی که کودکان
را بهطور خودکار از کالس درس مجازی جدا میکند و نوعی احساس
شرم،سرافکندگیوعدمهماهنگیباهمساالنخودرادرآنهابرمیانگیزد.
هنگامی که آنها دوباره به کالس متصل میشوند ،همواره میترسند در
مورد چیزی که ناخواسته از دست دادهاند ،از سوی معلم مورد سوال قرار
گیرند و همین استرس ،شور و شوق یادگیری را در آنها خفه میکند!

 :وظيفه و نقش والدين در چنين
شرايطي چيست؟
با توجه به اينكه در دوران كرونا در محيط خانه
و فضاي جامعه ،تنشهاي زيادي وجود دارد،
كودكان نيز مدام با هجوم اين تنشها مواجه
هستند ،مهمترين كاري كه والدين ميتوانند
انجام دهند حفظ آرامش در خانه است .پدر و
مادرها براي مقابله با مشكالت اقتصادي و حتي
سوگ و اندوه ناشي از دوران كرونا بايد دنبال
يافتن راهي براي قدرتمندتر شدن خود براي
رويارويي با چنين شرايطي باشند و در اين ميان،
هر شخص ميتواند روش منحصر به فرد خود
را داشته باشد .در واقع ما بايد هميشه خودمان
را براي مواجهه با حوادث غيرمترقبهاي مانند
كرونا آماده كنيم .در غيراينصورت نميتوانيم
از كودكان انتظار داشته باشيم بتوانند خود را
با شرايط وفق دهند .اگر والدين از قبل چنين
آمادگيهايي نداشتهاند درحال حاضر بايد
بکوشند تا حد امكان آن را جبران کنند .مثال
خودشان را از انواع تنش و اخبار منفي مرتبط
با اين دوران دور كنند.
در برابر سواالت كودكان هم بايد با توجه به
سن و سالشان ،توضيحات درست و منطقي
به آنها داده شود .ضمن آنكه هيچگاه حتي در
سختترين شرايط نبايد به آنها دروغ گفت.
همدلي با كودكان نيز موضوع بسیار مهمي
است كه ميتواند كمك زيادي به آنها بكند؛
يعني ضمن آنكه بچهها بايد در جريان واقعيات
زندگي حتي مرگ قرار بگيرند ،نبايد حمايت
و اعتماد به والدين خود را از دست بدهند.
توجه داشته باشيم در اختيار داشتن وقت بيشتر
والدين در دوران كرونا ،فرصتي در اختيار آنها
قرار خواهد داد تا بتوانند بيشتر با فررندانشان
وقت بگذرانند .اين كار شايد به ظاهر كار
سادهای باشد ،ولي تاثيرات آن بسيار مهم است
چون باعث ميشود كودكان احساس عشق و
امنيت بيشتري داشته باشند و خود را تنها و
درمانده در برابر مشكالت ندانند.

نقشه سالمت

بیمارانکرونا
در خراسان شمالی با
وضعیت خیلی بدحال
مراجعهمیکنند /ایسنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :موسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
صفحهآرایی :فرانک دزفولی ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمان آگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

تعدادجانباختگان
کرونا در ایالم به ۹۹۳
نفر رسید /ایسنا

تازهها
ترکیب کردن دو
واکسنچینیکرونا
پاسخایمنیقویتری
ایجادمیکند
یک بررسی در چین درباره
ترکیب کردن واکسنهای کرونا
نشان داد که تزریق دو دوز از یک
واکسن چینی کرونا و تزریق دوز
سومازنوعدیگریازواکسنهای
چینیپاسخایمنیبسیارقویتری
ایجاد میکند.
بهگزارشرویترز،اینبررسییکی
ازنخستینبررسیهادرچیندرباره
ترکیبواکسنهایمتفاوتکرونا
استودرحالییافتههایآنمنتشر
میشودکهمقاماتچینیمیگویند
با توجه به نگرانی درباره کاهش
حفاظتناشیازواکسنهادرطول
زمانتزریقدوزهاییادآورواکسن
را در گروههای خاصی از افراد
مورد نظر قرار دادهاند.

