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گزارش «سالمت» از چالشهای آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط کرونایی

کالف سردرگم بازگشایی مدارس

کاهش وزن
در بیمارتان را
جدی بگیرید!
صفحه7

درآستانهآغازسالتحصیلیجدیدودرشرایطکرونایی
کشورچالشبازگشاییمدارسبهیککالفسردرگم
تبدیلشدهاست.پیشازایناعالمشدهبودکهسال
تحصیلیجدیدازابتدایآبانماهبهصورتحضوریدر
برخیمناطقکشورآغازخواهدشداماوزارتبهداشت
همچنانبرمجازیبودنکالسهااصراردارد.ازسویدیگر
نگرانیهاییدرموردشیوعنوعجدیدویروسکروناموسوم
بهالمبدادرپاییزاوضاعراپیچیدهترکردهاست...صفحه2

دكتر غالمحسین معتمدی
روانپزشک و محقق حوزه مرگ

روبروشدن با مرگ
را باید آموزش داد
مرگ و چگونگي مواجهه با آن ،رويداد مهمي
است .انكارمرگ ،عالوه بر اينكه ميتواند ما را
بهگونهاي از آن جدا و رها كند؛ گاهي هم آنقدر
ما را از آن جدا ميكند كه ترجيح ميدهيم به
نوعي فراموشش كنيم اما با توجه به افزايش
مرگ و مير در دوران كرونا ،نوع مواجهه اغلب
ما نيز با آن تغيير كرده است...صفحه3

ناشنوایان کجای دنیای کرونا
قرار گرفتند و اپلیکیشنها
چطور به دادشان میرسند

سکوتهاییکه
رنگی میشوند

با حمیدرضا مصاحبهای متفاوت و به صورت
تایپی داشتم ،اگرچه صدایش را نشندیم اما
قاطعیت و تالش را در کالم نوشتاریاش
خواندم .حمیدرضا از آن دسته افرادی است
که به معنای واقعی نبود امکانات و سختیهای
زندگی را بهعنوان تجربه و راهی برای رسیدن به
هدف خوانده ،از آرزوهایش دست نکشیده و با
بیمهری دیگران دلسرد نشده است...صفحه4

تاکید دکتر نسرین امیدوار
متخصص تغذیه درباره:

حفظ محیطزیست
با تغذیه پایدار

در حال حاضر تعییرات اقلیمی و مشکالت
زیستمحیطی دو خطر جدی برای همه کشورها
محسوب میشوند به گونهای که در سالهای
اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی،
صدمات جبرانناپذیری را به برخی کشورها
وارد کرده است .مطالعات نشان داده است
که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،بیشترین
خسارات و صدمات اقتصادی را از گرمایش
جهانی متحمل خواهند شد...صفحه8

آلزایمر از آمار تا مراقبت
و زندگی با مبتالیان

بچـهنشده
بیـماراست...

«آلزایمر» یکی از چالشهای جدی سالمت بشر
است که در سنین سالمندی بروز بیشتری پیدا
میکند .طبیعی است افزایش امید بهزندگی و
آمار باالی سالمندان در جوامع مختلف منجر به
افزایش آمار مبتالیان به این بیماری شدهاست.
گرچه اکثر مردم آلزایمر را با فراموشی
میشناسند اما در واقع بیمار دچار اختالل در
عملکردهای مختلف مغز مانند توجه ،تمرکز،
زبان ،تفکر و قضاوت میشود...صفحه10

مراقبتها ،عالئم و عوارض
 ۳ماه دوم «بارداری»

اهمیت شیوه
زندگی سالم در
سالمت بارداری

در۳ماههدومبارداریبروزعالئموعوارض
اولیهبارداریهمچنیناحتمالسقطدرایندوران
نسبتبههفتههایاولبارداریکمتراست.معموال
بینهفتههای16تا20بارداریسونوگرافیتجویز
میشودتاتعدادجنین،وضعیتسالمتورشد
جنین،برخیازعیوبمادرزادیو...همچنینزمان
زایمانمشخصشود...صفحه15

چند ایده برای داشتن
زندگی سالم و بانشاط

بیرونرفتنازخانهکمکمیکندتاورزشکنید،پیادهرویخارج
ازخانه،انجامورزشراآسانمیکندبهخصوصبرایبچهها.
اصالنیازیبهعضوشدندرورزشگاه،رفتوآمدیاابزارخاصی
نیست.فقطازخانهخارجشوید.شمامیتوانیدبسیاریازتمرینات
بدنسازی،تمریناتکششییامجموعهایازتمریناترادرپارک
محلبایکشیبکمانجامدهید.نوعهواوزمینناهموارمیتواندبه
یبیشترکمککند...صفحه4
تغییرتمرینوسوزاندنکالر 

راهنمای زیبایی در
دهههای  40 ،30و  50زندگی

زیباییوجوانی
برنامهمیخواهد

باافزایشسن،پوستماندچارتغییراتچشمگیریمیشودودیگر
مثلپوستکودکانونوجوانانلطیفوباطراوتنیست.مهمترین
علتپدیدهپیریپوستکاهشکالژنسازی،کاهشقدرت
حفظرطوبتوکاهشسرعتتجدیدسلولهاست...صفحه13

بررسی بازتاب رفتار
پدران و مادران بر كودكان

كودكان؛آينـه
تمامنمای والدین

رفتار و خلقيات هر يك از ما تحت تاثير رفتار والدين ما در
کودکی است؛ همانطور كه فرزندان ما آينهاي از رفتار ما هستند
عملکرد ما نیز تاثیر بسیار زیادی بر آنها خواهد گذاشت و تا اندازه
زیادی میتواند تعیینکننده نوع رفتار آنها باشد...صفحه14
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

اخبـار

بازگشایی مدارس تا آبان ممکن نیست

به گزارش «سالمت» به نقل از ایسنا،با توجه به پایان موج پنجم شیوع کرونا در پایان مهرماه
و ایمن شدن کامل معلمان در همین زمان به نظر میرسد امکان بازگشایی حضوری مدارس
حداقل تا آغاز آبان ماه وجود ندارد.
بازگشایی مدارس بهصورت حضوری وابسته به پیشرفت واکسیناسیون معلمان و واکسیناسیون
سراسری ،امکان علمی واکسینه کردن دانشآموزان و انتخاب واکسن دارای اثربخشی باال
برای گروههای سنی  ۱۲تا  ۱۸سال است.

خطر آپارتاید واکسن در جهان

معاون بهداشت وزارت بهداشت :دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن میشود.
این بسیار خطرناک است که اعالم شود فقط برای واکسنهای فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا

جانسون اند جانسون ویزای سفر به برخی کشورها صادر میشود .آپارتاید واکسن که برخی
کشورهای بزرگ در حال دامن زدن به آن هستند جز به سود چند شرکت معدود تولیدکننده
این واکسنها به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.
تا زمانی که  ۷۰درصد مردم جهان واکسینه نشوند واکسیناسیون دوز سوم به مردم این کشورها
نیز به نفع آنان نخواهد بود و این تبعیض آشکار آنان را از جهشهای جدید کرونا ایمن نمیکند.

هنوز تزریق دوز سوم واکسن کرونا ضرورتی ندارد

به گزارش سپید آنالین ،برخی از مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت تاکید کردند هنوز
گونههای کرونا آنقدر تهدیدکننده نیست که نیازی به تزریق دوز تقویتکننده باشد.

سال تحصیلی با «شاد» آغاز میشود

سالمت به نقل از ایسنا گزارش داد ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال هم

سال تحصیلی را با شاد آغاز میکنیم ،گفت« :ممکن است مدارس کمجمعیت در مناطق دوردستی
که به بعضی از امکانات دسترسی ندارند ،حضوری باشد اما بیش از  ۶۰درصد دانشآموزان،
مهر را با شاد آغاز میکنند».

اثربخشی باالی یک دوز از واکسن «اسپوتنیک وی» در سالمندان

به گزارش مجله معتبر «لنست»،نتایج یک مطالعه که به تازگی در آرژانتین منتشر شده نشان
داده است تزریق یک دوز از واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه میتواند از بستری شدن
و مرگ ناشی از کووید ۱۹-در سالمندان به میزان قابل توجهی جلوگیری کند.
تحقیق انجام شده در آرژانتین که نشریه معتبر لنست دادههای آن را منتشر کرده ،نشان میدهد:
«تزریق یک دوز واکسن کروناویروس ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک وی نسبت به دیگر
واکسنهای پیشرو و تولید شده برای مقابله با این بیماری از اثربخشی بیشتری برخوردار است
و میتواند از افراد مسن و سالمند در برابر نوع شدید بیماری محافظت کند.».

گزارش «سالمت» از چالشهای آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط کرونایی

کالف سردرگم بازگشایی مدارس
در آستانه آغاز سال تحصیلی
علی
جدید و در شرایط کرونایی
ابراهیمی
کشور چالش بازگشایی
مدارس به یک کالف سر
درگم تبدیل شده است .پیش از این اعالم
شده بود که سال تحصیلی جدید از ابتدای
آبانماه به صورت حضوری در برخی مناطق
کشور آغاز خواهد شد اما وزارت بهداشت
همچنان بر مجازی بودن کالسها اصرار دارد.
از سوی دیگر نگرانیهایی در مورد شیوع نوع
جدید ویروس کرونا موسوم به المبدا در پاییز
اوضاع را پیچیدهتر کرده است.
از این رو در آستانه مهرماه نگرانی خانوادهها در
مورد بازگشایی مدارس بیشتر شده و دلیل اصلی
این نگرانی هم نبود تصمیم مشخص برای آغاز
سال تحصیلی در شرایط شکننده کرونایی است.
از سوی دیگر برخی اعضای جامعه پزشکی نیز
تصمیم به بازگشایی مدارس در شرایط کنونی را

اگر بخواهیم اقدام مناسبی در
جهت بازگشایی مدارس انجام
دهیم باید سطح واکسیناسیون را
افزایش داده و یک برنامهریزی برای
واکسیناسیون کودکان انجام دهیم.
از این رو اگر تنها معلمان را واکسن
بزنیم با این کار نمیتوانیم جلوی
گسترش ویروس را بگیریم

یک اشتباه میدانند و معتقدند که سخن گفتن
از بازگشایی مدارس در شرایط کنونی نوعی
خودکشی است.
حسین کرمانپور ،مدیرکل سابق روابط عمومی
سازمان نظام پزشکی کشور در این خصوص
میگوید« :این موضوع بیشتر به یک شوخی
شبیه است ،مگر اینکه  ۷۰درصد دانشآموزان
و معلمان واکسن زده باشند؛ پس در غیر این

پیششرطبازگشاییمدارسازمنظریکاپیدمیولوژیست
مسعود یونسیان ،استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در
خصوص امکان بازگشایی مدارس در آینده نزدیک گفت« :با توجه به
شرایط موجود و تا زمانی که اولیای دانشآموزان واکسینه نشده باشند
بهتر است مدارس بازگشایی نشود».
مسعود یونسیان در گفت و گو با «سالمت» با تاکید بر اینکه باید مطالعات
علمی جدی در خصوص تبعات بازگشایی و نیز عدم لزوم شروع آموزش
حضوری در مدارس انجام شود ،اظهار داشت« :متاسفانه در کشورمان
مطالعهای در این خصوص انجام نشده و اگر هم شده باشد آموزش
و پرورش اطالعاتی در این خصوص منتشر نکرده است .از این رو
تا زمانی که تحقیقات علمی انجام نشده و نتایج آنها منتشر و به بوته
نقد گذاشته نشود نمیتوان تصمیم درستی در این خصوص گرفت».
وی در ادامه افزود« :بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در سایر
کشورها و بهخصوص کشورهایی که درصد باالیی از جمعیت آنها
واکسینه شدهاند واکسیناسیون دانشآموزان شرط بازگشایی مدارس
نیست .البته گزارشهای موردی از موارد شدید ابتالی دانشآموزان
وجود دارد اما درمجموع نسبت به افراد بزرگسال دهها و صدها بار
خطر ابتالی کمتری دارند البته خطر این احتمال از خطرات زندگی
معمول و حوادثی که در زندگی روزمره ممکن است برای دانشآموزان
اتفاق بیفتد بیشتر نیست».
یونسیان تاکید کرد« :ممکن است برخی دانشآموزان دارای بیماریهای
زمینهای از قبیل بیماریهای قلبی و تنفسی و چاقی باشند و باید در
گروه افراد بار خطر باال قرار گیرند و تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود».
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد «:نکته بعدی که باید
در خصوص بازگشایی مدارس در نظر گرفته شود این است که هم
بازگشایی مدارس و هم بسته بودن آنها تبعات و محاسنی دارند و
نمیتوان چشم روی یک بخش از این اتفاق بست و تنها یک بخش

را در نظر گرفت زیرا بسته بودن طوالنیمدت مدارس منجر به ترک
تحصیل بخش قابل توجهی از دانشآموزان در جهان شده و هرچقدر
که این روند طوالنیمدت شود ،همانند یک بیماری مزمن که درمان
آن مشکل خواهد شد احتمال بازگشت این دانشآموزان به تحصیل
کمتر خواهد شد .از سوی دیگر این افراد بخشی از جامعه هستند و
در آینده از نظر اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هم خود و هم جامعه را
با مشکالتی مواجه خواهند کرد .نکته دیگر اینکه مدارس بهخصوص
در مقطع ابتدایی محلی هستند که دانشآموزان در فاصلهای که انتظار
می رود در مدرسه باشند محافظت می شوند اما اگر بدون سرپرست
بهخصوص در خانوادههایی که والدین در بیرون از منزل شاغل هستند،
رها شوند خطرات زیادی از نظر جسمی ،روانی و سوانح آنها را تهدید
خواهد کرد .همچنین در بحث افسردگی و خودکشی بین این گروه هم
باید مطالعات دقیق و علمی انجام شود».
یونسیان تصریح کرد« :تمامی این موارد مستلزم آن است که آموزش و
پرورش مطالعهای در این خصوص انجام دهد و اگر انجام داده نتایج
آن را در قالب وبینارهای عمومی ارائه کند تا اندیشمندان بتوانند آن را
نقد کنند و دو سوی این قضیه مورد برسی قرار گیرد ».وی در بخش
دیگری از صحبتهای خود اظهار داشت« :در تکمیل صحبتهای قبلی
باید گفت که آن زمان هم که مدارس تعطیل هستند نوجوانان در منزل
نمینشیند و تجمعات خود را با گروههای همسن خود در پارکها و
کلوپهای ورزشی دارند و اگر بحث انتقال بیماری از دانشآموزان به
یکدیگر وجود داشته باشد در این اماکن هم این احتمال همچنان وجود
دارد .البته ممکن است در مدارس تراکم جمعیت بیشتری وجود داشته
باشد اما اینگونه نیست که اگر مدارس تعطیل شوند دانشآموزان هیچ
تماسی با یکدیگر نخواهند داشت و ایزوله خواهند بود».
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص امکان

استداللهای آموزش و پرورش درباره بازگشایی
ی خانوادهها و جامعه پزشکی از بازگشاییهای مدارس در حالی
نگران 
است که علیرضا کاظمی ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش از آغاز
سال تحصیلی از مهرماه به صورت مجازی خبر داد و گفت« :تالش
داریم بازگشایی مدارس خیلی آرام ،بیدغدغه و باشکوه انجام شود».
وی در خصوص واکسیناسیون دانشآموزان به عنوان پیششرط جامعه
پزشکی برای بازگشایی مدارس نیز اظهار داشت« :هرچند واکسیناسیون
دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال در دستور کار است اما واکسیناسیون دانشآموزان
شرط بازگشایی مدارس نیست و به هر میزان که بشود شیوهنامهها را
رعایت کرد میتوان مدارس را بازگشایی کرد».
کاظمی بر لزوم تک صدایی بودن خبرهای مربوط به بازگشایی مدارس
تاکید و عنوان کرد« :در فرصت باقیمانده تا مهرماه با تدوین بسته بازگشایی
مدارس و اقناع سازی افکار عمومی تالش خواهیم کرد تا این تک
صدایی را ایجاد کنیم».
وی تقدم ذاتی سالمت در بازگشایی مدارس را یک اصل مهم دانست
و تصریح کرد« :کفایت اقناع جامعه و خانوادهها نیز یک اصل مهم دیگر
است .البته اصل عدالت در تامین فرصتهای آموزشی با رویکردهای
اقتضایی نیز باید مدنظر باشد .اصل انعطاف و تفاوتهای جغرافیایی

متناسب با کرونا ،اصل تدریجی بودن حضور دانشآموزان در فضای
آموزش و پرورش و اصل نظارت نزدیک و میدانی در قالب ایجاد یک
شبکه بزرگ و مویرگی تا دل مدرسه نیز از دیگر اصول مهم قابل توجه
است .همچنین اصل تمرکززدایی یک اصل مهم است استانها باید مانور
بازگشایی را تدوین کنند .آغاز سال تحصیلی از اول مهرماه و بازگشایی
در قالب الگوی تدوین شده خواهد بود .توجه به واکسیناسیون مخاطبان
آموزش و پرورش نیز باید دردستور کار باشد».
علیرضا کمرهای ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
هم با بیان اینکه بازگشایی مدارس به صورت استانی خواهد بود ،از
موافقت بیشتر خانوادهها با آموزش حضوری دانشآموزان خبر داد و
گفت« :براساس آمار  ۷۵درصد والدین با بازگشایی مدارس به صورت
حضوری موافق هستند و تنها  ۲۵درصد اعالم نارضایتی کردهاند که باید
با آموزشهای الزم از دغدغه خاطر آنها در بازگشایی مدارس کم کنیم».
کمرهای با بیان اینکه روند بازگشت به مدرسه با تکیه بر اصل تدریجی بودن
آموزشهای حضوری و اقتضایی بودن آن رخ خواهد داد ،افزود« :درباره
مفهوم کلیدی تدریجی بودن باید در بازگشایی مدارس به صورت آرام و
تدریجی عمل کنیم و بازگشایی را کامال در اختیار استان و منطقه ،با توجه

بازگشایی مدارس در آینده نزدیک گفت« :با توجه به شرایط موجود و
تا زمانی که اولیای دانشآموزان واکسینه نشده باشند بهتر است مدارس
بازگشایی نشود بنابراین بدون اینکه اطالعات علمی و شواهد مستندی
در خصوص خطرات بازگشایی یا عدم آن داشته باشیم تصمیمگیری
در خصوص بسته بودن یا بازگشایی مدارس تصمیم عاقالنهای نخواهد
بود بنابراین باید در وهله اول مطالعاتی در دو سوی این موضوع صورت
گیرد و ارزیابی خطر و فایده این موضوع مشخص شود .البته باید تعاملی
مناسب هم با معلمان و والدین در این خصوص صورت گیرد زیرا اگر
قرار باشد تصمیمی در این خصوص گرفته شود باید نظرات ذی نفعان
موضوع هم در نظر گرفته شود».
یونسیان افزود« :همچنین باید آموزش و پرورش عالوه بر مطالعاتی
که عنوان شد ،اعالم کند که چه تمهیداتی برای رعایت اصول بهداشتی
در مدارس اندیشیده است .برای مثال باید اعالم شود که آیا فضاهای
جایگزین آموزشی فراهم شده و امکان شستن دست و تامین ماسک
برای دانشآموزان فراهم شده است یا نه .البته این اقدامات هزینه چندانی
برای کشور در مقایسه با هزینههای سرسام آور درمان نخواهد داشت
و باید دولت در این خصوص اقدام کند ».وی تاکید کرد« :نمیتوان
انتظار داشت که مدارس همچون گذشته بازگشایی شوند و بدون رعایت
هیچگونه محدودیتی دایر شوند بنابراین اگر قرار باشد مدارس شروع
به کار کنند باید با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی بازگشایی شوند
و آموزش و پرورش شفاف و صریح اعالم کند که چه اقداماتی برای
رعایت شیوهنامهها انجام داده است زیرا امروز تمامی اولیا واکسینه نشده
و نگرانیهای زیادی در این خصوص وجود دارد».
یونسیان ادامه داد« :در خصوص واکسینه شدن دانشآموزان هم میتوان
گفت که هنوز برای سنین زیر  12سال هیچ واکسنی کارآزمایی بالینی
خود را آغاز نکرده است .در خصوص سنین  12تا  18سال هم تا
زمانی که بالغان واکسن را دریافت نکردهاند واکسیناسیون شدن آنها
امکان پذیر نخواهد بود .البته واکسینه شدن آنها شرط بازگشایی نیست
اما این موضوع نافی اقدامات بهداشتی که باید برای بازگشایی مدارس

به شرایط قرار دهیم .البته در مدارس کمجمعیت که کالسهای زیر ۱۵
نفر داریم بازگشایی حضوری به صورت حتمی انجام خواهد شد ولی در
مدارسی که تعداد دانشآموزان باالتر از  ۴۵۰نفر است باید با برنامهریزی
دقیق ،دانشآموزان در کالسهای درس حضور داشته باشند تا بتوانیم با
رعایت دقیق شیوهنامههای بهداشتی ،با مراقبت از سالمت دانشآموزان،
شاهد حضور آنها در مدارس باشیم .تمامی اختیارات بازگشایی مدارس در
مناطق به استان و منطقه سپرده شده است .با تشخیص استان یا هر منطقه،
پروژه مهر انجام شده و مدارس سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد».
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش
نیز با بیان اینکه مبنای آموزش و پرورش بر بازگشایی حضوری مدارس
است ،روند اجرای شیوهنامههای بهداشتی در مدارس و خوابگاههای
دانشآموزی را تشریح کرد و گفت 427« :مرکز تجمیعی برای واکسیناسیون
معلمان ،ایجاد و شده و تاکنون بیش از  ۸۲درصد معلمان ،دوز اول واکسن
کرونا را دریافت کردهاند و در برخی استانها تا  ۸۰درصد از معلمان نیز
دوز دوم واکسن را هم تزریق کردهاند.طبق برنامهریزیهای انجام شده
واکسیناسیون تمام معلمان تا اول مهر به پایان خواهد رسید».
حمیدی گفت« :برای رعایت شیوهنامههای بهداشتی فاصله دانشآموزان
در کالس درس حدود یک و نیم متر در نظر گرفته شده است و زمان
استراحت دانشآموزان ،بهویژه در دوره ابتدایی ،به گونهای برنامهریزی شده
که از ازدحام در ورود و خروج دانشآموزان ،تا حد امکان کاسته شود.