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

تزریق دوز سوم واکسن چینی آنتیبادیهای ضددلتا را باال میبرد
یک بررسی جدید نشان میدهد که تزریق یک
دوز سوم یادآور واکسن کرونای شرکت چینی
سینوواک افت آنتیبادیهای ضدسوی ه دلتای
کروناویروس را برطرف میکند.
به گزارش رویترز ،این یافتهها برخی نگرانیها
ن به
درباره پاسخ ایمنی درازمدت ناشی از واکس 
سوی ه بسیار واگیر دلتای کرونا را کاهش میدهد.
یافتههایاینبررسیدرهنگامیمنتشرمیشودکه
نگرانیهادربارهاثربخشیواکسنچینیسینوواک
در برابر سوی ه دلتا که حتی در کشورهای با پوشش
واکسیناسیونباالباعثافزایشمواردعفونتهای
جدید شده است ،باال گرفته است.
چندکشورکهدربرنامهواکسیناسیونشانعمدتابر

واکسن سینوواک تکیه کرده بودند ،دادن دوزهای
سوم یادآور با واکسنهای ساخت شرکتهای
غربی را به افراد کامال واکسینهشده با این واکسن
چینی آغاز کردهاند .در این بررسی ،در نمونههای

گرفته شده از افراد شش ماه پس از دریافت دوز
تآنتیبادیخنثیکننده
دومواکسنسینوواکفعالی 
ضدسوی ه دلتا شناسایی نشد اما چهار هفته پس از
انجام واکسیناسیون ،در افرادی که دوز سوم یادآور
واکسن سینوواک دریافت کرده بودند ،نسبت به
افرادی که دو دوز معمول واکسن سینوواک را
دریافت کرده بودند ،در نمونههای خون گرفته
شده فعالیت آنتیبادی خنثیکننده بر ضدسویه
دلتا افزایشی  2/5برابری پیدا کرده بود.
پژوهشگران آکادمی علوم چین ،دانشگاه فوران
چین ،شرکت سینوواک و چند موسسه دیگر که
این بررسی را انجام دادهاند ،در مقالهشان در این
باره بحث نکردهاند که این تغییرات در فعالیت

آزمایش کرونا در بازاری در بانکوک پایتخت تایلند

آنتیبادی به طور خاص چطور در پیشگیری
از بیمار شدن افراد با سوی ه دلتا تاثیر میگذارد.
این بررسی آزمایشگاهی بر مبنای نمونههای به
دست آمده از  ۶۶فرد شرکتکننده شامل ۳۸
داوطلب میشد که یا دو دوز واکسن سینوواک
یا سه دوز از آن دریافت کرده بودند.
سازمان جهانی بهداشت قصد دارد از طریق برنامه
کوواکسحدود۱۰۰میلیوندوزواکسنهایچینی
سینوواک و سینوفارم را تا پایان ماه جاری میالدی
به سراسر جهان ،عمدتا به آسیا و آفریقا بفرستد اما
برخی از کشورها از پذیرفتن واکسنهای چینی
خودداری و به نبود دادهها درباره اثربخشی در
برابر سوی ه دلتا استناد کردهاند.

روزنامه نیکئی ژاپن مینویسد این کشور از ماه
دسامبر (آذر ماه) گواهی آنالین واکسیناسیون
کرونا صادر خواهد کرد.
به گزارش رویترز ،این روزنامه بدون ذکر منابعش
نوشت دولت ژاپن قصد دارد این گواهی را که
بیشتر برای سفرهای خارجی است تا استفاده
داخلی است  -با یک کد اسکن  QRاز طریق
یک اپلیکیشن تلفن هوشمند از میانه ماه دسامبر
(اواخر آذر ماه) صادر کند.
یوشیده سوگا ،نخستوزیر ژاپن و سایر اعضای

(مهر یا آبان) بر ضدکرون واکسینه کند ،تارو کونو

AFP

دانشآموزان انگلیسی پیش از بازگشت به مدرسه آزمایش کرونا میدهند.
		