صورت این کار نوعی خودکشی است چراکه
دو نوع دلتا و المبدا کودکان و نوجوانان را
هم درگیر میکند».
علیرضا ناجی ،رئیس مرکز تحقیقات ویروس
شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز
معتقد است« :اگر بخواهیم اقدام مناسبی در
جهت بازگشایی مدارس انجام دهیم باید سطح
واکسیناسیون را افزایش داده و یک برنامهریزی
برای واکسیناسیون کودکان انجام دهیم .از این
رو اگر تنها معلمان را واکسن بزنیم با این کار
نمیتوانیم جلوی گسترش ویروس را بگیریم».
وی تاکید می کند« :اگر کودکان واکسینه
نشوند میتوانند ویروس را به خانوادهها که
تا زمان بازگشایی مدارس درصد بسیاری از
آنها واکسینه نشدهاند منتقل کنند که این یک
خطر بسیار بزرگ است .برای هر بازگشایی
به ویژه در مدارس و دانشگاهها باید یک
تحلیل علمی داشته باشیم».

رخ دهد و آموزش و پروروش اقدامات خود را در این خصوص به
صورت شفاف اعالم کند ،نخواهد بود ».این استاد اپیدمیولوژی افزود:
«همچنین باید در شهرهایی که در آنها محدودیت تردد وجود دارد با
شهرداریها رایزنی شود تا طرحی را که به نظر برای مدیریت کرونا ضرر
دارد ملغی کنند و از نفع خود بگذرند زیرا در دراز مدت ضررهای این
موضوع دامن سایر بخشهای جامعه را خواهد گرفت و شهرداریها
باید به فکر بخشهای دیگری برای درآمد خود باشند».
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان تصریح کرد« :در وهله اول
باید مطالعات علمی در این خصوص صورت گیرد و در وهله دوم باید
تعامل جدی با تمام ذی نفعانی که در این بخش درگیر هستند انجام
شود تا در نهایت یک تصمیم آگاهانه و با در نظر گرفتن فایده و ضرر
هر دو طرف گرفته شود بنابراین این اقدامات تنها راه علمی و عقالنی
برای مدیریت این بخش است و تصمیمات هیجانی مبنی بر اینکه اگر
مدارس بازگشایی شوند همه دانشآموزان بیمار شده و به اولیا هم منتقل
خواهند کرد در حد شعار است و نمیشود اهمیت این موضوعات را
بهصورت کمی تعیین کرد بنابراین تا زمانی که مطالعات اعالم شده
انجام نشود نمیتوان نظر دقیقی در این خصوص داد».

کالسهای درس باید دارای تهویه هوا باشند که از یک طرف هوا وارد
کالس شده و از سمت دیگر هوا خارج شود .همچنین کالسهای درس،
سرویسها و  ....روزانه تا سه مرتبه باید ضدعفونی شوند ».معاون تربیت
بدنیوسالمتوزارتآموزشوپرورشگفت«:درخوابگاههایدانشآموزی
نیز باید فاصله  ۲متری بین تختها ،رعایت شود و به هیچ عنوان تختهای
دو طبقه استفاده نشود.مراقبت از سالمت دانشآموزان وظیفه اصلی ماست
و سعی میکنیم با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و دستورات ستاد ملی
مقابله با کرونا ،آسیبها را تا حد ممکن کاهش دهیم».

موضوع روز

ت شهریور هزار و چهارصد
شماره هشتصدویازده بیستوهف 
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دكتر غالمحسین معتمدی روانپزشک و محقق حوزه مرگ

روبرو شدن با مرگ را باید آموزش داد
مرگ و چگونگي مواجهه
با آن ،رويداد مهمي است.
یکتا فراهانی انكارمرگ ،عالوه بر اينكه
ميتواند ما را بهگونهاي
از آن جدا و رها كند؛ گاهي هم آنقدر ما
را از آن جدا ميكند كه ترجيح ميدهيم به
نوعي فراموشش كنيم اما با توجه به افزايش
مرگ و مير در دوران كرونا و نزديك شدن
بيشتر به مفهوم مرگ ،نوع مواجهه اغلب ما
نيز با آن تغيير كرده است .در اين خصوص
با دكتر غالمحسین معتمدی ،روانپزشک و
محقق حوزه مرگ گفتوگو كردهايم.

آموزش عمومی مرگ
فقط جنبه فلسفی
ندارد بلکه میتواند
بسیار ساده و حتی به
کودکان هم آموزش داده شود .البته
این آموزش به معنای آن نیست که
بخواهیم به آنها بگوییم مرگ چیز
خوبی است بلکه فقط باید تصویر
و دید درستی از مرگ به آنها ارائه
دهیم .در صورتی که پنهان کردن و
حرف نزدن ازآن چیزی جز روان نژندی
و استرس به دنبال نخواهد داشت

 :اصوال نگاه غالب افراد به پدیده
مرگ چگونه است؟
مرگ اصوال پدیدهای است که به زمان و مکان
خاصی تعلق نداردو میتواند در هر زمان برای هر
شخصی با هر سن و سالی اتفاق بیفتد اما به طور
کلی واکنش اغلب افراد از ابتدای تاریخ با پدیده
مرگ ،انکار آن بوده است .البته انکار فرهنگی و
شخصیهنوزهمهمچنانپابرجاماندهکهمیتوان
گفت به نوعی خودفریبی هم در آن نهفته است.
به همین دلیل هم بشر همیشه به دنبال نامیرایی
بوده است اما به تدریج با شکلگیری فلسفه و
ادیان ،موضوع پذیرش مرگ به میان آمده است.
در صورتی که پذیرش مرگ میتواند ترس از
مرگ را هم کمرنگتر کند .در این صورت از
مرگ و آگاه شدن بیشتر از آن فرار نمیکند.
آموزش عمومی مرگ فقط جنبه فلسفی ندارد
بلکه میتواند بسیار ساده و حتی به کودکان هم
آموزش داده شود .البته این آموزش به معنای
آن نیست که بخواهیم به آنها بگوییم مرگ چیز
خوبی است بلکه فقط باید تصویر و دید درستی
از مرگ به آنها ارائه دهیم .در صورتی که پنهان
کردن و حرف نزدن ازآن چیزی جز روان نژندی
و استرس به دنبال نخواهد داشت.
حتی افسانهپردازی هم به نوعی ریشه در ناتوانی
بشر در مواجهه با واقعیت دارد .در صورتی که
برای فاصله گرفتن از مرگ باید به سالم زیستن
بیشتر توجه و از خود آسیبی خودداری شود.
ضمن اینکه افراد باید سبک زندگی درستی
برای خود انتخاب کنند.
 :در حال حاضر و در مقابل پدیده
مرگ که بر اثر شیوع بیماری کرونا خیلی بیشتر
شده ،رویارویی افراد با مرگ چه تغییراتی
داشته است؟
معموالبعدازحوادثیمانندزلزلهوبالیایطبیعی،

خوداینموضوع،زمینهبروزواکنشهاینامحتمل
و نابهنجار را بیشتر فراهم خواهد کرد؛ چیزی که
به زودی مراجعان زیادی را روانه کلینیکهای
اعصاب و روان خواهد کرد.
افزایش مرگومیر بر اثر ابتال به کرونا در حال
حاضر و آینده کشور چه تاثیراتی خواهد داشت؟
مرگومیرهای رو به افزایش بر اثر کرونا ،جامعه
را با نوعی ماتم مداوم و اندوه همیشگی مواجه
کرده که شاید ارائه خدمات رایگان در مراکز
مشاوره مجازی یا حضوری و در اختیار قرار دادن
شماره تلفنهایی در این شرایط به خانوادههایی
که سوگهای نابهنجاری را تجربه میکنند تا
حدودی بتواند موثر واقع شود.
اما تجویز میزان زیاد داروهای آرامبخش به
کسانی که با مشکالت سوگ مواجه شدهاند
درست نیستچون اشخاص سوگوار باید در هر
حالتی بتوانند احساسات مختلف خود را هر چند
منفی و آزاردهنده تجربه کنند و بیرون بریزند.
در صورتی که مصرف زیاد این داروها نتیجه
عکس خواهد داد.
به همین خاطر کمکهای دارویی در این زمینه
حتمابایدبااحتیاطوبهطورمحدودصورتگیرد.
در صورتی که همدلی و ارائه کمکهای کالمی
و مشاورهای به خانوادههای سوگوار در دوران
کرونا میتواند بسیار موثرتر واقع شود.
درواقعمردمدرمواجههبااینمیزانمرگومیردچار
نوعی کرختی احساسی میشوند اما بیتفاوتی
اصلی که همیشه در طول تاریخ نسبت به مرگ
وجود داشته باز هم به نوعی انکار آن است.
نوع مواجهه مردم در حال حاضر با مرگومیر
ناشی از کرونا از نوع مرگهای غیر شخصی
است .به همین دلیل مردم هنوز با مشاهده

افراد با پدیدهای به نام «استرس پس از سانحه»
مواجه خواهند شد بنابراین از لحاظ روحی و
روانی هم به دلیل واکنشی که جامعه و افراد نسبت
به این پدیدهها نشان میدهند جامعه با نوعی
استرس همگانی مواجه خواهد شد.
بنابراین در چنین مواقعی هم که افراد دچار
حوادث ناگوار متعددی مانند کرونا و مواجهه
با مرگومیر ناشی از آن میشوند به تدریج به
نوعی دچار «درماندگی آموختهشده» میشوند.
یعنی به لحاظ خشم زیاد واکنشهای احساسی
از خود نشان نخواهند داد.
در جوامع پویا و متعادل و در عرصه روانشناسی،
آنچه در مقابل این پدیده قرار دارد «خوشبینی
آموختهشده» است اما در کشور ما با این بسامد
باالیی که در حال حاضر از مرگومیر وجود
دارد و همچنین انواع و اقسام مشکالت دیگر
و نابسانیهای اقتصادی ،جامعه دچار نوعی
«کرختی احساسی »و درماندگی شده است.
فراموش نکنیم ازابتدای تاریخ یکی از دشمنان
اصلی بشر ویروسها بودهاند که در حال حاضر
هم در مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد .قبال
هم در مبارزه با آنفلوانزای اسپانیایی در سال
 1298حدود  100میلیون نفر را در دنیا جان
خود را از دست دادهاند.

در حالی که اغلب ،بشر در مواجهه با واقعیات
و موضوعات مهم زندگی مانند تنهایی ،مرگ،
بیمعنایی و ...در حال گریز است بنابراین وقتی
از پدیدهای تا این حد غافل شویم به ناگاه به
صورتپدیدهایمانندکروناماراغافلگیرخواهد
کرد؛ همانگونه که دولتها هم غافلگیر شدند.
 :مقابله درست بشر با مرگ باید به
چه صورت باشد؟
بشر باید بتواند از آرامشی که حاصل از پذیرش
مرگ است برخوردار شود .در غیر این صورت،
پدیده «مرگآفرینی» مانند بیماری کرونا میتواند
او را دستپاچه و غافلگیر کند و او را با افسردگی،
اضطراب و استرسهای مختلف مواجه کند اما
اگر از قبل و به موقع رویارویی درست و معقولی
با پدیده مرگ داشتیم و از حالت واقعی آن دور
نشده بودیم؛ امروز هم از راههای مقابله و مواجهه
با آن آگاهتر بودیم .در واقع یکی از مهمترین
منابع اضطراب ،ترس از مرگ است که میتوان
گفت به نوعی همه ترسهای ما هم ریشه در
همین ترس دارند که گاهی حتی پزشکان و
روانپزشکان هم از آن غفلت میکنند و به اندازه
الزم به آن توجه ندارند و اغلب مراجعان خود را
در مقابله درست و آگاهانه با آن قرار نمیدهند.
ترس از مرگ درحال حاضر ما را به نوعی با

«ماتم نابهنجار» روبرو کرده که شیوع بسیار پیدا
کرده است .اینها جنبههای منفی انکار و ترس
از مرگ است .ضمن اینکه مهمترین موضوع
هم نپرداختن ریشهای و اصولی به مرگ است.
 :در کشور ما شیوع واکنش ماتمهای
حلنشده به چه صورت مشاهده میشود؟
در کشور ما که از زمان مغولها و تیموریان
جنگهایی وجود داشته؛ کنار تبار شناسی مذهبی
که تاکیدش بر ماتم و سوگ است مدل شناسی
خاصی هم از غم در جامعه به وجود آمده است.
یعنی به نظر میرسد ما به لحاظ تاریخی در
بستر واکنش« ماتم حلنشده»ای قرار داریم که
مرگومیر ناشی از کرونا هم بر چنین بستری
اضافه شده است .به همین دلیل این موضوع،
میزان امیدواری و اعتماد را بین مردم کاهش داده
است .به عالوه در حال حاضر واکسیناسیون دیر
هنگام هم به این بیاعتمادیها دامن زده است.
البته اجرای مراسم سوگواری ،بشر را برای
پذیرش مرگ و گرفتن حمایت و پشتیبانی از
دیگران کمک میکند ولی فعال که امکان آن
وجود ندارد ،برگزاری مراسم به طور مجازی
هم میتواند تا حدودی موثر واقع شود اما
به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین حضور و
آغوش اطرافیان را بگیرد.

این میزان مرگومیر به باور نرسیدهاند و
همچنان آن را برای خود انکار میکنند.
 :شنیدن اخبار زیاد مرگومیر چه
تاثیراتی بر جو جامعه دارد؟
این روزها ما مدام در اطراف و محیط پیرامون
خود از موسیقی و کلیپ و فیلم گرفته تا اخبار؛
آنقدردرمعرضاخبارمرگومیرهایمتعددقرار
میگیریم که به ناچار نسبت به این خبرها به نوعی
کرخت و بیتفاوت میشویم .انگار میخواهیم
در مقابل بمباران این اخبارمربوط به مرگ ،به
نوعی خود را از این اخبار ناخوشایند دور کنیم
بنابراین خود را در حالت دفاعی قرار میدهیم.
چون شنیدن اینگونه اخبار ،استرس و اضطراب
زیادی درما ایجاد خواهد کرد اما موضوع مهم
آن است که ما کمکم از این وضعیت هم دور
میشویمچونافزایشتعدادمرگومیربراثرکرونادر
خانوادههاایندرهمآمیختگیهاراهمبیشترمیکند.
 :اعتماد ،امنیت و امید در شرایط
بحرانی چطور میتواند به جامعه تزریق شود؟
فراموش نکنیم در جامعهای که نه امید در آن
هست،نهاعتمادونهامنیتمالی؛هجوماحساسات
منفی ،میزان شکنندگی افراد را بیشتر خواهد
کرد به این ترتیب ،روش دفاعی افراد هم دیگر
جوابگو نخواهد بود و باعث میشود همه این
موارد بیشتر همدیگر را تشدید و در نتیجه حال
افراد را بدتر کنند .ماندگاری این احساسات و
بیتفاوتیها کنار واکنش «ماتم مزمن» و «ناامیدی
به آینده» باعث تبدیل فردای ما به تکرار یک
دیروز «سرشار ازشکست» شده است .تداوم
چنیناحساساتینیزحتیبعدازکرونازیرپوست
جامعه باقی خواهد ماند.
یعنی آینده ما نمیتواند بیتاثیر از چنین
حوادث تلخ و تجربه افزایش روزانه چنین
مرگومیرهایی باشد.
وقتی درباره تاریخ یک کشور صحبت میکنیم؛
گذشته و حال و آینده به هم پیوسته است و هیچ
گریزیازآنهانیستوبهاینترتیبواکنشمزمن
ماتم تاریخی تداوم پیدا میکند؛ مگر اینکه اتفاق
خوبی،همهشرایطرابهتر،دگرگونوسازماندهی
کند .مانند رفاه اقتصادی؛ چیزی که در جوامع
دیگر توانسته تا حدود زیادی مشکالت مربوط
به کرونا را پوشش دهد.
درایرانهماگردولتمیتوانستهنگامقرنطینه،
حداقل برای مدتی کوتاه تا حدودی رفاه مردم
را فراهم آورد؛ هم از میزان مرگومیر کاسته
میشد و هم درصد اعتماد ،امنیت و امید حاکم
بر جامعه افزایش پیدا میکرد.