گتی ایمجز

ژاپن گواهی دیجیتال واکسیناسیون کرونا صادر میکند
کابینه این کشور دوشنبه در جلسه شورای ارتقای
جامعه دیجیتال شرکت میکنندو در آنجا درباره
سیاست دولت درباره گذرنامههای دیجیتال
واکسن تصمیم خواهند گرفت.
بهنوشتهروزنامهنیکئی،اینپروژهدرالویت«آژانس
دیجیتال» ژاپن خواهد بود ،سازمان جدیدی که
این هفته شروع به کار کرد و بر آنالین کردن
زیربنایهای دولت مرکزی و دولتهای محلی
متمرکز خواهد بود .از طرف دیگر ،در حالی که
ژاپن قصد دارد کل جمعیت را تا ماه اکتبر یا نوامبر

دوربين سالمت

وزیر مسوول عرضه واکسن در ژاپن روز یکشنبه
وعده تزریق دوز سوم یادآور واکسنها را داد.
او گفت« :دوزهای یادآور واکسنهای فایزر و
مدرنا که در ابتدای سال آینده وارد خواهند شد
و کارکنان پزشکی و سالمندان که در اولویت
واکسیناسیون بوده و دومین دوز واکسنشان را
در ماه ژوئیه (تیر) به آنها تزریق شد ،در موقع
مناسب دوز سوم یادآور را دریافت خواهند کرد».
کونودرمصاحب هتلویزیونیاشگفت«:هدفژاپن
رسیدن به میزا ن ۸۰درصد واکسیناسیون است».

هند مجوز اضطراری داروی کرونای شرکت روش را به دست میآورد
این بررسی که یافتههای آن روز
دوشنبهپیشاز«داوریهمتا»منتشر
شده است ،نشان داد در افرادی
که یک دوز سوم یادآور با یک
واکسن شرکت «کانسینوبایو»
سه تا شش ماه پس از دوز دوم
واکسن سینوواک دریافت کرده
بودند ،دو هفته بعد از این تزریق
افزایش  ۷۸برابری در میانگین
میزانهای آنتیبادی خنثیکننده
رخ داده است.
در گروهی دیگری از این افراد
که دوز سوم یادآورشان از نوع
واکسن سینوواک بود ،میزان
افزایش آنتیبادی خنثیکننده
 15/2برابر بود.
باالخرهدرگروهسومیکهیکدوز
واکسن سینوواک و بعد در فاصله
یک تا دو ماه بعد یک دوز یادآور
واکسنکانسینوبایودریافتکرده
بودند ،افزایش  25/7برابری در
میزانهای آنتیبادی خنثیکننده
ایجاد شده بود (در افرادی که
به طور استاندارد دو دوز واکسن
سینوواکدریافتکردهبودند،پس
از دوز دوم افزایش  6/2برابری
در میزان آنتیبادی خنثیکننده رخ
داده بود ).یافتههای این بررسی
بر مبنای آنالیز دادههای به دست
آمده از  ۳۰۰فرد بزرگساالن ۱۸
تا  ۵۹سال به دست آمده است.
البته این پژوهشگران میگویند
این بررسی حفاظت ناشی از
تزریق دوزهای یادآور در برابر
کووید( 19-در دنیای واقعی) را
ارزیابینکردهوهمچنینآنتیبادی
خنثیکننده مربوط به سوی ه واگیر
دلتا را آزمایش نکرده است .تا
به حال بیش از  1/4میلیارد دوز
واکسنکرونایشرکتسینوواک
در سطح جهان تزریق شده است
که سه چهارم آن مربوط در چین
انجام شده است.
چین که عفونتهای محلی کرونا
را مهار کرده است ،تا روز دوشنبه
 ۶سپتامبر ( ۱۵شهریور) حدود
 ۶۹درصد جمعیتش را به طور
کامل واکسینه کرده است .مقامات
چین میگویند تا روز دوشنبه 2/1
میلیارددوزواکسنرادراینکشور
تجویز کردهاند.

شرکت داروسازی هندی «هترو» اعالم کرد که
مجوز اضطراری برای ساختن شکل ژنریک
داروی کرونای شرکت روش را به دست
آورده است.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز،
انتظار میرود شرکت هترو تولید این دارو به
نام توسیلیزومب را با نام «توسیرا» ()Tocira
در پایان این ماه آغاز کند .بررسیها نشان
دادهاند که توسیلزومب که در اصل یک داروی
پرفروش برای درمان آرتریت روماتوئید است

و شرکت روش آن را با نام تجاری «آکتمرا»

تولید میکند باعث کوتاه شدن زمان بهبود و
کاهش نیاز به تهویه مکانیکی (دستگاه تنفس
مصنوعی) در افراد مبتال به بیماری شدید
کووید 19-میشود.
انتشار سویه بسیار واگیر دلتای کرونا که باعث
افزایش موارد کووید 19-در سراسر جهان شده
است ،به کمبود جهانی این دارو انجامیده است.
شمار موارد کووید 19-پس از گذر از قله موج
دوم شیوع در ماههای آوریل و مه (فروردین و
اردیبهشت) کاهش یافته است اما کارشناسان