کرونا؛ چطور با غم و اندوه جداييها كنار بياييم
مراح ل سوگ در كرونا در صحبتهای دکتر ليال بهنام روانشناس و رواندرمانگر

اين روزها نزدیکترین تجربه فقدان در کشور ما
بیماری کرونا است .هر چند سرعت واکسیناسیون
در یکی -دو هفته گذشته همه را به کاهش شیوع و
تلفات این بیماری امیدوار کرده اما به هر حال هنوز
تلفات رسمی اعالمشده کرونا نزدیک به  500نفر
است و با شيوع بيماري كرونا بيشتر شاهد جدايي
و فراق و سوگ و ناكاميهاي حاصل از آن هستيم.
خبرهاي بد و تلخ نيز بيشتر ما را احاطه و آرامش
و آسايش را از ما سلب كرده است اما با توجه به
اينكه گريزي از غم واندوه اين روزگار نيست بايد
به دنبال راههايي براي مواجهه با اينگونه مشكالت
و غم و اندوه ناشي از آن بود .در اين خصوص با
دكتر ليال بهنام ،روانشناس و رواندرمانگر تحليلي
گفتوگو كردهايم.
 :ابتدا چه تعريفي ميتوانيم از سوگ
داشته باشيم؟
سوگ را ميتوان فرايند جدا كردن و فقدان خويشتن
خويش از عزيز ازدسترفته دانست .در واقع فرد قرار
است مسيري را طي كند كه بتواند با اين فقدان و از
دست دادن كنار بيايد.
طبعا نخستين تجربه هر شخص در اين هنگام ،غم است.
خالي بودن جاي طرف و احساس ما از لمس حضور او
هم تجربه آزاردهنده ديگري است كه بايد بتوان به مرور
و بهتدريج با آن كنار آمد .البته كه جاهاي خالي زيادي
كه از نبود شخص تازه رفته احساس ميشود ،مرتب
ما را به ياد او مياندازد .كنار آمدن با جاي خالي عزيز
ازدسترفته و پذيرفتن آن كاري است كه بايد به مرور
انجام شود .حضور نداشتن عيني افراد و تغيير آنها براي
به ذهن سپردنشان ،ابتدا با حضور پيدا كردن فعاالنه همه

زمانهاي بودن با هم و مرور تمام لحظات انجام ميشود.
 :پذيرش فقدان معموال به چه صورتي
انجام ميشود؟
چنين تجربهاي براي شخص متفاوت است و با توجه به
اينكه چقدر به فرد ازدسترفته احساس نزديكي داشته
باشد براي هر فرد متفاوت خواهد بود اما بعضيها هم
انگار دچار شوك ميشوند و هيچ عالمتي كه نشاني از
غم و سوگواري آنها باشد نشان نميدهند .اين افراد نه
بيقراري ميكنند و نه ترجيح ميدهند در مورد چنين
فقداني حرف بزنند .درواقع يك نوع انكار و اجتناب
جدي در رفتارشان وجود دارد .به عبارتي توان پذيرش
فقدان آن شخص را ندارند و به همين خاطر ترجيح
دادهاند آن را انكار كنند و ناديده بگيرند .متاسفانه در چنين
صورتي انگار افرا به نوعي گور پنهاني درون خودشان
ايجادميكنند؛گوريكهگوييآنراباخاطرات،تجربيات
و احساسات مشترك با شخص ازدسترفته پر كردهاند.
بهاينترتيببعدازچنينفقداني،زنگخطرنگرانكنندهاي
نواخته خواهد شد و اين زنگ خطر در واقع ،خبر از
افسردگي ميدهد چون مسير سوگ به درستي گامهاي
خود را طي نميكند و پيشرفت نميكند.
 :آيا ميتوان با چنين احساسي به طور منطقي
برخورد كرد؟
اگر شخص بتواند از غم و ناراحتي خود حرف بزند ،گريه
كند و احساسات خود را نشان دهد ميتوان گفت ظرفيت
ل سوگواري را طي
مواجهه با غم را داشته و بهتدريج مراح 
خواهد كرد .در واقع اشخاص بايد پتانسيل آن را پيدا كنند
كه سرمايهگذاري رواني خود را از روي آن شخص بردارد.
البته اين كار با توجه به نوع رابطه فرد مدل برخورد او با
مشكالت و همچنين شخصيت و ظرفيت و تواني كه دارد
اتفاق ميافتد؛ يعني سرعت و روند آن براي هر شخص

در دوران کرونا ،اطرافيان تا
حد امكان بايد فرد سوگوار
را تنها نگذارند و اگر فرصت
ديدار حضوري در محيط باز
را هم ندارد ميتوانند پيام
و كالم محبتآميز و احساسات ناشي از
همدردي خود را با او در ميان بگذارند

بهگونه متفاوتي خواهد بود ولي انتهاي مسير بايد رسيدن
به نقطه پذيرش اين درد و كنار آمدن با آن باشد .پس از
اين مرحله ،ذهن فرد بايد بتواند كمكم بر موضوعات ديگر
متمركز شود و بر آنها سرمايهگذاري كند .البته اين موضوع
اصال به معناي فراموش كردن عزيز ازدسترفته نيست؛
بلكه قرار است فقط نوع رابطه با او تغيير كند .ضمن اينكه
باور كند زندگي با نبود اين شخص هم همچنان چيزهاي
با ارزشي براي عرضه كردن دارد .توجه داشته باشيم سوگ
فرايند كامال حسي است كه نميتوان انتظار داشت كسي
بتواند از ابتدا منطقي با آن برخورد كند .شخص بايد بتواند
كمكم حرف بزند ،خود را تخليه كند و به او اجازه داده
شود كه حتما اين مسير را آرامآرام و بهتدريج طي كند.
 :چه چيزي ميتواند به مراحلسوگ بيشتر
كمك كند؟
نخستين كاري كه ميتواند كمككننده باشد اين است كه
به جاي سركوب كردن احساس فقدان ،شخص آن را
بپذيرد .البته پذيرش فقدان رنج بسيار سنگيني است ولي
كنار نيامدن با آن هم باعث خواهد شد قطعا شخص در
معرضآسيبهايجديقراربگيردوهمينباعثميشود
نتواند با ديگران ارتباط برقرار كند و فعاليتهاي جدي

ديگر خود را از سر بگيرد .اغلب كساني كه نتواستهاند
سوگ را سپري كنند معموال دورهاي از افسردگي را تجربه
ميكنند ،نميتوانند به كسي دل ببندند و حوصله انجام
فعاليتهاي مهم ديگر را هم ندارندچون انرژي رواني
آنها هنوز بر فرد ازدسترفته باقي مانده است .براي كنار
آمدن بهتر با از دست دادن عزيزان بايد تمام مراحلسوگ
يعني انكار ،خشم ،چانه زني با غم و پذيرش طي شود.
:مراحلطيسوگواريدردورانكروناچقدر
ميتواند متفاوت باشد؟
يكي از مهمترين مراحلي كه باعث باور فرد از نبود فرد
ازدسترفته ميشود شركت در مراسم به خاكسپاري
و كمك گرفتن از حضور و آغوش ديگران است كه
در دوران كرونا چنين بخشي يا اصال وجود ندارد يا
بسيار مختصر است .همين موضوع نياز به صبر و توان
بيشتري را ميطلبد .صبر كردن در چنين موقعيتهايي
كار سادهاي نيست .در واقع كساني كه خيلي زود از يك
سوگبيرونميآينداحتمالاينكهتماممراحلسوگواري
را طي نكرده باشند خيلي زياد است .يعني شايد در
مرحلهاي به انكار رسيده و به نوعي شيدايي رسيدهاند.
سوگواري نياز به حمايت محيطي دارد كه در دوران كرونا

چنين امكاني بسيار محدود است بنابراين شايد مراحلآن
بيشتر به طول بينجامد چون فرد نهتنها عزيزي را از دست
داده؛ بلكه نتوانسته آنگونه كه نياز داشته در مراسم او
شركت كند و از حمايت ،كمك و همدردي حضوري
ديگران برخوردار شود .همه اينها باعث ميشود خود
را تنهاتر از هميشه احساس كند.
در فرهنگ ما فرد عزادار نياز به محيطي دارد كه در آن
اجازه نشستن با غم و ارتباط گرفتن با آن را داشته باشد تا
بتواند بهتدريج فرصت زندگي كردن را هم به دست آورد.
درصورتيكهاطرافيانگاهيتوصيههاومداخالتيميكنند
كهنهتنهابهشخصكمكنميكندبلكهفرصتگذراندن
مراحلطبيعي سوگ را هم از او ميگيرد وقتي مدام به
شخص گفته ميشود كه گريه نكند و غصه نخورد و
اجازه نميدهند گريه كند و احساساستش را بيان كند فرد
به شدت آزار ميبيند چون در واقع نياز دارد مطابق نياز
خود و آنگونه كه ميخواهد چنين مراحلي را طي كند.
در دوران کرونا ،اطرافيان تا حد امكان بايد فرد سوگوار را
تنها نگذارند و اگر فرصت ديدار حضوري در محيط باز
را هم ندارد ميتوانند پيام و كالم محبتآميز و احساسات
ناشي از همدردي خود را با او در ميان بگذارند.
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سبک زندگی

شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

چند ایده برای داشتن زندگی سالم و بانشاط
چند روش ورزشکردن اگر از انجام تمرینات ورزشی خوشتان نمیآید
تناسب اندام با واقعیت مجازی :بازیهای
واقعیت مجازی ،بازی را به ورزش تبدیل
ترجمه:
میکند.برخیازکارشناسانبهآن«بازیگریز»
مهتازمانینیک
میگویند .با تمرینات شدید تناوبی ،بوکس و
رقص بهشدت عرق کنید .با دوچرخهسواری
یا شمشیر زدن ضربان قلبتان را باال ببرید .اگر تمرین را به صورت
مجازی انجام دهید ،ممکن است مدت بیشتری آن را ادامه دهید.
مطالعاتنشانمیدهدافرادیکهتمریناتسنتیزیادی
ندارند،فکرمیکنندتناسباندامباواقعیتمجازی
سرگرمکنندهترباشد.
برنامههای تناسباندام گوشی همراه:
آیا دوست دارید برای ورزش جدیدی
آموزش ببینید؟ برنام ه آن را میتوانید
در گوشی همراه دانلود کنید؛ حتی
ورزش زامبی .همچنین برنامههای
گوشیهای هوشمند ورزشهای زیادی
مثل دوچرخهسواری و یوگا را خواهد
داشت .تحقیقات نشان میدهد استفاده از
برنامههای پیادهروی یا ورزش با برنامه اغلب
میتواند سطح تمرینات هوازی را به اندازه جلسات
حضوری با مربی افزایش دهد .مطالعات همچنین نشان میدهد
افرادی که از برنامههای تناسب اندام استفاده میکنند ،در مقایسه
با افرادی که از این برنامهها استفاده نمیکنند ،بیشتر در زمان
استراحتشان فعالیت انجام میدهند.
مربیان شخصی آنالین :تنها چیزی که به آن نیاز دارید ،اتصال
به اینترنت و تلفن هوشمند و دسترسی به کامپیوتر است .با یک
مربی مجازی میتوانید از راه دور چت کنید .اگر تازهکار با مربی
آنالینهستید،کمیتحقیقکنیدتاببینیدکدامبرنامهبرایتانمفیدتر
است .یا از باشگاه بدنسازی محل بپرسید که آیا جلسات مجازی
هست که به صورت خصوصی یا گروهی ارائهشود .هنگامی که
شروع به کار میکنید ،از مربیتان بپرسید که آیا تمرینات بسیار
سخت است یا آسان؟
تمرینات کوتاه :مطالعات نشان میدهد که انجام ورزشهای
کوتاهمدت چربی بدن را کاهش داده و اکسیژنرسانی به بدن را
افزایش میدهد .همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
 ۶دقیقه ورزش کردن قبل از غذا به افراد با مقاومت انسولینی در
کنترل قندخون کمک میکند و از آنجا که با افزایش سن توده
عضالنی کاهش مییابد ،کارشناسان بر این باورند که انجام تمرین
قدرتی کوتاهمدت برای افراد مسن بسیار مفید باشد .به طور مثال
میتوان دوچرخهسواری را تا جایی که میتوانید به مدت ۶۰ثانیه،
پیادهروی سریع  ۶۰پله یا انجام تمرینات بدنسازی به مدت ۶۰
ثانیه را انجام دهید .هر یک را میتوانید حداقل سه بار در روز

تکرار کنید ،بین  ۱تا  ۴ساعت هم استراحت کنید.
گامشمارهای تناسب اندام :اگر برای رسیدن به اهداف خود
به فشار مضاعفی نیاز دارید ،گامشمارهای همراه تناسب اندام
میتواند موثر باشد .مطالعات نشان میدهد که فعالیت بدنی با
استفاده از این ابزار افزایش مییابد .یک گامشمار قدیمی میتواند
قدمها را بشمارد .اما بسیاری از دستگاههای جدید به همراه کنترل
ضربان قلب ،قابلیت بهروزرسانی را دارند .گامشمار تناسب اندام
یا ساعت هوشمند خود را به برنامه ورزشی متصل
کنید تا به پیشرفت برسید.
تعطیالت پرجنبوجوش :هنگام سفر
کالری بسوزانید .میتوانید پیادهروی
کنید ،اسکی بروید یا قایقرانی کنید .هر
ورزشی که فکر میکنید سرگرمکننده
است ،انجام دهید .اگر فعالیت بدنی را
در بیرون از خانه انجام میدهید ،امتیاز
اضافی از آن دریافت میکنید .مطالعات
نشان میدهد که وقتی زمان بیشتری را در
طبیعت یا فضای سبز یا مناطقی مانند جنگل
یا بوستان که گل و گیاهان و درختان زیاد دارد
ت آن افزایش مییابد.
میگذرانید ،لذ 
پخشویدئوهایتمرینی:بهدنبالکالسهایآنالینیادورههایی
باشید که بیشترین متقاضی را دارد .در یوتیوب جستجو کنید،
خدمات پخش فیلم را در رسانههای اجتماعی دنبال کنید تا در
یک کانال تناسب اندام عضو شوید .بسیاری از تمرینات ویدئویی
رایگان است اما گاهی نیز باید به صورت ماهانه یا ساالنه هزینهای
رابپردازید.هرورزشیکهدوستدارید،کششی،دوچرخهسواری،
دویابدنسازی،بهراحتیمیتوانیدویدئویدلخواهتانراپیداکنید.
همیشهازپلهاستفادهکنید:تامیتوانیدازآسانسوردوریکنید.باال
رفتن از پله به نفع سالمتتان خواهد بود .مطالعات نشان میدهد
که پلهنوردی به صورت منظم میتواند سطح اکسیژنرسانی به
بدن را افزایش دهد ،کلسترول را بهبود میبخشد و قندخون را
در افراد مبتال به دیابت نوع  ۲کاهش میدهد .اگر یک فرد مسن
هستید ،باال رفتن از پله میتواند تناسباندام کلی را افزایش داده
و احتمال سقوط را کاهش دهد.
در هوای سرد در بیرون از خانه ورزش کنید :کفش اسکیت خود
را بپوشید .آن را به پا ببندید یا اسکی کنید .مطالعات نشان میدهد
تمریناتزمستانیبهسوزاندنبیشترچربیقهوهایکمکمیکند،
این نوعی چربی با چاقی و دیابت نوع ۲مرتبط است اما مطمئن
باشید که به اندازه کافی بدنتان خشک و گرم باشد .دمای پایین
احتمالهیپوترمیوسرمازدگیراافزایشمیدهد.درصورت
ابتال به سایر بیماریها ،بیشتر احتیاط کنید .از پزشکتان
بپرسید که انجام چه ورزشی برایتان بیخطر است.

تغذیه سالم بدون نیاز به آشپزی
غالت کامل بخارپز :غالت کامل مانند برنج قهوهای و کینوا مصرف
فیبر را افزایش داده و خطر ابتال به بیماریهای قلبی ،سرطان روده بزرگ
و دیابت نوع ۲را کاهش میدهند اما الزم نیست مدت طوالنی منتظر
طبخ بمانید تا از خوردن آن لذت ببرید .بلکه میتوانید دانههای پخته را
به صورت کنسروی یا در بستههای آماده تهیه کنید .فقط مراقب نمک
افزودنی آن باشید .بهعنوان یک غذای خوشمزه آن را سرو کنید یا با
سبزیجات و گوشت پخته یک وعده کامل را درست کنید.
سبزیجاتمنجمد:محصوالتمنجمدمانندلوبیاسبزحاویموادمغذی
تازهای هستند که حتی خیلی بهتر موادمغذی را حفظ میکنند .بدون
نیاز به پوست کندن،تمیز کردن یا خیساندن فقط آن را روی اجاق گاز
یا در مایکروویو گرم میکنید .به عالوه  ،آنها فاقد نمکی هستند که در
اکثر قوطیهای کنسروی موجود است .از آنها در ساالد استفاده کنید،
به سوپهای کنسروی اضافه کنید یا با برنج قهوهای در مایکروویو
مخلوط کنید.
فیلهمرغ پختهشده :به خصوص اگر برای یک یا دو وعده غذا به آن
احتیاج دارید ،فیلههای مرغ آماده از فیله سرخشده یا حتی کتلتهای
یخزده سالمتر هستند .میزان زیاد نمک آن را با بقیه وعدهغذایی متعادل
کنید .آن را روی ساالد یا کنار غالتکامل و سبزیجات بگذارید .از انواع
کبابی بدون چربی استفاده کنید .فیلههای پخته حاوی چربی ،نمک و
سایر افزودنیها هستند.
لقمههای آماده :گوجهفرنگی و خیار خردشده موجب میشود تا از
خوردن یک ناهار پرحجم خودداری کنید .اگر دوست داشتید میتوانید
با نخود کنسروی کمنمک یا با سبزیجات و جوانهها میل کنید .نانهای
صفحهای مانند لواش ،برای پیچیدن لقمه مناسبند .میتوانید از ماست
یا سس کمچرب استفاده کنید.
مرغ پخته و آماده :خرید یک مرغ آماده و خوشمزه میتواند فوقالعاده
باشد و بیشتر از یک وعدهغذایی بدون دردسر خواهد بود .توجه داشته
باشید که همه آنها پخت سالمی ندارند .اغلب آن را با شکر ،نمک و
سایر مواد افزودنی ترکیب میکنند تا تازهتر باشد و طوالنیتر بماند .به
دنبال مرغهای ارگانیک و کمنمک باشید .اگر برچسبی روی آن ندارد،
از مسوول فروشگاه اطالعات کسب کنید.
سوپ آماده کمنمک :حتی برخی از سوپهای سالم هم نمک افزودنی
دارند و نمک همان چیزی است که باعث میشود کسی به سمت
آن نرود اما سوپهای آماده زیادی هم وجود دارد که نمک کمتری
دارند .همچنین میتوانید سوپ کنسروی را خوشمزهتر کنید و با کمی
سبزیجات موجود در یخچال ،برنج قهوهای پخته یا مرغ چرخ کرده،
میزان سالمت آن را افزایش دهید .برای طعمدهی بیشتر ،کمی
پنیر پارمزان رندهشده به آن اضافه کنید.
تن ماهی :تن ماهی همیشه مفید است اما
آیا میدانید ماهیهای قزلآال کیسهای و
داخلقوطیازسالمتکمتریبرخوردار
است؟ تنماهیرارویساالدبریزیدیا

مزایای سالمت بیرون رفتن از خانه

مراقب سالمت خود در مواقع سخت باشید
مرتب به پزشک مراجعه کنید :آزمایشات الزم را
انجام دهید .انجام ماموگرافی ،بررسی سطح کلسترول
وکولونوسکوپیمیتواندمشکالتجدیبههمراهداشته
باشد .اگر بیماری زود تشخیص داده شود ،درمان آن
راحتتر و در نتیجه کمهزینهتر خواهد بود .در صورت
داشتن بیماری مزمن مانند دیابت ،آسم یا بیماری قلبی،
رعایت درمان ،دارودرمانی و عادات سالم بسیار مهم
است .چرا؟ چون سالمت فرد را از خطر نجات میدهد
و از درمانهای پرهزینه جلوگیری میکند.
برایپیشگیریازبیماریواکسنبزنید:واکسنفقطبرای
بچههانیست،انجامواکسیناسیونمیتواندبهسالمتفرد
واطرافیانشکمککند.اکثرواکسنهاتحتپوششبیمه
هستند و بسیاری هم بدون بیمه ،کمهزینهاند .به عالوه در
پیشگیری از بیماری ،صرفهجویی در هزینه مراقبتهای
پزشکی ،درمان و در کاهش روزهای مرخصی موثر
هستند .با پزشک خود مشورت کنید یا از وب سایت
سازمان غذا و دارو اطالعات کسب کنید تا بدانید برای
جلوگیریازبیماریازچهواکسنهاییبایداستفادهکنید.
کاهشهزینهداروهایتجویزی:ازپزشکتانبپرسیدکه
آیا میتوانید با خیال راحت برخی از قرصها را نصف
کنید .در این صورت ،پزشک میتواند دوز کمتر را تجویز
کند یا توصیه کند تا در زمان مناسب یک دوم قرص را
بخورید تا در هزینه صرفهجویی کنید .همچنین ممکن
است از شرایط برنامههای «کمک نسخه» شرکت دارو
بهرهمند شوید و با قیمت پایینتر آن دارو را تهیه کنید.
مزیت ارسال دارو از داروخان ه ممکن است این باشد
که دارویی را تا سه ماه بتوانید با تخفیف خریداری کنید.
سبکزندگیسالمداشتهباشید:عاداتسالممانندتغذیه
مناسب،ورزشوخوابکافیمیتواندخطرابتال
به بیماری را کاهش دهد .اگر سیگار
میکشید ،ترک آن را در اولویت قرار
دهید.اضافهوزندارید؟بافعالتر
شدن میتوانید موجب کاهش
خطرابتالبهبیماریهایمزمن
ماننددیابت،بیماریهایقلبی
و آرتروز شوید.

پسانداز برای مواقع اضطراری :عینکتان شکسته یا گم
شدهیادندانتانناگهاندردمیکند.ویزیتپزشکانممکن
است بسیار شما را بدهکار کند .راه آن پسانداز کردن
برای انجام فوریتهای پزشکی است .ماهیانه مبلغی را
پسانداز کنید و در حساب بانکیتان بگذارید تا مجبور
نباشید زیاد هزینه کنید .هر مبلغی که میتوانید را برای
کاهش بدهی و مواقع غیرمنتظره کنار بگذارید.
فقط هزینههای ضروری را بپردازید :گاهی اوقات
محصوالت یا روشهایی به شما پیشنهاد میشود که از
نظرپزشکیضرورینیست.مراقبهزینههایسفیدکردن
ب عینک جدید توسط
دندانها در دندانپزشکی یا قا 
اپتومتریست باشید .برخی از این هزینهها اغلب تحت
پوشش بیمه نیستند.
مراقب سالمت دندانها باشید :برای انحام معاینه منظم
دندانها و تمیز کردن آن به پزشک مراجعه کنید .برای
پرکردن هر دندان هزینهای باید بپردازید .اگر درمان نکنید،
بعدها ممکن است به جراحی کانال ریشه نیاز داشته باشد
که هزینه عمل و تاج دندان هزینه باالیی خواهد بود.
ازپزشکآنالینکمکبگیرید:شمامیتوانیدبهصورت
آنالین با پزشک خود تماس بگیرید یا به او ایمیل بزنید.
از او بپرسید آیا دریافت کمک پرستار را توصیه میکند.
اغلب میتوانید مشاوره پزشکی اولیه را از راه تلفن یا
ایمیل دریافت کنید و در هزینه و دردسر رفتن به مطب
پزشک صرفهجویی کنید.
از ویزیت پزشک حداکثر استفاده را ببرید :وقتی به
پزشک مراجعه میکنید ،همه سواالتتان را روی برکهای
بنویسید تا مجبور نباشید دوباره مراجعه کنید .هنگامی
که به مطب میروید ،از پزشک خود بپرسید که کدام
مراقبتهایاروشهابرایتانواقعاضروریهستند
و کدام یک انتخابی است .شرایط مالیتان
را به پزشک بگویید و اینکه آیا باید
هزینه عمل را کنار بگذارید یا
دارویی را از قبل تهیه کنید.
پزشک میتواند به مدیریت
مراقبتهایپزشکیباتوجهبه
بودجهتان کمک کند.

منبعWebMD :

بیرون رفتن از خانه کمک میکند تا ورزش کنید ،پیادهروی خارج از خانه،
انجام ورزش را آسان میکند به خصوص برای بچهها .اصال نیازی به عضو
شدن در ورزشگاه ،رفتوآمد یا ابزار خاصی نیست .فقط از خانه خارج شوید.
شما میتوانید بسیاری از تمرینات بدنسازی ،تمرینات کششی یا مجموعهای از
تمرینات را در پارک محل با یک شیب کم انجام دهید .نوع هوا و زمین ناهموار
ی بیشتر کمک کند.
میتواند به تغییر تمرین و سوزاندن کالر 
به جذب ویتامین Dکمک میکند :نور خورشید برای استخوانها ،سلولهای
خونی و سیستم ایمنی بدن ضروری است .همچنین به بدن در جذب بیشتر
برخی موادمعدنی مانند کلسیم و فسفر کمک میکند .بدن ما برای تولید
ویتامیندی به نور خورشید نیاز دارد اما نه به مقدار زیاد .صرفا در تابستان،
گرفتن آفتاب به مدت  ۵تا ۱۵دقیقه ۲ ،یا  ۳بار در هفته باید انجام شود .در
زمستان نیاز به این ویتامین کمی بیشتر است.
اضطراب را کاهش میدهد :حتی وحود یک گیاه ساده در اتاق یا تصاویری
از طبیعت میتواند احساس اضطراب ،عصبانیت و استرس را کمتر کند اما بهتر
است از خانه خارج شوید و بیرون از محیط خانه قدم بزنید .ورزش برای رفع
اضطراب مفید است اما در مقایسه با داخل سالن بدنسازی خیلی بهتر است از
منزل خارج شوید .نورخورشید به حفظ سطح سروتونین بدن کمک میکند و
انرژی را افزایش میدهد و روحی ه را آرام ،مثبت و متمرکز نگه میدارد.
در اجتماع حضور دارید :وقتی از خانه خارج میشوید ،فقط مادر طبیعت را
نمیبینید همچنین با افراد و مکانهای مختلف بیشتر در ارتباط خواهید بود.
ارتباط انسانی و اجتماعی برای سالمت روان بسیار مهم است .مسیری را به
سمت منزل با یکی از دوستان پیادهروی کنید یا در پارک نزدیک خانه کمی
ورزش کنید .وقت خود را در کافی شاپ محل هدر ندهید ،شاید از احساس
خوبی که میگیرید ،تعجب کنید.
کیفیت خواب را بهبود میبخشد :خارج شدن از خانه به تنظیم چرخه خواب
کمک میکند .سلولهای چشم به نور کافی نیاز دارند تا ساعت داخلی بدن را
تنظیم کنند .به نظر میرسد صبحهای زود ،نورآفتاب به افراد کمک میکند تا
شبها راحتتر بخوابند و با افزایش سن اهمیت آن بیشتری میشود .وقتی
مسنتر میشوید به احتمال زیاد با اختالل خواب مواجه خواهید شد و چشمها
کمتر قادر به جذب نور خواهند بود.
احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت :فقط  ۵دقیقه فعالیت در فضای
باز میتواند به افزایش عزت نفس کمک کند ،به ویژه در کنار آب یا فضای سبز
بسیار عالی است .شدت ورزش در این فضا باال نخواهد بود ولی بهترین شیوه
برای رسیدن به احساس خوب است .به نظر میرسد انجام فعالیتهای آرامتر
مانند پیادهروی ،دوچرخهسواری یا باغبانی حتی مفیدتر باشد.
تمرکز را بهبود میبخشد :اگر فقط برای انجام کمی تمرین در بیرون از خانه وقت

بگذارید،منطقیاستامامطالعاتنشانمیدهد
کهصرفاانجامفعالیتنیست،بلکهلذتبردنازفضای
سبز است .در مطالعهای کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی بعد از
قدم زدن در پارک بیشتر از قدم زدن در محیط شهری تمرکز داشتند.
سیستم ایمنی را تقویت میکند :تولید بیشتر ویتامین  Dبه دلیل نور بیشتر
خورشید برای سیستم ایمنی بدن مفید است اما به نظر میرسد که خارج شدن
از منزل مزایای دیگری هم دارد .بسیاری از گیاهان از جمله ترکیبات آلی با نام
فیتونسیدهاکهدرهواموجودند،عملکردسیستمایمنیراتقویتمیکنند.همچنین
به نظر میرسد نور خورشید به سلولهای خاصی در سیستم ایمنی بدن موسوم
ی تی انرژی میدهد که علیه عفونتها مبارزه کنند.
به سلولها 
خالقیت را افزایش میدهد :آیا با مشکلی مواجه هستید ونمیتوانید آن را حل
کنید؟ آیا دائما ذهنتان را درگیر میکند؟ وقتتان را در بیرون از خانه بگذرانید.
مطالعات نشان میدهد که گذراندن زمان در طبیعت میتواند توانایی خالقانه
را در حل مشکالت افزایش دهد و تا حدی به این دلیل است که دنیای
بیرون توجه را به شیوهای آرامتر جلب میکند و اجازه میدهد تا توجه فرد
دوباره متمرکز شود .هرچه زمان بیشتری را صرف کنید ،مزایای آن بیشتر
است اما حتی بیرون رفتن برای کمی هواخوری میتواند مغز را به سمت
الگوی فکری جدیدی هدایت کند.
به حفظ وزن سالم کمک میکند :اوقات فراغت کمک میکند تا فعالتر باشید و
بهتر بخوابید .هر دو این موارد به سوزاندن کالری کمک میکند اما به ویژه بیرون
رفتن صبحها میتواند به سوزاندن چربی کمک کند و به این دلیل است که نور
به تعادل خواب و مصرف انرژی کمک میکند اما مزایای دیگری نیز دارد .برای
ایجاد تغییر در خود بین  ۸صبح تا هنگام ظهر به  ۲۰-۳۰دقیقه زمان نیاز دارید
اما هرچه زودتر آن را دریافت کنید ،تأثیر آن بهتر خواهد بود.
مراقب خودتان باشید :با لباس آستین بلند ،عینک آفتابی و کاله از خودتان در
برابر نور خورشید محافظت کنید .از کرمهای ضدآفتاب با طیف  ۱۵یا باالتر،
حتی زمانی که هوا ابری است استفاده کنید .به اطرافیان خود بگویید که کجا
میروید ،خصوصا اگر به تنهایی به منطقهای بیابانی میروید .اگر هوا مساعد
نبود ،یک کت بردارید و در صورت نیاز به نقشه یا تماس ،تلفنتان را شارژ کنید.
یادتان باشد ،تلفن همراه ممکن است در برخی نقاط ،به ویژه در جنگل کار نکند.
آفتابگرفتن در جنگل :به طور کامل در جنگل نمیشود از نورخورشید بهرهمند
شد و صرفا به این معناست که برای کمک به بهبود سالمت جسمی و روحی
وقتتان را در محیط جنگلی سپری کنید .ژاپنیها به این کار شینرین یوکو میگویند.
چند مطالعه نشان میدهد که به افزایش انرژی و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک
میکند و همچنین کمک میکند تا بهتر بخوابید و در صورت بیماری سریعتر
بهبود پیدا کنید و بالفاصله به احساس خوبی برسید.

باسبزیجاتفریزشدهیک
وعدهغذاییکاملآمادهکنید.
زیاد
آبپز:
تخممرغ
طول نمیکشد تا تخممرغ آبپز آماده
شود و گاهی اوقات فقط میخواهید یک خوراک مختصری بخورید.
تخممرغهای پخته و بستهبندی موجود است که حاوی پروتئین ،چربی
اشباع کم ،آنتیاکسیدان و موادمعدنی مانند مس ،روی و آهن هستند.
تخممرغ را روی ساالد بریزید یا با نان تست برای صبحانه میل کنید.
سینی مزه درست کنید :اگر احساس میکنید دوست دارید سبزیجات
خام بخورید بهعنوان پیش غذا میتوانید آن را میل کنید .با ترکیب
کرفس ،هویج ،خیار،گوجه فرنگی گیالسی یک سینی مزه درست کنید
همچنین کاهو ،فلفلدلمهای ،ترشی ،میوه و هر چیزی را که دوست
دارید به آن اضافه کنید .سینی مزه را با حمص ،سالسا یا یک ماست
خوشطعم تزئین کنید.
سیب مزهدار :سیب بسیار خوشمزه است اما بسیاری از مزهها را میشود
با سیب ترکیب کرد.
سیبهایحلقهشدهراباکرهآجیلیمانندکرهبادامزمینی،آفتابگردان،
بادامیابادامهندیآغشتهکردهیابالقمهپنیرمثلیکغذایدلپذیرمیلکنید.
 سیب و خرما را میتوانید در بلغور جو دوسر سریع بپزید .دانههایی
مانند چیا یا شاهدانه را هم میتوانید با آن مخلوط کنید .مقداری ادویه
مورد عالقهتان را نیز اضافه کنید.
 یک ظرف سیب یا گالبی خام خورد شده آماده کنید ،آجیل ،میوههای
خشک ،بلغورجو ،یک برش لیمو و کمی دارچین به آن اضافه کنید.
ساالد لوبیا :چند قوطی لوبیاسبز ،لوبیا چیتی و لوبیا قرمز را انتخاب
کنید و با آن یک وعدهغذایی کامل درست کنید .سبزیجات خرد شده
و آووکادو را هم اضافه کنید .ساالد مورد عالقه خود را با لوبیاهای
کنسروی یا سبزیهای بزرگپهن تزئین کنید.
غذای فوری رستورانی :غذاهای فوری آخرین فهرست غذای بدون
طبخ در منوی رستورانهاست .تصمیمگیری در مورد غذاهای سالم
بسیار ساده است .بسیاری از رستورانها لیستی از غذاهای فوری با عنوان
«غذای سالم» دارند اما قوانین کلی آن عبارتند از سفارش گوشت بدون
پوست و چربی که تقریبا به هر طریقی پخته اما سرخ شده است .نان یا
ماکارونی غالت سبوسدار ،سیبزمینی پخته یا ساالد ساده .از مصرف
پیشغذاهای سرخشده و پرکالری و دسرهای سنگین صرفنظر کنید.
مرکز خدمات غذای آماده :بسیاری از مراکز خدمات ،وعدههای
غذایی سالم را به اکثر نقاط ارسال میکنند .زمانی را که به آشپزی و
تهیه غذا هدر میدهید را در نظر بگیرید ،ممکن است بهتر از آنچه که
فکر میکنید را بتوانید با بودجه خودتان تهیه کنید .برای تأمین نیازهای
غذایی خاص با توجه به بودجهتان ،میتوانید غذاهای لذیذ ،گیاهی،
کمکالری یا کم کربوهیدرات ،صبحانه و حتی هرنوع غذایی را انتخاب
کنید .بسیاری از شرکتهای غذایی این خدمات را دارند .برخی از آنها
صددرصد تازه هستند و قیمتهای متفاوتی نیز دارند.
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سخنی با والدین
بهاره نوروزی
روانشناس و رواندرمانگر

هشدار! کودکان هم افسرده میشوند
افسردگی به حالت خلقی گفته میشود که با غم و اندوه ،ناامیدی ،احساس دلمردگی و لذت
نبردن از زندگی ونداشتن شور و اشتیاق و نشاط و نگرانی مشخص میشود .همه کودکان ممکن
است دورههایی از غمگینی و ناراحتی را تجربه کنند اما کودکان افسرده دچار غم پایداری هستند
که باعث خشم و تحریکپذیری و بدخلقی آنها میشود .این وضعیت روانی بر عملکرد فردی،
اجتماعی ،تحصیلی و سایر زمینههای زندگی آنها تاثیر نامطلوبی میگذارد .دختران دو برابر پسران
دچار افسردگی میشوند.عالئم بالینی افسردگی که شامل احساس حقارت ،احساس گناه و کاهش
یا افزایش وزن است ،در دختران بیشتر از پسران گزارش شده است.
نشانههای کلی افسردگی کودکان :نشانههای افسردگی در کودکان همانند نشانههای افسردگی
در بزرگساالن است اما برخی عالئم با باال رفتن سن از بین میروند .در کودکان نشانههای افسردگی
شامل دردهای پراکنده جسمی ،انزوای اجتماعی ،تحریکپذیری و پرخاشگری و در نوجوانان ،کندی
روانی _ حرکتی ،باال بودن زمان واکنش ،تاخیر در انجام امور و خواب بیش از حد بیشتر شایع است.
برخی والدین قادر به تشخیصعالئم افسردگی در کودکان خود نیستند و کودک هم قادر به توضیح
نشانههای اختالل نیست .رفتارهایی مانند وابستگی و چسبیدن زیاد به والدین ،ترس و اضطراب شدید،
پرخاشگری ،کجخلقی و بهانهجویی ،بیقراری ،دردهای پراکنده جسمی مانند دل درد و سر درد
از نشانههای افسردگی کودکان است .آنها اغلب احساساتی مانند احساس شرم و گناه و حساسیت
بیش از حد نسبت به انتقاد دارند .آنها بیحوصله و کمحرف هستند .ممکن است گریههای طوالنی
داشته باشند ،اغلب عالقهای به فعالیتهای اجتماعی نشان نمیدهند و بیشتر منزوی و کمرو هستند.
افسردگی حتی در کودکان نوپا :رنه اشپیتز ،نظریه افسردگی اتکایی را در کودکان نوپا مطرح کرد.
او معتقد بود نوزادانی که از لحاظ فیزیکی در یک محیط امن به سر بردهاند اما از نظر عاطفی دچار
محرومیت و سردی هستند ،بهتدریج واکنشهایی نشان میدهند که مشابه افسردگی است .رفتارهایی
ش عاطفی ،بیتفاوتی نسبت به محرکهای
مانند گریه ،انزوا ،بیعالقگی به دیگران ،سردی واکن 
پیرامون ،کاهش وزن و اشتها ،اختالل در خواب و رشد نامناسب جسمی .سیستم ایمنی این کودکان
ضعیف میشود و بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای جسمانی و حتی مرگ قرار میگیرند.
نقش خانواده در افسردگی فرزند :نتایج تحقیقات نشان داده است کودکانی که در خانوادههای
آشفته و با مادری افسرده و بدون روابط عاطفی پرورش مییابند،عالئم مشابه نشانگان افسردگی
اشپیتز بروز میدهند .این کودکان در سن پیشدبستانی ممکن است به شدت غمگین و مدام در
حال گریه باشند و عالقهای به ارتباط با همسن و ساالن یا بازی نشان ندهند .آنها معموال ،انزوا و
تنهایی را ترجیح میدهند ،هنگام بازی با نشاط نیستند و اغلب دچار اضطراب جداییاند و به مادر
خود میچسبند .آنها ترس از جدایی و رها شدن و شکایتهای فیزیکی مانند دل درد ،سر درد
دارند.تحریکپذیری از شایعترین نشانههای افسردگی است که در حدود  ۸۰درصد نوجوانان
مبتال به اختالل افسردگی گزارش شده است .در یک بعد دیگر طیف افسردگی ،نوجوانان ممکن
است دچار شیدایی شوند .در این حالت ،نوجوان به طور غیرطبیعی خلق باال یا منبسط و دچار
احساس سرحالی ،سرخوشی و نشاط فراوان دارد .این نوجوانان ممکن است هر دو حالت خلقی
پایین و باال را داشته باشند که به بیماری افسردگی _ شیدایی یا اختالل دو قطبی معروف است.
نشانههای اختصاصی افسردگی در سنین مختلف :کودکان در سنین مختلف ممکن است
افسردگی را به شکل متفاوتی بروز دهند که به ترتیب عبارتند از:
دوره نوزادی :افسردگی ممکن است به شکل بیتوجهی به محرکهای پیرامونی ،بیعالقگی به
وسایل بازی ،واکنش نشان ندادن به افراد غریبه ،گریه ،ناآرامی و کاهش واکنشهای هیجانی بروز
یابد .همچنین دچار اختالل در خواب ،اشتها ،وابستگی شدید و رفتار در آویختن به دیگران شوند.
دوره پیشدبستانی :کودک دچار رفتار انزوا ،کمرویی و در خود فرو رفتگی میشود .شور و نشاط
و جنب و جوشی که معموال کودکان بهنجار هنگام ورود به مدرسه از خود نشان میدهند ،ابراز
نمیکند .ممکن است وابستگی شدید به مادر پیدا کند و قادر به جدا شدن از او نباشد و وقتی به
مهد میرود به دلیل اضطراب جدایی زیاد گریه کند و به سرود ،بازی و فعالیتهای جمعی عالقه
نشان ندهد .همچنین حساس و زود رنج ،غرغرو و بیحوصله است.
سنین دبستان :این بچهها دچار احساس گناه و ناامیدی میشوند .افسردگی در سنین مدرسه با
رفتارهایی مانند ستیزهجویی ،مشکالت تحصیلی و مشکل در روابط بین فردی با همسن و ساالن
همراه است .این کودکان افسرده معتقدند که کسی آنها را دوست ندارد.
نوجوانی:عالئم افسردگی به صورت پرخاشگری ،بدخلقی ،غمگین بودن و انزوا ،مشارکت نکردن
در فعالیتهای اجتماعی و جمع خانوادگی ،احساس گناه ،بیعالقگی ونداشتن انگیزه برای انجام
فعالیتهای روزمره زندگی و افکار خود کشی بروز پیدا میکند.
زنگ خطر خودکشی :کودکان افسرده احساس بیارزشی میکنند و اعتماد به نفس کافی ندارند .اگر
این ناراحتی ادامه پیدا کند ،به دلیل نداشتن انگیزه در زندگی و متعاقب یک استرس شدید یا دعوای
والدین ممکن است دست به خودکشی هم بزنند .افکار خودکشی قبل از اقدام به عمل ،معموال در
آنها متداول است .پژوهشهای اخیر نشان داده که سن ابتال به افسردگی در نوجوانان کاهش یافته
و این بیماری نسبت به سالهای قبل در حال افزایش است و عواملی مانند مهاجرت ،تحوالت
سریع اجتماعی ،استفاده نامطلوب از تکنولوژی و شبکههای مجازی ،مشکالت اقتصادی و نظایر
آن ،باعث افزایش فشار روانی خانواده و در نتیجه آسیبپذیری کودکان و نوجوانان شده است.

معرفیکتاب

تربیت بدون فریاد
هال ادوارد رانکل ،مشاور آمریکایی فعال در زمین ه ازدواج و خانواده در کتاب «تربیت بدون فریاد»
مینویسد« :کودکان درست نمیدانند که در کدام نقطه حریم آنها تمام و حریم شما آغاز میشود
بنابراین انتظار داشته باشید که بخواهند حریم خود را وسعت دهند و قلمرو خود را بزرگتر کنند.
آنها دوست ندارند فورا با کسی شریک شوند .من نمیگویم اجازه دهید بی قید و بند باشند و بدون
هیچ محدودیتی خودخواهانه رفتار کنند .منظورم درست برعکس این است؛ بخشی از مسوولیت
ما این است که با نشان دادن جایگاه فرزندانمان حریمی برای آنها ایجاد کنیم .یعنی فضایی در
اختیارشان قرار دهیم و اجازه دهیم از آن خودشان باشد اما یک معنی دیگر آن این است که به آنها
نشان دهیم چه بخشی به آنها تعلق ندارد .بیتردید آنها دوست ندارند شما حدود را تعیین کنید اما
مبارزه برای حریم خصوصی بخشی طبیعی از رشد سالم است ».کتاب تربیت بدون فریاد در مورد
تربیت و سرپرستی کودک و در چهار بخش نوشته شده
است و نویسنده در چهار بخش قدم به قدم روشهای
برقراری ارتباط صحیح و دوستانه با فرزندان را آموزش
میدهد .در قسمت آخر هر بخش ،داستانی واقعی از
تجربههای دوستان و همکاران یا والدینی که به او
مراجعه کردهاند ،آمده و در هر یک از این داستانها
قدرتوتاثیرتربیتبدونفریادمشهوداست«.تربیت
بدون فریاد» ،اثر پرفروش ادوارد رانکل را اکرم کرمی
ترجمه و انتشارات صابرین آن را منتشر کرده است.
این کتاب در سال  98به چاپ سیزدهم رسید.