اعتقاد دارند که این کشور باید آماده موج سوم
شیوع کرونا تا ماه اکتبر (مهر) باشد.
توسیلیزومب هندی یا «توسیرا» در کارخانه
شرکت هترو در حیدرآباد ساخته خواهد شد.
شرکت هترو که داروهای دیگر مورد استفاده
برای درمان کووید 19-مانند رمدسیویر و
فاپیراویر را هم میسازد ،قبال در ماه ژوئیه
(تیر) تقاضای تایید اضطراری داروی تجربی
خوراکی ضدکرونای شرکت داروسازی مرک
را هم به دولت هند تسلیم کرده بود

یک لکلک با پای مصنوعی ساخته شده با پرینت سهبعدی در جمهوری چک
رویترز

واکسن کرونای مدرنا در اتحادیه اروپا مجوز مصرف در نوجوانان را گرفت
واکسن کرونای شرکت مدرنا به عنوان دومین
واکسندراتحادیهاروپامجوزمصرفدرنوجوانان
 ۱۲تا  ۱۷ساله را گرفت.
به گزارش همش رویترز به گفته «سازمان دارویی
اروپا» ( )EMAاعالم کرد استفاده از این واکسن
با نام تجاری «اسپایکوکس» ( )Spikevaxدر
نوجوانان مانند افراد باالی  ۱۸سال خواهد بود
و پاسخ آنتیبادی ایجاد شده با این واکسن در
نوجوانانقابلمقایسهباپاسخآنتیبادیدیدهشده
در افراد  ۱۸تا  ۲۵سال است .با وجود شیوع سویه
بسیار واگیر دلتای کروناویروس واکسیناسیون

کودکان اقدامی ضروری برای رسیدن به ایمنی
جمعی شمرده شده است .شرکت مدرنا در
ماه مه (اردیبهشت) اعالم کرد که بررسیاش
بیخطر و اثربخش بودن واکسنش در نوجوانان
را ثابت کرده است.
 EMAاعالم کرد که این واکسن دو دوزی با
فاصله چهار هفته تزریق میشود و توصیه کمیته
داروهای انسانی این سازمان بر اساس بررسی
 ۳۷۳۲داوطلب بوده است. .شرکت فایزر و
شرکت آلمانی همکارش ،بیونتک مجوز مصرف
واکسنشان را برای نوجوانان در اتحادیه اروپا در

ماهمه(اردیبهشت)گرفتند.بهگفتهآژانسدارویی
اروپا ،عوارض جانبی شایع پس از واکسناسیون با

واکسن مدرنا شبیه عوارض مشاهده شده در افراد
بزرگسالتر است اما به علت اندازه کوچکتر
بررسی در نوجوانان ،کارآزمایی بالینی واکسن در
آنها نتوانست آثار جانبی ناشایع را شناسایی کند
یا خطر یکی از این عوارض شناختهشده یعنی
التهاب عضله قلب (میوکاردیت) و پرده اطراف
قلب(پریکاردیت)راتخمینبزند.آژانسدارویی
اروپا التهاب قلب را به عنوان یک عارضه جانبی
ممکن اما نادر پس از تزریق واکسنهای کرونای
از نوع  mRNAمانند واکسن مدرنا و واکسن
فایزر در بزرگساالن فهرست کرده است.

دانشآموز فلسطینی در کرانه غربی در روز اول مدرسه واکسن فایزر دریافت میکند.
AFP

هند مجوز آزمایش بالینی واکسن کرونای داخلی را در کودکان میدهد
هند به شرکت داروسازی داخلی «بایولوجیکال
ای» (( BioEدر این کشور اجازه داده است که
آزمایش بالینی مرحله میانی واکسن کرونایش را
در کودکان و نوجوان آغاز کند.
به گزارش رویترز« ،کنترلکننده عمومی داروهای
هند»()DCGIبهاینشرکتداروسازیمستقردر
حیدرآبادهنداجازهدادبیخطربودنوتحملپذیری
واکسنی کرونای تولیدیاش به نام «کوربواکس»
( )CORBEVAXرا در این جمعیت بررسی
کند«.کوربواکس»یکواکسنپروتئینپایه(براساس