معاون شرکت آب و فاضالب :پیشبینیها حاکی از آن است که میزان بارشهای پاییزی امسال پایینتر از حد نرمال است .پاییزی
خشکتر از تابستان در راه است و برنامهریزیهای ما برای شهرهای بزرگ بر مبنای حالتهای بدبینانه در حال انجام است.

داستان زندگی
دکتر احمد احمدیپور ،روانپزشک ،عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی ،عضو انجمن روانپزشکان ایران

صبحهاي بيمارستان
در گذشتهاي نهچندان دور ،صبحها را با انرژي
مضاعفی آغاز و با عشق هر چه تمامتر كار خود
را شروع ميكردم .هر چه بانشاط و باانرژی
بيشتري وارد بيمارستان و بخش ميشدم ،روز
بهتري را میگذراندم.
تغيير رو به بهبود بيماران طي يك شبانه روز
از آخرين باري كه آنها را ديده بودم ،حال و
هواي خاصي داشت و خستگي را از تنم به
در ميكرد .محيط بيمارستان هم پرشور بود و
همه مشغول به كار خودشان.
كروناآمدومثلخيليازچيزها،حالبيمارستانها
را هم بد كرد .ديگر از آن نشاط و شادماني
خبري نیست .چهره بيمارستان را غبار غم گرفته
و اگر به خوشحالي و سرحالي هم تظاهر بكني،
در دقايق بعدي حقيقت درونت هويدا ميشود
و بازيات لو ميرود.
شكي نيست كه طوالني شدن پاندمي همه را
خسته كرده و هیچکس ديگر حوصله رعايت
سادهترین پروتكلهاي بهداشتي را هم ندارد.

كادر بيمارستان كه مستقيم با اين مصيبت سر
و كله میزنند و شبانه روز كمر همت بستهاند،
حتما خسته و خمودهترند اما قصد ندارم از
خستگي كادر درمان گفتوگو كنم چون همه
ميدانند و حجم و قدر اين زحمات بر كسي
پوشيده نيست.
میدانیکهبهترينهديهطبابتبرايطبيببهبود
حال بيمارانش است؟ ميداني بدرقه بيمار از
بيمارستان چه حس خوبي به طبيب او ميدهد؟
ميداني اگر نبود اين پاداشهاي معنوي ،طبابت
تا چه حد جنبه ماشيني به خود ميگرفت؟ اصال
ميدانيرابطهپزشكبابيمارشچنانحسيدارد
كه به هيچ وجه قابل توصيف نيست؟
حتی اگر جواب این سوالها را ندانی ،حتما خبر
داري كه كرونا چه بالها كه بر سر آدمها نياورد.
چه داغها كه بردل نگذاشت .چه كودكاني را
كه يتيم و چه همسراني را كه تنها نكرد .خبر
داري كه ممكن است بيماری که همزمان با
همسرش بستری شده ،همسر خود را از دست

بدهد و مجبور شود بار بيماري را با بار سوگ
به دوش بكشد؟
ديگرصبحهايبيمارستانرادوستندارم.كاش
ميشد ظهرها سر كار رفت .اگر هم انرژياي
داشته باشم ،با ورودم به آنجا به كل تخليه
ميشود و تهي ميشوم.
ميداني صبحها در بيمارستان چه خبر است؟
شايد نداني ولي اگر فردي در بيمارستان فوت
كند ،ساعت تحويل متوفي به بستگان فردا
صبحش خواهد بود .تو خود حديث مفصل
بخوان از این مجمل.
صبح بايد از بين جمعيت سوگوار و گريان
بگذري و با حالي افسرده فقط سري زير بيندازي
و در نهايت به بازماندگان تسليتي بگويي .اصال
دوست ندارم صبحها را در محلي كارم را شروع
كنم كه اولین صحنهای که بعد از ورود به آن
میبینم ،اين صحنه باشد .كاش ميشد هر چه
زودتر كرونا تمام شود و حال بيمارستانها و
جامعهمان خوب شود.

مهارتزندگی
مسوولیتپذیری درکودکان (قسمت دوم)
تکنیکهایی برای ترغیب کودکان به همکاری
در خانه و مسوولیتپذیر شدن وجود دارد که
کاربردیترین آنها ،عبارتند از:
کمک کردن در چیدن میز :کودک میتواند از 3
سالگی در چیدن میز غذا به شما کمک کند .حتی
میتوانید در آشپزخانه و در زمان درست کردن غذا
در مراحلی که مناسب سن او باشد ،اجازه بدهید
به شما کمک کند .به شرطی که کامال حواستان
به فرزندتان باشد و تا زمانی که آشپزخانه را امن
نکردهاید؛ اجازه ندهید به آشپزخانه وارد شود .مثال
تماموسایلمیزرادورازدسترسقراردهید.کودک
همچنین میتواند در تمیز کردن اتاقش کمک کند.
آماده کردن غذا :کودکان بین 4تا 6سالگی بهتر
میتواننددرآمادهسازیغذاکمککنندومیتوانید
آموزشهای اولیه را برای درست کردن غذا به
آنها بدهید .حتی یادشان بدهید در شستن ظرفها
کمکتانکنند.درانجامتماممسوولیتهاییکهبهآنها
دادهاید ،مراقب باشید که خطا و اشتباهی رخ ندهد.
تمیز کردن خانه :اگر فرزند  7ساله شما به تمیز
کردنخانهعالقهنشانداد،مسوولیتجاروکشیدن
را به او بسپارید تا هم به شما کمک کند و هم
وقتش به بطالت نگذرد .البته الزم نیست که هر
روز خانه را جاروبرقی بکشند.

اهمیت دادن مسوولیت به فرزند

همیشه کارهای سادهای در منزل وجود دارد که
بتوان انجام آنها را به کودکان محول کرد .با این کار
شما پیام بسیار مهمی به او میدهید؛ اینکه عضوی
مفید در خانواده است و در کارها مشارکت دارد.
فواید واگذاری مسوولیت انجام کار به کودکان هم
متوجهکلخانوادهاستوهمبرایرشدشخصیت
خود کودک موثر است وقتی فرزند خردسال شما
میز غذا را میچیند و اعضای خانواده برای صرف
غذا دور میز مینشینند ،احساس میکند که برای
این وعده غذا کار مهمی انجام داده است .کودک
با انجام کارهای ساده منزل میآموزد که مسوولیت
بپذیرد و به کارهایی که انجام میدهد ،افتخارکند.
ضمن اینکه به مرور زمان انجام این کارها برایش
عادی و معمول میشود و بدون اینکه نیازی به
تذکر باشد یا وحشتی از انجام آنها داشته باشد،

هر کاری که از عهدهاش بربیاید ،انجام میدهد.
البته یادتان باشد با افزایش دامنه کارهایی که انجام
میدهند ،نیاز آنها به تشویق را فراموش نکنید.

 6نکته آموزشی

 .1هنگامی که میخواهید به کودک مسوولیتهای
جدیدبدهید،آنرابهبزرگترشدناووویژگیهای
مثبتش نسبت دهید تا از انجام مسوولیت حس
خوبیبهپیداکند.بگویید«:حاالکهبزرگترشدهای
و قدت بلندتر شده ،میتوانی به مامان کمک کنی
و وسیلهها را در قفسه بگذاری؟»
 .2مسوولیتها را در خانه بین همه اعضا تقسیم
کنید .مثال در تمیز کردن خانه میتوان کار کوچکی
مثل جمع کردن اتاق خود کودک را به او سپرد
و بقیه اعضا کارهای دیگر را بر عهده بگیرند.
 .3برای اینکه کودک انجام مسوولیتهایش را
فراموش نکند ،کارتهایی با تصویر یا نوشتهای
که به کار مورد نظر مربوط است ،تهیه کنید و آن
را در جایی قرار دهید که هر روز ببیند .هر روز
که مسوولیت محول شده را انجام داد ،میتواند
تصاویر را رنگ کند یا زیر آنها ضربدر بزند .مثال
اگر مسوولیت مورد نظر آب دادن به گل هاست،
تصاویری از یک گل را روی میز کودک قرار دهید.
 .4برای انجام منظم مسوولیتها پاداش در نظر
بگیرید .در مورد پاداش و نحوه بهدست آوردن آن
از قبل توافق کنید  .مثال «اگر دو هفته هر روز تختت
را مرتب کردی ،با هم به شهربازی خواهیم رفت».
 .5خیلی وقتها علت انجام ندادن مسوولیتها،
فراموشکردنآناستامابراییادآوریازجمالت
دستوریاستفادهنکنید.اشارهفقطبادستیاچشم
یا بیان یک کلمه برای تداعی کردن مسوولیت،
کافی است.
 .6در انتخاب مسوولیتها ،حتما توانایی کودک
و سطح دشواری مسوولیت را در نظر بگیرید و
اگر میبینید انجام کار برایش دشوار است ،آن
را تغییر دهید.

تدابیر آموزشی در تربیت کودک
مسوولیتپذیر

 یاد گرفتن مراقبت از وسایل شخصی،

دکتر شیما وفا
درمانگر کودک ونوجوان ،دکترای روانشناسی تربیتی

حس مسوولیتپذیری را در او بیشتر میکند.
اگر میخواهید فرزندتان پس از انجام کاردستی
میز را تمیز کند ،او را مطلع کنید که اگر میخواهد
فردا هم با مداد رنگی و قیچی خود کار کند،
باید میز را تمیز کند .اگر این کار را انجام نداد،
به حرف خود عمل و وسایل را جمع کنید.
هرچه بیشتر قوانین را اجرا کنید ،بیشتر احتمال
دارد که بدون تذکر یا حداقل بدون آنکه بیش
از حد نگران باشید ،میز را تمیز کند.
 به کودکان اجازه رشد بدهید .به آنها امکان
دهید کارهای کوچک را خودشان انجام دهند
و موفقیتهای هرچند ناچیز به دست آورند تا
اعتماد به نفس شان پرورش یابد و مهارتهای
زندگیوتواناییهایاجتماعیشانتقویتشود
اما دقت کنید که انتظارهای شما باید متناسب
با سن و تواناییهای کودک باشد ،در غیر این
صورت به جای برنده شدن ،بازنده بودن را
به او میآموزید.
 برای تربیت فرزند مسوولیتپذیر ،پدر و مادر
باید شرایطی فراهم کنند تا فرزندشان نتایج مثبت
و جذابی از انجام درست مسوولیت بهدست
بیاورد وقتی کودک بابت پذیرش یک مسوولیت
و درست انجام دادنش تشویقشود ،احساس
خوبی نسبت به مسوولیتپذیری پیدا میکند.
 اگر پذیرش مسوولیت همراه با اجبار و
مسوولیتپذیری با حس تسلیم در کودک همراه
باشد ،به مسوولیتپذیر شدن او امیدوار نباشید.
یادمانباشدهرگونهکمکبیرونیغیرضروریبه
کودک القا میکند که ضعیف است و دیگران از او
قویترند.بدوندیگرانچیزینیست.اگردیگران
کمکشکنند ،او را دوست دارند و اگر کمک
نکنند ،دوستش ندارند .حس مسوولیتپذیری
در او ضعیف میشود و تصور میکند که در
نهایت دیگران کارها را انجام میدهند .فرصت
کشفوشناختتوانمندیهایشراپیدانمیکند.
احساس اجتماعی و مشارکت او رشد نمیکند.
خودشیفتگی و میل به سوءاستفاده از دیگران در
او رشد میکند .تصور او از جهان این میشود
که دنیا جایی است که در آن باید دیگران به
تو خدمت کنند.

باز آمد بوی ماه مدرسه ،ماهی که
بعضیها را شاد میکند و غم عالم را
به دل برخی دیگر میریزد .آنهایی که
دستشانبهدهانشانمیرسد،دغدغهای
جز انتخاب بهترین برندها یا حداقل
برندهای خوب لوازمالتحریر ندارند و
هر آنچه الزم است تهیه و بچهشان را
نو نوار راهی مدرسه میکنند تا مبادا از
همکالسیهایشکمبیاوردوخاطرش
مکدر شود که چرا جامدادیاش به
اندازهجامدادیدوستشجذابنیست.
اما در همین شهر ،کمی آن طرفتر،
کسانیغرقاضطرابندکهدراینروزگار
کرونازده که روز به روز قیمتها
سرسامآورتر میشود ،چطور شکم
بچهشان را سیر کنند ،چه برسد به تهیه
لیستسفارشمعلمومدرسه.کلربوک
و فالن جلد و مارک لوازمالتحریر چه
باشد ،پیشکش .یکی آنقدر میخرد که
تا سال دیگر بچهاش که هیچ ،دو بچه
دیگر هم کفاف میدهد و یکی دیگر
باید به هزار در بزند و سادهترین وسایل
را تهیه کند تا بچه فقط بتواند مدرسه
برود .این روزها درد ششصد نفرهایی
که در روز میمیرند ،زجه عزادارها،
پرپر شدن کادر درمان کم نیست ،این
غصهها هم اضافه شده است.
راه چاره مصیبت کرونا دست من و تو
نیست ولی درد پدر و مادرهایی که باید
اول مهر دانشآموزی را روانه مدرسه
کنند ،چاره دارد و میتوانیم کاری کنیم.
بیا آن ور خودخواه و زیادهخواه ذهنت
را پس بزن ،به جای الکچریترین
لوازمالتحریرها کمی گردتر و سبکتر
خرید کن تا بتوانی دل بچهای را شاد
کنی و خاطر پدر و مادرش را آسوده.
امسال هم مهر ماه نه از هیاهوی نشاط
بچهها در زنگ تفریح خبری است
و نه از خندههای قاه قاه مدرسه اما
میشودکهتمامکشوربویمهربانیماه
مهر بدهد ،مهری که نثار هم میکنیم
تا نشان دهیم قلبهایمان به اندازه
روزگارمان کدر نیست.

ستون آخر
روزهای مدرسه نزدیک است و هر
کس فرزند محصلی دارد ،سخت در
تکاپو است تا هر آنچه برای شروع
سال تحصیلی نیاز است ،برای
فرزندش مهیا کند به این امید که درس
بخواند و آینده بهتری داشته باشد .آقا
ابراهیم هم یک فرزند محصل دارد اما
انقدر درد و دغدغه دارد که احتماال
نداند فرزندش کالس چندمی است.
شاید هم بداند اما مگر درد ابتال به
سرطان و درد فقر میگذارد به چیز
دیگری فکر کند؟
او  51ساله و به سرطان زبان مبتالست.
یک بار جراحی و برایش  30دوره
پرتودرمانی تجویز شده که فقط دو
جلسه آن را گذرانده است .آقا ابراهیم
دیگر نمیتواند حرف بزند ،نمیتواند
کار کند ،آقا ابراهیم و خانوادهاش این
روزها شرایط سختی دارند.
من و تو باید کمکشان کنیم چون
انسانیم و این حجم از اندوه یک همنوع
را نباید بتوانیم تاب بیاوریم .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  25940در 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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سبک زندگی

شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

ناشنوایان کجای دنیای کرونا قرار گرفتند و اپلیکیشنها چطور به دادشان میرسند

سکوتهایی که رنگی میشوند
با حمیدرضا مصاحبهای
متفاوت و به صورت تایپی
نیلوفر
جامهبزرگی
داشتم ،اگرچه صدایش را
نشندیم اما قاطعیت و تالش
را در کالم نوشتاریاش خواندم .حمیدرضا از
آن دسته افرادی است که به معنای واقعی نبود
امکانات و سختیهای زندگی را بهعنوان تجربه و
راهی برای رسیدن به هدف خوانده ،از آرزوهایش
دست نکشیده و با بیمهری دیگران دلسرد نشده
است .او اکنون همراه تیم شرکتاش ایستاده تا
به جامعه شبیه به خودش کمک کند و به زندگی
ناشنوایان رنگ استقالل بیشتری بدهد .اگر شما
هم مایلید تا کمی بیشتر با حمیدرضا محترم که
ناشنوا بودن او را از اکثریت جامعه متفاوت کرده
است ،آشنا شوید و داستان موفقیتاش را بدانید،
با من همراه باشید.
 :معرفي ساده از خودتان بكنيد.
حميدرضا محترم ،دهه آخر شصت ،در مرودشت
(استان فارس) متولد شدهام اما در حال حاضر در
آباده (شمال استان فارس) كار و زندگي ميكنم .ما
خانواده پنج نفري بوديم و من فرزند دوم خانواده
و دانشجوي اخراجي هستم.
 :اخراجي؟
اخراجي نه به آن مفهوم كه شما تصور ميكنيد ،من
به دليل شرايط كاري مجبور بودم تا زياد مرخصي
بگيرم اما متاسفانه دانشگاه با من همكاري نكرد و
در نهايت هم اخراج شدم .من در زمان كارداني
همزمان درس ميخواندم و كار ميكردم اما در
دوران كارشناسي با من همكاري نكردند.
 :دوران دانشگاه چطور گذشت؟ درچه
رشتهاي تحصيل ميكرديد؟
دانشگاه براي ناشنوايان مناسبسازی نشده بود،
استادان آمادگي الزم براي تدريس به من را نداشتند،
مثال استاد تمام مدت تدریس ،سرش در تخته بود و
من امكان لب خواني نداشتم .این روزهای كرونایی
و تدريس آنالين ،اوضاع بدتر هم شده ،استاد در
سيستم بدون تصوير خودش درس ميدهد يا مدام
در گروه ويس ميگذارد.
 :اين طوري كه معلوم است تحصيل
براي شما شرايط پيچيدهای داشت؛ به نظرم اگر
دانشگاهيناشنواييراپذيرشميكندبايدامكانات
الزم را فراهم كند.
درست است ،در حقيقت ما هم مانند بقيه دانشجوها
شهريهای را به منظور آموزش پرداخت ميكنيم و
فكر ميكنم استاد هم وظيفه دارد الاقل مطالب را
حروفچینی كند؛ وقتي موضوع را با استادها در ميان
ميگذاشتيم ،میگفتند «از يكي از اعضاي خانواده
كمك بگير» يا پيشنهاد ميدادند كه فالن صفحه را
خودت مطالعه كن .بهعنوان يك شهروند دانشگاه
رفتن حق ماست اما مانند بسياري از مسايل كه
راهحل سادهای دارند ،دانشگاه رفتن هم براي ما
داستان دشواري دارد .ناگفته نماند كه خداراشکر
چند دانشگاه ،فكر ميكنم سه دانشگاه در تهران و
يكي از شهرهاي شمالي برای ناشنوایان مناسب
سازی شده است.
 :خداراشكر؛ از دانشگاه كه بگذريم با
وجود كرونا اوضاع در گوشههاي ديگر زندگي
روزمرهمثلتاكسيگرفتنوخريدو...چطوراست؟
تاكسيها كه آنالين شدهاند و در اين بخش زندگي

ديجيتالهمهچيزرابرايمانسادهتركردهاست.امکان
خريد هم آنالين وجود دارد؛ البته ناشنوايان معموال
از جاهايي خريد ميكنند كه آشنايي قبلي دارند و
فروشنده از شرايط ناشنوایی با خبر است .در اين
مواقع فروشنده يا با كاغذ و خودكار ارتباط بر قرار
ميكند يا چند لحظه با رعايت فاصله ماسك را
برميدارد .مردم ما بسيار مهرباناند و در اين شرايط
ما را تنها نگذاشتند و هرچه از دستشان بر ميآمد،
دريغ نكردند.
 :تا به حال از ماسكهاي شيشهای
مخصوص ناشنوايان استفاده كردهايد؟
اينماسكهايشيشهایمخصوص،طوريطراحي
شدهاندكهبخارنميگيرندودرايرانتوليدنميشوند.
ماسكهاي شيشهای كاربردي هستند اما به دليل
روش ساخت متفاوت بسيار گرانند و تنها زماني
استفاده از آنان ميسر ميشود كه سازمانها همكاري
الزم را بكنند .استفاده از اين ماسكها به خصوص
براي زماني كه ناشنوايان يا كمشنوايان بيمارند يا در
بيمارستان بستري هستند ،ميتواند بسيار مفيد باشد.
 :اگر بخواهيم كمي از كودكي و
دغدغههاي فرد ناشنوا بدانيم ،چه چيزي از آن
دوران برايمان ميگوييد؟
دردورانكودكيخاطراتخوبيداشتمامادرمدرسه
كه همراه بقيه بچهها بودم ،بسيار مورد تمسخر قرار
ميگرفتمحتیبچههابهسمتامسنگپرتميكردند.
در زمان گذشته درك از ناشنوايان پايين بود ولي
خوشبختانه كمكم ناشنوايي هم جا ميافتد و شرايط
بهتر ميشود .از كالس سوم به مدرسه مخصوص
ناشنوايان رفتم كه در آن مدرسه هويت خودم را پيدا
كردم .در گروههاي فرهنگي و هنري فعاليت كردم
و موفق شدم تا افتخارات زيادي به دست بياورم.
 :از ابتدا ناشنوا بوديد؟ هشت ماهه بودم
كه به دليل تب باال ناشنوا شدم.
دغدغه شما در دوران مدرسه چه بود؟ من هميشه
مجله و روزنامهها را در جستجوي ميكردم و وقتي

مطلبي درباره اختراع ميخواندم ،گريه ميكردم كه
چرا ناشنوايان نميتوانند مخترع باشند .وقتي متوجه
ميشدم كه كسي بدون داشتن پول زياد موفق به
اختراع شده ،روياي من پررنگترميشد و با خودم
ميگفتم ،آیا ممكن است روزي بتوانم مخترع باشم.
 :پس دنبال آرزوهاي كودكيتان رفتيد،
داستان چطور ادامه پيدا كرد؟
فعاليتام را در موسسات ناشنوايان ادامه ميدادم اما
برايم كافي نبود ،با خودم گفتم بهتر است شركت
خودم را تاسيس كنم و سال  92همين كار را كردم.
شايد باورش سخت باشد اما آن موقع فكر نميكردم
كه انقدر آسان باشد! گويي در اين سالها و با وجود
شرايط متفاوت و دشواري كه تجربه كردم راهاندازي
شركت كاري ساده بود.
:هنوزدربارهاينكهبااختراعتانتوانستيد
چه كار مهمي براي جامعه ناشنوايان انجام دادهايد
چيزي نگفتيد.
من اپليكيشني مخصوص كمشنوايان و ناشنوايان
طراحي كردهام كه بسيار به آن افتخار ميكنم .اين
اپليكيشن كه اسمش را «هاناپ» گذاشتي م هاناپ به
ناشنوایان یا کمشنوایان و افرادی که توانایی صحبت
کردن یا شنوایی ندارند کمک میکند تا بدون نیاز به
شخص دیگر با مخاطب ارتباط برقرار کنند و صداها
را با کمک این اپلیکیشن که در آن از هوش مصنوعی
استفاده شده است تشخیص بدهد.هاناپ با هوش
مصنوعی کار میکند که بر روی تلفنهمراهها(با هر
سیستم عاملی) نصفد و ميتواند گفتار را به نوشتار
تبديل كند ،ناشنوايان با استفاده از آن ميتوانند صدای
گریه نوزاد ،صدای زنگ و ...را بهوسيله آالرم در
گوشي يا ساعت متوجه شوند .ما خدمات ديگری
مثلچتباپزشكآنالين،دسترسيبهمراكزبهداشت
كرونا و ثبتنام براي واكسن را هم فراهم كردهايم؛
به عالوه ناشنوايان ميتوانند با مراكزي كه كارهاي
خدماتي انجام ميدهند ارتباط بگيرند .به خدمات
امداد خودرو يا استفاده از سايتهاي خريد و آشپزي

امکاناتهاناپ
 .1تشخیص صدا (شنونده) :این بخش با هوش مصنوعی کار میکند و
ناشنوایان را از تمام صداها باخبر میکند ،مثال صدای زنگ آیفون ،صدای
لوازم خانگی ،صدای حیوانات ،صدای گریه نوزاد و...هاناپ میشنود و
اطالع میدهد!هاناپ این قابلیت را دارد که هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر
با نرم افزار کارکند ،اطرافیان وی را بهتر میشناسد و باهوشتر میشود.
 .2نوشتار به گفتار و گفتار به نوشتار:هاناپ میتواند گفتار را به نوشتار
تبدیل کند (چه صحبت حضوری و چه صوت) و همچنین میتواند
نوشتار را به گفتار تبدیل کند (قابلیت تبدیل به
صوت نیز دارد).
.3صدازدناسم:هاناپباکمکهوشمصنوعی
این قابلیت را دارد که میتواند صدای کسانی
که فرد ناشنوا را صدا میزند متوجه شود و به
فرد اطالع دهد( .هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر با
نرم افزار کارکند ،نرم افزار اطرافیان وی را بهتر
میشناسد و باهوشترمیشود).
 .4بارکد خوان :با نصب کیوآرکد در مکانهای
گردشگری ،کتابها ،بروشورها و ...فرد ناشنوا با
اسکن این کیوآرکدها توسط نرم افزار میتواند
یک فیلم به زبان اشاره و با زیرنویس در مورد
آن مکان یا آن موضوع دریافت کند( .میتوان
این امکان را برای رانندگان ناشنوای تپسی ایجاد

کرد با قراردادن یک کیوآرکد پشت صندلی ناشنوا و اسکن این کیوآرکد
توسط مسافران فیلمهایی که مربوط به فرهنگ جامعه ناشنوایان است
پخش شود و این به فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه نسبت به فرهنگ
ناشنوایان بسیار کمک کننده است).
 .5گوشی یار :میتوانید تنظیم کنید که اگه کسی با شخص ناشنوا تماس
گرفت تماسش مسدود شود یاهاناپ با صدای یه خانم و آقا به فردی
که تماس گرفته است بگوید :دوست شما ناشنوا است لطفا برایش
پیغام بگذارید!
 .6خدمات:هاناپ با ایجاد کردن خدماتی که
مناسبناشنوایاناستکمکمیکندتاناشنوایان
بتوانندمسائلشانراراحتترحلکنند،مثلامداد
خودرو ،آزمایش آنالین ،فیلیمو و...
 .7کیف پول :ما با قراردادن خدمات کیف
پول برای ناشنوایان در تالشیم تا تمام کارهای
بانکی ،خرید بلیتها ،رزرو هتل و ...را بتوانند از
طرفهاناپباتخفیفوخیلیراحتانجامدهند.
 .8ساعت هوشمند:هاناپ این قابلیت را دارد
که یا به صورت مجزا کار کند و صداها را به
شما اطالع دهد یا از طریق اتصال و ارتباط
برقرار کردن نرم افزار با ساعت هوشمند شما
را متوجه صداها کند.

هم دسترسي داشته باشند تا در دوران كرونا بتوانند
غذاهاي خوشمزه درست كنند.
 :اين اپليكيشن چطور صداي زنگ
يا گريه نوزاد را تشخیص ميدهد و كاربر را
متوجه ميكند؟
صداهاي مختلف مانند صداي زنگ ،حيوانات،گريه
و ...در اپليكيشن تعريف شدهاند .تاكنون تقريبا 30
صدا فعال وجود دارد كه كاربر ميتواند با توجه
به نيازاش و صدايي كه بيشتر ميشنود هر كدام
از صداها را فعال كند .من تالش ميكنم ناشنوايان
بتوانند مستقل زندگي كنند و از زندگي لذت ببرند.
 :در اين راه نظر ديگران درباره كار شما
با توجه به اينكه ناشنوا هستيد،چه بود؟

اصال باور نميكردند كه من بتوانم همچنين كاري
را انجام دهم .جالب است همان افرادي كه روزي
ميگفتند كه امكان ندارد ،موفق شوم اكنون به من
درخواست كار و شراكت ميدهند .من خوشحالم
كه توانستم به مردم نشان بدهم كه ناشنوا بودن به اين
معنا نيست كه ما ناتوان هستيم .ما ميتوانيم هركاري
به جز شنيدن را مانند همه افراد شنوا انجام دهيم .سال
 92كه كارم را شروع كردم همه ميگفتند ،امكان ندارد
موفق شوم و برخي هم مدام مشكالت ماليات و چك
برگشتي را يادآوري ميكردند و اعتقاد داشتند كه در
نهايت من سر از زندان درد ميآورم اما من گوشم
بدهكار نبود و تا سال  94با قدرت ادامه دادم .امروز
خوشحالم كه چند سال پياپي شركت برتر شديم.
 :شركت شما فقط در حوزه ناشنوايان
كار ميكند؟
در ابتدا بگويم كه من در حال حاضر چند كسب و
كار دارم اما اين شركت در حوزه ناشنوايان است.
تاكنون سه محصول ارائه داديم،هاناپ كه توضيح
دادم«،پيجو»كهمخصوصخودروناشنواياناست،
«ميكا» كه محصول پزشكي است .عالوه بر اينها
اپليكيشنهاي ديگري هم در مرحله تحقيق داريم و
مدام هم در حال توسعه اپليكيشنها هستيم.
:شركتيكهشماتاسيسكرديدچندنفره
است،آيااعضايديگرتيمكاريهمناشنواهستند؟
ما شش نفر هستيم كه فقط من ناشنوا هستم ،يكي
از همكاران هم خواهر ناشنوا دارند.
 :هنوز در آباده كار ميكنيد؟
اگر به اينجا رسيدم به لطف مسووالن و مردم آباده
است؛ بهزيستي آباده تنها جايي بود ،که به توانايي
من ايمان آوردند و بسيار حمايتام كردند .خيلي
سخت بود همکار پیدا کنم و تيم خودم را كامل
كنم ،بیشتر افراد تا متوجه میشدند که ناشنوا هستم،
از همکاری انصراف میدادند .من نميخواستم كم
بيارم و به اين جمله كه «ناشنواها لياقت كار ندارند»
معنا ببخشم .البته من حامي هم داشتم،خواهرم و
خانم فرخي همراهام بودند كه اگر نبودند االن به
اينجا نميرسيدم.من به اعضاي تيمام افتخار ميكنم.
وقتي همچنين پشتيبانان و همكاراني دارم بهتر است

همين جا ادامه دهم و جاي ديگري نخواهم رفت
 :ناشنوايان چطور ميتوانند به اپليكيشن
دسترسيپيداكنند،هزينهاستفادهازآنچطوراست؟
كافيه فقط از گوگل پلي يا سايت كلمههاناپ را
جستجو كنيد و بعد برنامه را نصب كنيد .استفاده از
اپليكيشن براي يك ماه اول رايگان است ولي بعد
كاربر بايد بسته بخرد ،ما هزينه زيادي بابت سرپا
نگه داشتنهاناپ پرداخت ميكنيم .ما در نسخه
آیندههاناپ سعی کردیم تا مشکالت دانشجویان
در آموزش را حل کنیم مثال در نسخه صدای استاد
تبدیل به نوشتاری میشود و حتی برنامه این کار را
با تشخیص صدای استاد و بدون حرفهای بقیه
انجام میدهد.
:چهتوصيهايبهكسانيكهدوستدارند
مثل شما كاري را ايجاد كنند داريد؟
من از نقطه صفر مالي همراه با چاشنی تمسخر
ديگرانشروعكردمامااكنوندرشركتمهمهامكاناتی
دارم و چيزي هم براي همكارانم كم نميگذارم.
من دوراني را سپري كردم كه در مرز ورشكستگي
بودم و يكبار هم ضرر كردم ولي نا اميد نشدم .اگر
موفق نميشويد ،جا نزنيد و ببينيد دليل شكست شما
چيست و همه توان خود را بگذاريد تا مشكل را
رفع كنيد .ما با شرايط اقتصاد امروز و كرونا كار را
نگه داشتيم و به هدفمان نگاه كرديم .ما به ناشنواياني
كه آرزو بهتر زندگي كردن را داشتند نگاه كرديم ما
به همه كساني كه دوست داشتند از خدمات بهتري
در زندگي بهره بگيرند نگاه كرديم و ادامه داديم تا
آنها هم از زندگي لذت ببرند.
 :چشمانداز شما براي آينده چيست؟
من ميخواهم شرايطي را فراهم كنم تا ديگران
هرچه بيشتر به توانايي ناشنوايان ايمان داشته باشند.
ميخواهمكاريكنمتازندگيناشنوايانهرچهبيشتر
با تكنولوژي مستقل شود .تا روز مرگ دست از
تالش برنخواهم داشت و تا جان دارم در خدمت
جامعه خواهم بود .هدفم اين است ك ه هاناپ را در
عرصه بينالمللي وارد كنم تا به همه دنيا خدمتي
كرده باشم و پرچم ناشنوايان را باال ببرم و شهروند
برابري را به معناي واقعي ايجاد كنم.

سفره سالم
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کاهش وزن ،در بیمارتان را جدی بگیرید!
براساس یک دیدگاه
کلی ،بیماریهای ریوی
نظیر کووید19 -
بهطور چشمگیری
نیاز به انرژی را
افزایش میدهند.
درنتیجه کاهش وزنی
که بهدنبال کاهش
دریافت انرژی اتفاق
میافتد ،پیشآگهی
ضعیفی را در بیماران
ریوی ایجاد میکند.
از طرف دیگر،
سوءتغذیه میتواند
سیستم ایمنی بدن
را ضعیف کند زیرا
پروتئینهای مهمی در
سیستم ایمنی نقش
و کاربرد دارند که
سوءتغذیه با کاهش
دریافت انرژی و
پروتئین ،تولید این
پروتئینها را دچار
مشکل میکند

دکتر فرنوش شمیرانی
متخصص تغذیه

در زمینه بیماریهایی که دستگاه تنفسی
را دستخوش تغییرات میکنند ،تغذیه و
مداخالت تغذیهای و سوءتغذیه میتوانند
نقش مهمی داشته باشند .ارتباط میان
سوءتغذیه و بیماریهای تنفسی بسیار
شناخته شده است .سوءتغذیه یعنی
دریافت ناکافی انرژی ،درشتمغذیها
یا ریزمغذیها .سوءتغذیه میتواند روی
ساختمان ،عملکرد ریه ،عضالت راههای
تنفسی ،قدرت و تحمل و حتی مکانیسمهای
دفاعی ریهها نقش داشته باشد .مثال کمبود
پروتئین و آهن میتواند به کاهش میزان
هموگلوبین خون منتهی شود و حمل اکسیژن
در بدن را با اختالل مواجه کند .پایین بودن
میزان بعضی از مواد معدنی مانند کلسیم،
منیزیم ،فسفر و پتاسیم هم میتواند عملکرد
عضالت تنفسی را تغییر بدهد.
از طرف دیگر کاهش پروتئینهای خون ،فشار
اسمتیک موجود در خون را کاهش میدهد و
میتواند منجر به اِدِم ریوی شود .عالوه بر این،
بافتهایپیوندیکهازریههامحافظتمیکنند،
از کالژن تشکیل شدهاند و دریافت ویتامین C
برای سنتز کالژن از نیازهای ضروری است.
در ادامه باید این را هم بگوییم که یک ماده
که بهطور طبیعی راههای هوایی را پر کرده
است ،مادهای بهنام موکوس است .موکوس از
آب ،ترکیبات پروتئینی و الکترولیتها تشکیل
شده و درنتیجه سنتز طبیعی این ماده نیازمند
کفایت تغذیهای در بدن است.

تاثیر تغذیه بر بیماریهای ریوی

براساس یک دیدگاه کلی ،بیماریهای ریوی
بهطور چشمگیری نیاز به انرژی را افزایش
میدهند .درنتیجه کاهش وزنی که بهدنبال
کاهش دریافت انرژی اتفاق میافتد ،پیشآگهی
ضعیفی را در بیماران ریوی ایجاد میکند .از
طرف دیگر ،سوءتغذیه میتواند سیستم ایمنی
بدن را ضعیف کند زیرا پروتئینهای مهمی در
سیستم ایمنی نقش و کاربرد دارند که سوءتغذیه
با کاهش دریافت انرژی و پروتئین ،تولید
این پروتئینها را دچار مشکل میکند بنابراین
در افرادی که در بیمارستان بستری و دچار
سوءتغذیه میشوند ،احتمال افزایش مدت
بستری و افزایش میزان مرگومیر وجود دارد.
بیماریهایی که دستگاه تنفسی را دچار مشکل
میکنند ،معموال با پیچیدگیهایی همراه هستند
که روی دریافت غذا و هضموجذب مواد
غذایی تاثیر میگذارند .مثال تولید غیرطبیعی
خلط ،وجود تهوع ،تنفس سریع (تاکیپنه) ،درد
قفسه سینه و تغییر در حس چشایی میتواند
روی دریافت غذا و متابولیسم غذا در بیماران
بستری تاثیرگذار باشد.
در بیماری کووید 19-که میتواند بهصورت
طیفی از عالئم متنوع (از بیعالمتی تا اختالالت
تنفسی و گوارشی) بروز داشته باشد ،بیمار با
اختالالت و درگیریهای سیستم تنفسی مواجه

دارد ،معموال دوز هزار واحدی این ویتامین
بهصورت روزانه برای این بیماران تجویز
میشود (البته در صورتی که مولتیویتامین
حاوی این ویتامین را دریافت نکند).
در صورت وجود بیماریهای گوارشی مانند
اسهال در بیماران مبتال به کووید ،19-مکمل
پروبیوتیک برای این بیماران مفید خواهد بود.
بهتر است که بیماران بسیار کموزن و در معرض
سوءتغذیه هم با نظر پزشک معالجشان برای
دریافت مکملهای غذایی مورد نیاز بدنشان
اقدام کنند تا انرژی و پروتئین مورد نیاز
روزانهشان تامین شود .این اصول تغذیهای
بیشتر برای بیماران بستری بدون بیماریهای
زمینهای مطرح میشود اما بیماران بستری مبتال
بهبیماریهایزمینهایمانندبیماریهایکبدی،
کلیوی ،دیابت و ...باید تحت نظر پزشک و
مشاور تغذیه باشند تا اصول تغذیهای مرتبط
با بیماریشان برای آنها در نظر گرفته شود.
همیشه به یاد داشته باشید که اصول تغذیهای
برای بیماران بستری مبتال به کووید 19-که
دارای بیماری زمینهای هستند ،از فردی به
فرد دیگر متغیر است بنابراین ،شما نمیتوانید
بدون مشورت با مشاور تغذیه و پزشک ،روند
تغذیهای بیمار را بهگونهای برنامهریزی کنید
که دچار مشکالت ثانویه نشود.

ضرورت اعتماد به کادر درمان
خواهد بود .این اختالالت میتوانند به نشانگان
دیسترس حاد تنفسی یا پنومونی شدید منتهی
شوند .الزم به ذکر است که این عالئم ثابت
نیستند و میتوانند همزمان با ورود بیمار به
مراحل جدید بیماری تغییر کنند.

اهمیتدریافتپروتئینوانرژیکافی

نشانگان دیسترس حاد تنفسی ناشی از وجود
التهاب و پر شدن کیسههای هوایی از مایع یا
چرک است .این افزایش مایع در ریه طبیعتا
به معنای انتقال کمتر اکسیژن به جریان خون
است و میتواند بیمار مبتال به کووید 19-را با
تنگی نفس ،تنفس سخت و سریع یا خستگی و
ضعفبیشازحدمواجهکند.نشانگاندیسترس
تنفسی حاد ،شرایطی را در بدن بهوجود میآورد
که با نام هایپرمتابولیک از آن یاد میشود؛ یعنی
متابولیسم بدن در این شرایط افزایش پیدا

میکند و در این صورت نیاز بدن به دریافت
انرژی و پروتئین هم باال میرود.
در مداخالت تغذیهای در نشانگان دیسترس
تنفسی حاد باید به این نکته اشاره کنیم که
مداخالت تغذیهای مانند شمشیری دولبه عمل
میکنند .در این شرایط نیاز به پروتئین و انرژی
بهمنظورپیشگیریازتحلیلعضالنی،جلوگیری
از سوءتغذیه و تحلیل قدرت عضالت تنفسی
بیشتر میشود .افرادی که نسبت به نیاز بدنشان
انرژی و پروتئین کمتری دریافت میکنند ،مدت
بیشتری به دستگاه ونتیالتور متصل خواهند بود
و اختالالت تنفسی بیشتری را هم بهدلیل تحلیل
عضالتتنفسیتجربهخواهندکرد.روندبهبوددر
این بیماران بهکندی طی خواهد شد .این درحالی
است که اگر پروتئین و انرژی بیشازحدی به
این بیماران داده شود ،باز هم شرایط بیمار و
روند بهبود بیماری با مشکالتی مواجه خواهد

مراقبتهای تغذیهای در بیماران بستری مبتال به کووید19-
اطرافیان بیماران بستری مبتال به کووید 19-که هنوز به بخش مراقبتهای ویژه نرفتهاند
و میتوانند از طریق دهان و غذاهای معمولی تغذیه کنند ،باید مراقب نیازهای تغذیهای
آنها باشند .ابتدا باید غربالگری تغذیهای توسط پرستار در مورد این بیماران انجام شود تا
وضعیت بیمار از نظر دریافت ریزمغذیها و درشتمغذیها ،سوءتغذیه یا عدم سوءتغذیه،
کاهش اشتها یا بیاشتهایی و همچنین بیماریهای زمینهای مورد بررسی قرار بگیرد .بیماران
بستری مبتال به کووید 19-که دارای بیماریهای زمینهای مانند سرطانها ،بیماریهای التهابی
روده ،دیابت ،سکته و ...هستند ،باید از نظر سوءتغذیه مورد ارزیابی ویژهای قرار بگیرند.
بهترین حالت درباره این بیماران ،این است که در  24تا  48ساعت ابتدایی پس از بستری،
مداخالت تغذیهای برای آنها آغاز شود .یک اصل کلی در این مورد به ما میگوید که معموال
سالمندان باالی  65سال بهصورت میانگین  27تا  30کیلوکالری انرژی بهازای هر کیلوگرم
از وزنشان نیاز دارند .مثال یک فرد  70کیلویی به حدود  1900کیلوکالری انرژی در طول

شد .به همین دلیل هم بسیار ضروری است که
تعادل تغذیهای در دریافت انرژی و پروتئین
برای این بیماران رعایت شود.
در مورد پنومونی هم باید به این نکته اشاره کنیم
که این مشکل میتواند باعث ایجاد التهاب در
کیسههای هوایی شود و عالئمی مانند سرفه،
تب و تنفس سخت را برای بیمار بهوجود بیاورد.
بیماران مبتال به پنومونی باید مایعات و انرژی
کافی در طول روز دریافت کنند ،وعدههای
غذایی کوچک و پرتعدادی در طول روز داشته
باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن عوارض
ناشی از بیماری را پشت سر بگذارند.