زیرواحد پروتئینی کروناویروس) است و شرکت

 BioEبا اعتباری که از «سازمان توسعه بینالمللی
آمریکا» دریافت میکند ،قصد دارد ظرفیت تولید
این واکسن را تا پایان سال  ۲۰۲۲میالدی دست کم
به یک میلیارد دوز برساند .تا به حال ،هند به شش
واکسن کرونا برای استفاده در این کشور مجوز داده
است و حدود 11/28درصد جمعیت این کشور
با این واکسنها به طور کامل واکسینه شدهاند.
ازاینششواکسن،دوواکسنبهوسیلهشرکتهای
هندی بهارات بیوتک و زیدوس کادیال داخل این
کشور ساخته و تولید شدهاند.

هند همچنین در پایان ماه اوت (مرداد) واکسن
کرونایشرکتکادیالراکهنخستینواکسنکرونای
از نوع  DNAاست ،برای استفاده اضطراری در
کودکان  ۱۲ساله و باالتر تایید کرده بود .این واکسن
بهنامZyCoV-Dازبخشیازمادهژنتیکیویروس
ن خاصی
استفاده میکند که دستور ساخت پروتئی 
را میدهد که دستگاه ایمنی آن را شناسایی میکند
و به آن پاسخ میدهد .واکسن  ZyCoV-Dبر
خالف اغلب واکسنهای کرونا که نیاز به دو دوز
یا حتی یک دوز دارند ،در سه دوز تجویز میشود.

گردشگران در ایتالیا برای سوار شدن به قطار گواهی واکسیناسیون نشان میدهند.
EPA

اتحادیه اروپا موارد نادر التهاب پس از واکسنهای کرونا را بازبینی میکند
سازمان ناظر دارویی اروپایی اعالم کرد درحال
بازبینیخطریکعارضهالتهابینادربهدنبالتزریق
واکسنهای کرونا است.
به گزارش رویترز ،هیات ایمنی «آژانس دارویی
اروپا» ( )EMAدر حال بررسی عارضهای به نام
«نشانگانالتهابیچندسیستمی»()MISاستکهدر
یک نوجوان  ۱۷ساله پس از تزریق واکسن کرونای
فایزر /بیونتک رخ داده است .این نوجوان اکنون به
طور کامل بهبود یافته است .به گفته  ،EMAاین
عارضه همچنین پس از برخی دیگر از واکسنهای
کروناهمرخدادهاست.بهگفتهاینسازمان«،نشانگان
التهاب چندسیستمی» ( )MISقبال در افراد مبتال

به کووید 19-هم گزارش شده است اما در مورد
نوجوان هلندی ،هیچ سابقهای از عفونت کرونا
وجود نداشته است .در این نشانگان وخیم اما نادر،
بخشهای متفاوت بدن از جمله قلب ،ریهها ،کلیه،
مغز ،پوست ،چشمها و اندامهای گوارشی ملتهب
میشوند EMA .میگوید در حال حاضر هیچ
تغییری در توصیههایش درباره استفاده از واکسن
فایزر یا سایر واکسنهای کرونا انجام نداده است.
در منطقه اقتصادی اروپا تا  ۹اوت ( ۱۸مرداد) پنج
مورد از «نشانگان التهابی چندسیستمی» ()MIS
پس از دریافت واکسن فایزر ،یک مورد از این
عارضه به دنبال تزریق هر یک از واکسنهای

جانسون اند جانسون و مدرنا گزارش شده است.
دادههای مربوط به بیخطر بودن واکسنها که به
وسیله مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا

و شرکت فایزر منتشر شدهاند ،اشارهای به وقوع
هیچ موردی از عارضه MISدر افراد دریافتکننده
واکسن کرونای فایزر که ماه پیش در آمریکا تایید
کامل گرفت ،ندارند .هیات ایمنی آژانس دارویی
اروپا همچنین در حال بازبینی موارد گزارششده
لختهشدنخوندروریدهایا«ترمبوآمبولیوریدی»
در دریافتکنندگان واکسن کرونای جانسون اند
جانسون است .به گفته این سازمان ،این عارضه
نادر لخته شدن خون با عارضه نادر دیگر لخته شدن
خون همراه با افت پالکتهای خون که پس از
دریافتواکسنجانسوناندجانسون(ونیزواکسن
آسترازنکا) گزارش شده بود ،متفاوت است.

مردی در ملبورن استرالیا در صف واکسن کرونا کتاب میخواند.
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