نقش مکملها در شرایط بیماران
بستری کووید19-

اگر بیماران بستری مبتال به کووید 19-با
نارسایی تنفسی مواجه نباشند ،باید چربی و

کربوهیدرات را در طول روز با نسبت 30
به  70دریافت کنند .این درحالی است که
بیماران نیازمند به حمایت تنفسی یا نارسایی
تنفسی میتوانند میزان دریافت چربی را تا
 50درصد هم افزایش دهند .در این صورت
میزان دریافت چربی و کربوهیدرات در بیماران
مبتال به نارسایی تنفسی میتواند  50به 50
در نظر گرفته شود .اگر بیمار در این مرحله
نتواند مایعات کافی و مناسب را از طریق دهان
دریافت کند ،کادر درمان ناچار باید برای تغذیه
وریدی وی اقدام کنند .دریافت ویتامینهای
 A، C، E، Dو مواد معدنی مختلفی مانند
روی (زینک) ،منیزیم و آهن برای این بیماران
از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه
به اثر بسیار مفیدی که ویتامین  Dبر کاهش
میزانالتهابدربدنبیماران
مبتال به کووید19-

روز نیازمند است .افراد کموزن یا مبتال به بیماریهای
زمینهای به انرژی بیشتری در طول روز نیاز دارند؛
یعنی بهتر است که این افراد در طول روز بهازای
هر کیلوگرم از وزنشان حدود  30کیلوکالری
انرژی دریافت کنند .افراد باالی  65سال
به روزانه یک گرم پروتئین نسبت به هر
کیلوگرم از وزنشان نیاز دارند .این درحالی
است که افراد کموزن یا مبتال به بیماریهای زمینهای
در طول روز باید بهازای هر کیلوگرم از وزنشان بیش
از یک گرم پروتئین دریافت کنند .این دقت زیاد در دریافت
پروتئین و انرژی به این دلیل است که ما مطمئن شویم که بیمار
ت بستری یا بیماری به کاهش وزن دچار نشود و عوارض
در مد 
ناشی از کاهش وزن هم سالمت او را تهدید نکند.

درباره بیماران مبتال به کووید 19-که در
بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند هم
مداخالت تغذیهای خاصی وجود دارد .در
صورتی که این افراد قادر به تامین نیازهای
تغذیهای روزانه خودشان از طریق دهان نباشند،
تغذیه رودهای ،انترال یا تغذیه پیرارودهای یا
تغذیه وریدی برای آنها در نظر گرفته میشود
بنابراین ،اطرافیان بیماران بستری باید بدانند
که اصول تغذیهای بیماران بستری مبتال به
کووید 19-چنان پیچیده و حساس است که
باید در این مورد به کادر درمان اعتماد کرد
و اجازه داد تا آنها اوضاع سالمت بیمار را
تحت نظر داشته باشند.
بعضی از این بیماران به مواد غذایی فرمولهشده
بهصورت رودهای یا وریدی نیاز دارند تا
بتوانند انرژی و پروتئین مورد نیاز بدنشان
را تامین کنند .غذاهای فرموله ،مواد مغذی
فرمولهشدهای هستند و ترکیبات انرژی
درشتمغذیها و ریزمغذیهای ثابت و
تعیینشدهای دارند که با توافق پزشک
و کارشناس تغذیه به بیمار داده
میشوند .معموال در  24تا
 36ساعت اولیه پس از
پذیرش در بخش
مـراقبـتهـای
ویـژه ،تغذیـه
انتـرال برای
فرد بیمار شروع
میشود .با اینحساب
باز هم باید تاکید کرد که
اطرافیان مبتالیان به کووید19-
که در بیمارستان بستری شدهاند ،باید
اصول تغذیهای را به کادر درمان بسپارند
و در مورد تغذیه بیمارشان به پزشک و تیم
درمان اعتماد کنند.
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شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

تاکید دکتر نسرین امیدوار متخصص تغذیه درباره:

حفظ محیطزیست با تغذیه پایدار
در حال حاضر تعییرات اقلیمی و مشکالت زیستمحیطی دو خطر
جدی برای همه کشورها محسوب میشوند به گونهای که در
مهدیه
آقازمانی
سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی ،صدمات
جبرانناپذیری را به برخی کشورها وارد کرده است .مطالعات
نشان داده است که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،بیشترین خسارات و صدمات
اقتصادی را از گرمایش جهانی متحمل خواهند شد .در ایران نیز افزایش متوسط دما
در کشور ،کاهش بارشها و حوادث زیستمحیطی شدید مانند سیل و خشکسالی

 :خانم دکتر! همانطور که میدانید
هشدارهای زیادی برای تغییرات اقلیمی در دنیا
مطرح شده است و حرکتهای زیادی هم برای
مدیریت آن در حال شکل گیری است .مثل
همین اقدامی که در دانشگاههای برلین آغاز
شده است .به نظر شما آیا اقدامات این چنینی
برای حفظ محیطزیست موثر است یا فقط جنبه
اطالعرسانی دارد؟
اهداف توسعه پایدار که همه کشورها متعهد شدند
که تا سال  2030به آن برسند ،یکی از جنبههایش
تغذیه پایدار و حرکت به سمت تغذیه پایدار است.
آنچه که دنیا با توجه به تغییرات آب و هوایی
به آن اهمیت میدهد این است که رژیم غذایی
داشته باشیم تا ضمن اینکه سالم است و همه
ریز مغذیهای سالم را به بدن ما میرساند ،به
محیطزیست هم آسیب نمیزند .در حقیقت ،یکی
از آسیبزنندههای محیطزیست نظام غذا و تغذیه
است .زنجیره غذا از تولید تا مصرف غذا ،مقدار
زیادی کربن و گازهای گلخانهای تولید و مقدار
زیادی آب و خاک مصرف میکند .اگر ما بتوانیم
با درایت آن را تصحیح کنیم به صورتی که در عین
حال که مغذی و مطلوب است ،پایدار هم باشد ،به
محیطزیست کمک کردهایم .در واقع ،دنیا به این
سمت حرکت میکند مثال یک مرکز دانشگاهی
میگویدمنمیخواهمپردیسدانشگاهیسبزباشم
یعنی به محیطزیست آسیب نزنم ،پس باید آبیاری
سبزیجاتقطرهایشود،گیاهانیکاشتهشودکهآب
زیادینخواهد،سطلهایمجزابرایشیشهوکاغذ
و پالستیک بگذارند و ضایعات را دوباره استفاده
کنند و ...بنابراین اگر میخواهیم به محیطزیست
آسیب نزنیم باید چنین اقداماتی را شروع کنیم.
 :لطفا بیشتر توضیح دهید که تولید
و مصرف چه غذاهایی به محیطزیست
آسیب میزند؟
غذاهایی به محیطزیست آسیب کمتری میزنند
که کربن کمتری تولید میکنند و جای پای کربن،
زمین و آب کمتری وجود دارد و آنها ،غذاهایی
هستند که سبزی و میوه در آنها بیشتر و پروتئین
حیوانی کمتر است و به جای آن پروتئین دریایی
و گاهی ماکیان در آن به کار رفته و به مقدار
متعادلیازغالتاستفادهشدهاستبنابراین،غذاهای
فرآوری شده و فرآوری شده مثل چیپس و پفک،
کالباس و سوسیس باید از رژیم غذایی ما حذف
شوند زیرا تهیه این غذاها هزینه بسیار باالیی برای

نشاندهنده آثار گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است اما موضوع مهم این
است که نوع تغذیه در جوامع مختلف با تغییرات اقلیم و محیطزیست آن منطقه
مرتبط است و با اصالح الگوی غذایی میتوان به محیطزیست کمک کرد .در همین
راستا دانشگاههای شهر برلین آلمان با هدف تالش برای مبارزه با تغییرات آب و
هوایی جهان ،گوشت را تقریبا از منوهای غذاخوری دانشگاهها حذف کردهاند و
از این پس ،به جای آن سبزیجات و حبوبات بیشتری مصرف میکنند .تغییر منوی
دانشگاهها به این صورت است که  ۶۸درصد وگان (گیاهی) و  ۲۸درصد نیز

غذاهای حاوی سبزیجات تهیه میشود و تنها چهار درصد غذاها گوشت یا ماهی
دارند .در واقع ،منو غذاخوری دانشگاهها هر ترم با ورود نسل جدید دانشجویان
جوان تغییر میکنند تا آنها با تحوالت اجتماعی و اکولوژیکی آشنا شوند .در این
شماره از صفحه «دیدهبان تغذیه» در گفتوگو با دکتر نسرین امیدوار ،متخصص
تغذیه و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
به این پرسش ،پاسخ میدهیم که چگونه رژیم غذایی ما بر محیطزیست و تغییرات
اقلیمی تاثیرگذار خواهد بود.

اگر برنج را کمتر
کنیم و غذاهای
غیربرنجی را بیشتر
با گوشت سفید یا
فقط سبزیجات درست
کنیم مثل انواع کوکو و دلمهها،
جای پای آب ،زمین و کربن کمتری
در سفرهمان دیده میشود و در
عین حال غذاهای مغذی را نیز وارد
بدنمان میکنیم و به این ترتیب به
تغذیه پایدار میرسیم
محیطزیست دارد و هزینه باالیی هم برای سالمت
فرد مصرفکننده دارد پس دلیلی برای اسرار به
تولیدش نداریم بنابراین باید به سمتی برویم که
غذایی که میخوریم به محیطزیست آسیب نزند
و به سالمت ما هم کمک کند.
در ایران میزان مصرف نان و برنج بیش از حد
کشورهایدیگراستوموقعیتجغرافیاییکشور
ما به گونهای است که فقط شهرهای شمالی برای
کشت برنج مناسب هستند و اگر در هر منطقه
غیر از شمال ،برنج کشت شود ،به منابع آبمان
ظلم میکنیم بنابراین برای اینکه این اتفاق نیفتد
باید به سمت مصرف کمتر برنج پیش برویم و
این یک تصمیم شخصی نیست که بر عهده مردم
باشد بلکه باید در این زمینه سیاستگذاری شود.
 :منظور از جای پای کربن در تولید
مواد غذایی چیست؟
از زمان تولید محصول تا زمان برداشت و فرآوری
تا زمانی که غذا به دست مصرفکننده میرسد،
مقدارکربنیکهتولیدمیشود،مقدارآبیکهمصرف
میشود،زمینیکهاستفادهمیشود،همگیمحاسبه
شده و برای آنها ضرایبی تعیین شده است مثال
وقتی میخواهیم خورش قیمه را بررسی کنیم از
گوشت گرفته تا سایر مواد غذایی موجود در آن
از نظر مقدار آب ،کربن و خاک محاسبه میشود.
 :پس شما تاکید دارید که هر چه رژیم
غذایی مردم سالمتر باشد به محیطزیست هم
آسیب کمتری وارد میکند .درست است؟
غذای سالم تعریف دارد ،یک زمانی یاد گرفتیم اگر
غذایینمک،روغنوشکرکمتریداشتهباشد،سالم
است و درست هم هست و اینها جزو رژیم غذایی
پایدار هستند ولی همه آن ،همین موضوع نیست.

ما در عین حال میگوییم که گوشت قرمز کمتر
باشد و لبنیات در حد متعادل باشد .ما چون جزو
کشورهایی هستیم که لبنیات کم مصرف میکنیم،
نمیگوییم کمتر مصرف شود ولی در خیلی از
کشورها برای تغذیه پایدار میگویند باید مصرف
لبنیات کمتر شود .حبوبات و گوشت سفید بهویژه
گوشت ماهی مصرف کنیم و به این سمت برویم
که غذاهای فرآوری شده را از رژیم غذاییمان
کم کنیم .همه اینها جزو تغذیه پایدار است و
تغذیه پایدار یعنی غذایی که هم از نظر تغذیهای
کافی است و هم به محیطزیست آسیب نمیزند.
 :در کشور ما چگونه میتوان این رژیم
غذایی پایدار را اجرایی کرد؟
ما تحقیقی در دانشکده تغذیه انجام دادیم به این
صورت که دو منو غذایی که یکی شامل غذاهای
سنتی و پلو و خورشی بود و دیگری خوراکها را
از نظر جای پای کربن و آب و زمین بررسی کردیم
و سوال این بود که اگر بخواهیم غذایی بخوریم
که جای پای کربن و آب و زمین کمتری داشته و
در عین حال مواد مغذی الزم را به بدن برساند و
قیمت مناسبی هم داشته باشد چه ماده غذایی باید
بخوریم؟ آنچه در محاسبات آماری ما نشان داد؛

فواید افزایش دریافت منابع غذاییگیاهی برای ما و زمین
از آنجایی که منابع آبی ،خاکی و
حتی انرژی زمین در سالهای اخیر
ترجمه:
ندا احمدلو
بامحدودیتهایشدیدیمواجهشده
است،پیشبینیمیشودکهدردهههای
آینده ،جهان به سمت مصرف منابع غذایی گیاهی سوق
داده بشود و میزان استفاده از انواع گوشت به مرور زمان
در برنامه غذایی بسیاری از مردم دنیا کاهش پیدا کند.
براساس اعالم سازمان خواروبار جهانی (فائو) ،حجم
باالیی از سوختهای فسیلی در جهان صرف تولید
گوشتقرمزوگوشتپرندگانمیشود.اینسوختهای
فسیلی عالوه بر ایجاد آلودگی هوا باعث هدررفت

نهایی انرژی مورد استفاده برای زندگی روزانه افراد
هم میشوند .تحقیقات فراوانی که درباره میزان مصرف
سوختهای فسیلی برای تولید گوشتها و منابع غذایی
گیاهی صورت گرفتهاند ،نشان میدهند که حدود 30
تا  80درصد سوخت بیشتری برای تولید منابع غذایی
حیوانی نسبت به منابع غذایی گیاهی در جهان مصرف
میشود که این امر میتواند در سالهای آینده ،فاجعهای
زیستمحیطی را به همراه داشته باشد.
بیشتر ما میدانیم که منابع آب شیرین جهان هم با
محدودیتهای فراوانی در دهههای اخیر مواجه بوده
است .تولید منابع غذایی حیوانی ،به حدود  2تا  15درصد

همان فرمولی است که به آن اشاره کردیم یعنی
اگر ما برنج را کمتر کنیم و غذاهای غیربرنجی را
بیشتر با گوشت سفید یا فقط سبزیجات درست
کنیم مثل انواع کوکو و دلمهها ،جای پای آب،
زمین و کربن کمتری در سفرهمان دیده میشود
و در عین حال غذاهای مغذی را نیز وارد بدنمان
میکنیم .گوشت قرمز از زمانی که در دامداریها
تولید میشود تا زمان مصرف کربن زیادی تولید
میکند .از قدیم غذاهای ایرانی گوشت کمتر و به
جای آن حبوبات و سبزی بیشتری داشته است،
پس باید به سمت غذاهای سنتی برویم.
ما تاریخ قنات و کاریز داریم و مدیریت آب در
کشور ما در یک زمانی سر آمد بوده و در شهر
یزد موزه آب وجود دارد و چقدر اسطوره وار از
آب حمایت میکردیم ولی در حال حاضر ظرف
 20سال گذشته منابع زیر زمینیمان را به خاطر
اینکه به هر کسی اجازه دادیم چاه بزند و سدهای
بیرویه زدیم االن در معرض خطر قرار دادهایم.
ما کشوری هستیم که تغییرات زیستمحیطی در
کشورمان بسیار باال بوده و جز کشورهایی هستیم
که سرعت تغییرات آب و هوایی در آن شدت
بیشتری دارد بنابراین ،یک مسوولیت جدی

آب بیشتری نسبت به تولید منابع غذایی گیاهی نیاز دارد.
یعنی سوق دادن جهان به سمت تولید مواد غذایی
گیاهی و کاهش تولید منابع غذایی حیوانی،
میتواند تهدید کمبود شدید آب شیرین در
سالهای آینده را کمی کمرنگتر بکند.
از طرف دیگر ،بهرهبرداریهای مداوم از خاک برای
تولید نهادههای دامی میتواند حاصلخیزی خاک در
سراسر جهان را هم تحتالشعاع خود قرار بدهد .با
تغییر الگوی تغذیه جهانی از سمت گوشتخواری به
گیاهخواری ،میتوان حفاظت بیشتری از منابع خاکی،
آبی و جنگلی جهان کرد.
بد نیست این نکته را هم بدانیم که تغییر سبک زندگی و
ماشینیشدنزندگیدرقرناخیر،باعثافزایشکمتحرکی،
چاقی و ابتال به بیماریهای متابولیک در بسیاری از مردم

داریم اگر بخواهیم این آب و خاک برایمان بماند.
البته یکی از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم این
است که در غذا خوردنمان تجدیدنظر کنیم .این
فقط مسوولیت مردم نیست و نمیتواند باشد بلکه
مسوولیت دولتمردان ما نیز هست.
 :یک مساله مهم این است که به خاطر
سرعت زندگی غذاهای آماده و فرآوری شده؛
روز به روز بیشتر استفاده میشود و شاید خیلی
سختباشدکهجلویآنرابگیریم.چطورمیشود
این قضیه را مدیریت کرد؟
هر ماده غذایی را که فرآوری کنیم مثال گندم را که
سفید میکنیم باید آسیابهای طوالنیتری روی
آن انجام شود ،پس از یک طرف انرژی زیادی
مصرف میکنیم تا پوست گندم را بگیریم و آرد
را سفید کنیم و از طرف دیگرارزش تغذیهای آن
را پایین میآوریم .یکی از اهداف تغذیه پایدار
ارزش غذایی خوراکیهاست .حتی سبوس گرفته
شده هم درست استفاده نمیشود و ما امیدواریم
به غذای دام برسد ولی خیلی وقتها این اتفاق
نمیافتد و ما ضایعات زیادی داریم.
پسدراینجاهمضایعاتانرژی
داریم و هم مواد مغذی و

جهانشدهاست.افزایشمیزاندریافتمنابعغذاییگیاهی
میتواندبهافزایشدریافتفیبر،آنتیاکسیدانها،ویتامینها

هم ضایعات سبوس در حالی که اگر از همین
امروز این سیاست گذاشته شود که آردها مقدار
کمی سبوسگیری شوند و نانها سبوس بیشتری
داشته باشند؛ تاثیر زیادی در محیطزیست دارد.
چرا هنوز سیاست غلط یارانه دادن به شکر ،قند
و روغن وجود دارد در صورتی که این یارانه را به
سمت میوه و سبزی باید ببریم و از تولید حبوبات
حمایتکنیمبنابراین،برایحمایتازمحیطزیست
بهتصمیمهایجدیوسیاستگذارینیازداریممثال
در محیطهای عمومی مثل دانشگاه ،مدرسه و فود
کورتها یک غرفه غذاهای پایدار داشته باشیم و
این الگوسازی را انجام داده و آموزش بدهیم .البته
این وظیفه سازمانهای دولتی و غیردولتی است که
روی این قضیه کار کنند.
 :اگر رژیمهای صرفا گیاهخواری و که
تاثیراتزیستمحیطیبهتریدارند،ترویجشود،
مشکالت تغذیهای ایجاد نمیکند؟
رژیم گیاهخواری اگر خوب برنامهریزی شود،
جزو رژیمهای غذایی پایدار محسوب میشود.
بسیاری از افراد رژیمهای گیاهخواری را شروع
میکنند ولی برنامهریزیاش را بلد نیستند و در
معرض کمبود انرژی و آهن قرار میگیرند ولی
اگررژیمگیاهخواریهمخوببرنامهریزیشودو
ترکیبهای مختلفی از پروتئینها در آن باشد مثل
ترکیب حبوبات با سبزیجات و غالت را داشته
باشیم و در طول روز مغزدانهها استفاده شده و
سبزیجات و میوه به اندازه کافی مصرف شوند،
مشکلی ندارد .در دنیا یکی از رژیم الگوها ،رژیم
گیاهخواری بهویژه نوعی است که در آن لبنیات و
تخممرغ یا تخم ماکیان مصرف میشود.
 :چگونه امکان دارد که گوشت قرمز
از برنامه غذایی مردم حذف شود؟
دنیا به سمتی میرود که گوشت قرمز حذف
شود ،بهویژه مدل دامداری باید تجدیدنظر شود
و اگر قرار است از گوشت استفاده شود از دامی
باشد که در مزرعه چرا کرده باشد نه اینکه در
دامداریهای صنعتی تولید شده باشد .در اروپا،
استرالیا و آمریکا در بستهبندی گوشت نوشته
شده که گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی و حتی ماکیان
آزاد است یا در دامداری تولید شده است بنابراین
اهداف توسعه پایدار یعنی برنامه زندگی ما از
خوردن گرفته تا لباس پوشیدن تا مدل کار کردن
طوری باشد که نسلهای آینده ما بتوانند از مواهب
زمین سالم و زنده برخوردار باشند.

و امالح کمک کند و راه سادهای برای کنترل بیماریهای
متابولیکماننددیابت،فشارخونباال،کلسترولخون
باال و در نهایت بیماریهای قلبی باشد .افرادی
که حجم باالتری از منابع غذایی گیاهی را در
رژیم روزانه خود میگنجانند ،عملکرد گوارشی
بهتری دارند و کمتر از سایر افراد در معرض ابتال به
یبوستهای مزمن،کبد چرب و سرطانهای گوارشی،
خصوصا سرطان روده قرار میگیرند.
در یک کالم اینکه افزایش دریافت منابع غذایی گیاهی
میتواند عالوه بر حفظ سالمت این کره خاکی ،باعث
افزایش سالمت عمومی بدن ،کاهش التهاب ،پایین آمدن
میزان استرس اکسیداتیو و درنهایت ،بهبود عملکرد
سیستم دفاعی بدن هم بشود.
منبعenvironment.co :

s a l a m a t

www.salamat.ir
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شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد
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 روند کاهش وزن فاطمه صنعتی
باحضور دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه،
دکتراحمد باقریمقدم متخصص پزشکی ورزشی
و دکتر مسعود داوودی متخصص پوست

با کاهش وزن زیاد ،افتادگی و چروک
پوست اجتنابناپذیر است
دکتر مسعود داوودی /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها...

 18کیلوگرم کاهش
وزن در 6ماه

در «میزگرد تغذیه» این هفته میزبان خانمی  37ساله هستیم که بارها روشهای مختلفی
زهرا سادات را برای کاهش وزن امتحان کردهاند و حتی یک بار سالمتشان در اثر گرفتن رژیمی
صفوی
غیراصولی با دمنوشهای مختلف بهطور جدی به خطر افتاده و این بار با یک رژیم
اینترنتی به وزن مناسب رسیدهاند .درباره جزییات این رژیم ،مشکالت خانم صنعتی
و اینکه رژیم از راه دور میتواند علمی و موثر باشد ،با متخصصان «سالمت» گفتوگو کردهایم.

خانم صنعتی که طی  6ماه از  82به  64کیلوگرم رسیده است ،میگوید:

رژیمم نه کالری شمار دارد و نه نیاز به وزن کردن خوراکیها!
 :خانم صنعتی! چه شد که تصمیم گرفتید این بار
اینترنتی رژیم بگیرید؟
من چندبار رژیم گرفتم ،چند کیلوگرم وزن کم کردم و دوباره بعد
از مدتی به وزن اولیه برمیگشتم .این بار به خودم گفتم تو که
همه راهی امتحان کردی ،این راه را هم امتحان کن ،اول انگیزهام
خیلی کم بود اما وقتی ماه اول گذشت و دیدم کاهش وزن قابل
توجهی داشتم ،انگیزهام بیشتر شد.
 :مگر ماه اول چند کیلوگرم وزن کم کردید؟
 8کیلوگرم اما ماههای بعد  2تا  3کیلوگرم کم میکردم و مجموعا
18کیلوگرم وزن کم کردم .نظر کارشناس تغذیه این بود که باید
 30کیلوگرم وزن کم کنم اما خودم اینطور نمیخواستم چون واقعا
صورتم از بین میرفت اما دست از رژیم برنداشتم .همچنان تقریبا
ماهی  1تا  2کیلوگرم کم میکنم چون به رژیم دکتر عادت کردم
و برایم خستهکننده نیست.

نگاه متخصص پوست

 :یعنی االن چند کیلوگرم هستید؟
با قد 160سانتیمتر 82 ،کیلوگرم وزن داشتم و در حال حاضر
وزنم به  64کیلوگرم رسیده است 6 .ماه است که رژیم دارم.
 :چرا این رژیم برایتان آسان است؟
نه کالری شمار دارد و نه نیاز به وزن کردن خوراکیها .ممنوعیت
ندارد و هر 10روز یک بار میتوانم هر غذایی دوست دارم بخورم.
عالوه بر این الزم نیست برای خودم غذای جداگانه درست کنم
و هرچه دیگر اعضای خانواده بخورند ،همان را با اندازه تعیین
شده میخورم.
 :هیچ وقت از شما جواب آزمایش چکاپ خواستند
یا درباره بیماریهای زمینهای پرسیدند؟
آزمایش نه اما همان روز اول راجع به بیماریهای زمینهای پرسیدند.
 :رژیمهای قبلی چه مشکلی داشتند که آنها را ادامه
ندادید؟

در یکی از موارد ،مدتی رژیم گرفتم و همزمان برای الغری سریعتر
از دمنوشهایی که آن روزها زیاد تبلیغ میشد استفاده کردم ،فقط
چند کیلوگرم کم کردم اما ضربه سختی به بدنم زدم و کبدم دچار
عارضه شد و دوران خیلی سختی را گذراندم .متخصص گوارش
و کبدآزمایشی برای من نوشت و وقتی برای گرفتن جواب مراجعه
کردم ،از من پرسیدند به چه مادهای اعتیاد دارم! عالوه بر این،
بیلیروبین خونم بسیار باال بود و رفع این عوارض که هنوز هم
کامال از بین نرفته ،خیلی طول کشید.
 :با این رژیم دچار هیچ عارضهای نشدید؟
با وجود مصرف چند نوع مکمل ریزش مو داشتم و صورتم خیلی
الغر و خطهای آن مشخص شده است .عالوه بر این حس میکنم
پوستم خیلی تیره شده و برخی عضالتم مثل رانها افتادگی پیدا
کرده است ولی زانو درد و کمر دردم خیلی بهتر شده و احساس
شادابی بیشتری دارم.

اصوال در کسانی که بنا به دالیلی وزن زیادی کم میکنند ،پوست نسبت
به کاهش حجم بدن مقداری اضافه میآید ،مثل لباسهای دوره چاقی
که مدتی بعد از کم کردن وزن برای فرد گشاد میشود ،پوست هم کمی
گشاد خواهد شد بنابراین شل شدن و افتادگی پوست اتفاق میافتد .البته
فرقی که پوست با لباسهای گشاد دارد این است که تا حدودی خودش
را جبران میکند و پس از مدتی کمی از شدت افتادگی آن در اوایل وزن
کم کردن کاسته میشود .شلی و افتادگی پوست معموال هم در عضالت و
اندامهایی که زیر لباس قرار میگیرد مثل بازوها و شکم و هم در اندامهای
در معرض دید مثل صورت اتفاق میافتد که فرد را آزار میدهد و باعث
میشود برای درمان اقدام کند .روش و تکنیک خاصی برای جلوگیری
از افتادگی پوست وجود ندارد و خواه ناخواه به دنبال کم کردن وزن این
اتفاق میافتد .مخصوصا در کسانی که با عمل جراحی 30-40کیلوگرم
وزن کم میکنند ،این افتادگی کامال مشهود است.
در مواردی که افتادگی کم باشد ،شاید بشود با بعضی تجهیزات و کارها
تاحدودی مشکل را حل کرد؛ مثال اگر در قسمتهایی از صورت که
الغر شده عمق چینها زیادتر شده باشد ،ممکن است که با تزریق مواد
پرکننده مثل چربی یا ژل تاحدودی تورفتگیها و افتادگیها برطرف شود
و با بعضی تجهیزات مثل دستگاه هایفو یا دستگاه رادیوفرکوئنسی هم
میتوان کمک کرد افتادگی پوست کمتر به چشم بیاید و آزاردهنده نباشد.
ت صورت افرادی که وزن کم کردهاند ،تا حدی ظاهر پژمرده
گاهی پوس 
و تیرگی پیدا میکند .علت این است که پوست در وضعیتی که شخص
اضافه وزن دارد ،تحت کشش است و لکها ،منافذ و حتی خطوط پوست
ممکن است کمتر به چشم بیاید و پوست شفافتر و براقتر به نظر میآید
اما وقتی همین فرد وزن کم میکند و پوست از حالت کشش در میآید،
این لک و چروکها و منافذ واضحتر میشود .در این صورت باید از
کرمهای روشنکننده پوست و بدن و در موارد شدید ،از لیزر برای بهبود
وضعیت ظاهری استفاده کرد.
کرمهایی ادعا میشود سفتکننده پوست است و مانع افتادگی آن میشود،
در عمل قابلیت پیشگیری ندارند چون معموال در آنها موادی وجود دارد
که وقتی روی پوست قرار میگیرد و خشک میشود ،آن را کشیدهتر
نشان میدهد .فرض کنید سفیده تخممرغ روی پوست انسان بریزد و
خشک شود وقتی خشک میشود ،به نظر میآید که پوست کشیدهتر و
چروکهای آن بهتر شده ولی اگر شسته شود ،شرایط پوست به قبل
برمیگردد .کرمهایی که اغلب تبلیغ و ادعا میشود فوری چروکهای
پوستی را برطرف میکنند ،از چنین خاصیتی که در بعضی کرمهای گیاهی
و مواد گیاهی وجود دارد ،استفاده میکنند و وقتی روی پوست قرار
میگیرند و خشک میشوند ،باعث کشیده شدن پوست میشوند و
چروکها را تاحدودی به طور نسبی کاهش میدهند ولی اثرشان کامال
موقت است و با شستشوی صورت ،پوست دوباره به وضعیت قبلی
برمیگردد .ممکن است که این کرمها ظاهر بهتری ایجاد کند ولی دائم
نیست و همانطور که اشاره و تاکید هم کردم ،اثر پیشگیری هم ندارند.
متخصص پزشکی ورزشی

تمرینات ایزومتریک را توصیه میکنم

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه «میزگرد تغذیه»

دکتر احمد باقریمقدم /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بدونشناختوبررسیسوابقعلمیفردبهرژیماینترنتیاواعتمادنکنید!
 :آقای دکتر! این رژیمها که بدون
دیدن فرد و بدون دانستن نتیجه آزمایشات
و سوابق بیماریاش از راه دور تجویز
میشود ،میتواند اصولی باشد؟
در این شرایط شیوع کرونا خیلی از مراکز
بهداشتی ،درمانی مثل مراکز آموزشی سعی
کردند که خود را با شرایط موجود تطبیق
بدهند و برای بیماران آنالین رژیم غذایی
میدهند چون خیلی از مراجعهکنندگان ما
متأسفانه دچار بیماریهای مزمن جدی مثل
بیماری قلبی ،عروقی ،دیابت و سرطان
هستند و رفت و آمد به مراکز درمانی ممکن
است به شدت سالمت آنها را در معرض
خطر قرار بدهد و حتی باعث مرگومیر
شود .مسلم است که این شرایط کیفیت
کار را به شدت کاهش میدهد ولی از
طرفی مساله جان انسانها در میان است
و وقتی هزینه ،فایده این روش را در نظر
میگیریم ،ناچاریم مخاطرات و معایب یک
روش را در کنار مزایای آن در نظر بگیریم.
رژیمدرمانی هم از این قاعده مستثنی نیست.
همه ما میدانیم طبیعتا رژیمدرمانی
صددرصد موفق ،رژیمدرمانیاست که با
حضور بیمار و بررسی سابقه و تاریچه
بیماریهای او و مشاهده نکات ظریفی در
رفتار او انجام شود چون همه این مسائل
بسیار اهمیت دارد و در برخورد رو در
رو بسیار بهتر آشکار و عیان میشود و
متخصص دقیقتر میتواند رژیم مناسب را
تنظیم و تجویز کند اما در این شرایط خاص
بهخصوص برای مبتالیان به بیماریهای
خاص و پرخطر این امکان فراهم نیست.
 :ولی حتما این روش قاعده و
قانونی هم دارد.
بله ،باید این امکان فراهم شود که نتایج
تمام آزمایشها و سابقه بیماریهایشان را
به صورت فایل دربیاورند و در سامانهای

م این
نکته مه 
است که به کارنامه
علمی ،پژوهشی
و آموزشی فردی
که قرار است رژیمدرمانی
انجام دهد ،توجه کنید که با
یک جستجوی ساده در اینترنت
قابل دسترسی است .االن در
دنیا و نه فقط در ایران ،پرونده
علمی ،پژوهشی متخصصان در
سایتهای مرتبط وجود دارد و
وقتی با جستجو متوجه شدید یک
نفر هیچ پروندهای ندارد ،معلوم
است که نباید به او اعتماد کرد

آپلود کنند .حتی اگر گفتوگو یا سوالی
داشته باشند ،صدایشان را هم ضبط میکنند و
میفرستند .عالوه بر این ،مشخصات فیزیکی
مثل قد و وزن و دور مچ هم باید بفرستند.
شخصی که قرار است رژیمدرمانی انجام
بدهد هم باید تمام توضیحات الزم را بعد از
دیدن نتایج آزمایشها و شنیدن توضیحات،
به صورت فایل صوتی دربیاورد و برای فرد
ارسال کند .اگر وسایل کمک آموزشی برای
درک بهتر مفهوم رژیمدرمانی الزم است،
هم برای او بفرستد اما متاسفانه این نکات
در خیلی از مراکز رعایت نمیشود و برخی
افراد سودجو بدون اینکه واقعا خودشان
وقت بگذارند ،این کار را بسیار نامناسب
و ناشایست انجام میدهند و متاسفانه نتایج
نامطلوبی خواهد داشت و گاهی فاجعه به
بار میآید.
 :آیا میتوانیم بفهمیم رژیمی که
آنالین تنظیم شده اصولی است یا نه؟
بگذارید برایتان مثالی بزنم؛ شما میخواهید

یک شیشه عسل بخرید ،از کجا میتوانید
مطمئن شوید تقلبی است یا اصل؟ ممکن
است استنباطهایی در این زمینه داشته باشید
اما غیر از یک متخصص کسی نمیتواند به
اصل بودن آن پی ببرد .در خدمات درمان هم
همینطور است و باید سازمانهای نظارتی،
بر کار این افراد نظارت کنند و مانع فعالیت
افراد سودجو شوند .شاخصهایی وجود
ندارد که من به شما بگویم و مردم عادی بر
اساس آن بفهمند به کسی که رژیمی برایشان
در نظر گرفته اعتماد کنند یا نه .کسی که
خودش متخصص تغذیه است میفهمد یک
نفر کار درست را انجام میدهد یا فقط به
دنبال بیزینس است .چکلیست مشخصی
برای این کار در دنیا هم وجود ندارد.
 :آقای دکتر! نشانههایی مثل
تجویز مکمل بدون دیدن نتیجه آزمایشها،
حذف کامل یک یا چند ماده غذایی،
تکبعدی بودن رژیم و مثال فقط توصیه
به مصرف پروتئینها ،نشانه نیست؟ برای

گرفتن رژیم آنالین به چه نکتههایی توجه
کنیم؟
بله اما همه مردم این نکات را نمیدانند
بنابراین نکته مهم این است که به کارنامه
علمی ،پژوهشی و آموزشی فردی که قرار
است رژیمدرمانی انجام دهد ،توجه کنید
که با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل
دسترسی است .االن در دنیا و نه فقط در
ایران ،پرونده علمی ،پژوهشی متخصصان
در سایتهای مرتبط وجود دارد و وقتی
با جستجو متوجه شدید یک نفر هیچ
پروندهای ندارد ،معلوم است که نباید به
او اعتماد کرد .متاسفانه خیلی از افراد جامعه
این نکات را نمیدانند و به همین دلیل
بالیی که رژیمهای قبلی سر این خانم
آورد ،سرشان میآید .من همیشه توصیه
میکنم به متخصصی مراجعه کنید که هم
آموزش میدهد ،هم پژوهش میکند و هم
کار درمانی انجام میدهد .معموال چنین
فردی بسیار مطمئنتر خواهد بود.

زمان کاهش وزن اهمیت زیادی دارد و باید بهتدریج باشد ،استانداردش
حدود نیم یا حداکثر یک کیلوگرم در هفته است و در ماه حدود سه تا
چهار کیلوگرم و باید براساس رژیم غذایی و ورزشهایی که انجام میگیرد،
به تدریج چربی کاهش پیدا کند و کاهش وزن طبیعی اتفاق بیفتد ولی
متاسفانه شاهد هستیم به علت درخواست بیمار یا روشهای غلط بعضی
از همکاران ،این روزها کاهش وزن سریع و بیش از این استاندارد تبلیغ
میشود و از این رژیمها استقبال میشود .هرچه کاهش وزن سریعتر باشد،
عوارض بیشتر است و اصوال باعث کاهش چربی بدن نمیشود ،از آب
بدن و رسوبات کم میکند و بدن را به خطر میاندازد؛ هم از نظر ظاهری
و هم به هم ریختگی سیستم متابولیسم.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که کاهش وزن سریع
ناپایدار است و قابل تداوم هم نیست .فرد رژیمهای سخت و رژیمهای با
کالری بسیار پایین را در مدت کوتاهی تحمل میکند ولی پس از این مدت
به روال سابق برمیگردد و درمان بار دوم که به مراتب سختتر خواهد بود.
برای رسیدن به بهترین نتیجه ،کاهش وزن باید تدریجی ،استاندارد و بر
اساس اصول علمی و ترکیبی از رژیم غذایی مناسب تجویز شده به وسیله
متخصص متبحر تغذیه و انجام ورزشهای هوازی باشد .اساس کاهش
وزن باید با کنترل کالری و افزایش متابولیسم بدن اتفاق بیفتد تا بدن به
وزن مناسب برسد ورزش با دو مکانیسم میتواند در کنترل وزن کمک
کند؛ با کالری سوزی و افزایش متابولیسم بدن .عالوه بر اینها ،باعث تقویت
عضالت ،ایجاد فرم و جلوگیری از افتادگی پوست و عضالت و وضعیت
ظاهری شکم میشود .پس حتما باید فردی که رژیم میگیرد ،حدود ۴۵
دقیقه تا یک ساعت فعالیت هوازی داشته باشد که شامل دویدن آرام ،راه
رفتن تند ،شنا ،طناب زدن ،استپ ،دوچرخه و مواردی شبیه این است.
بهتر است برای کاهش آسیب از روشهای متنوع هوازی استفاده شود و
اگر در دو زمان مختلف ورزش کنند ،آثارش به مراتب بیشتر خواهد بود؛
مثال به جای یک ساعت ورزش مداوم ،آن را به دو نیم ساعت تقسیم کنند.
این خانم گفتهاند دچار افتادگی پوست و عضالت در قسمتهایی از بدن
شدهاند .اصوال درمان افتادگی در کاهش وزن سریع جندان آسان نیست و
به سرعت کاهش وزن بستگی دارد اما انجام ورزش با تمرینات قدرتی و
تقویت عضالت میتواند فرم عضالت را نگهدارد .تقویت عضالت باید
حتما با برنامههای تمرینی منظم شامل عضالت مستقیم شکمی ،عضالت
مایل و عرضی شکمی ،عضالت گردنی ،عضالت بازوها و عضالت ران
باشد .کسی که در حال کاهش وزن است باید عالوه بر ورزشهای هوازی،
در طول روز حرکات تقویتی و با افزایش تدریجی بار تمرینی انجام دهد.
افراد دچار این مشکل ،برای کاهش افتادگیها باید یک ست کامل برنامه
تمرینی اجرا و در طول روز دو بار تکرار کنند .تمرینات ایزومتریک یعنی
تمرینات تقویتی عضالت در جا و بدون حرکت ولی با انقباض شدید به
نظر بهتر و موثرتر خواهد بود .رژیمهای پروتئینی و نوشیدن آب کافی هم
ت و عضالت این افراد کمک میکند ولی این تمرینات
به شرایط بهتر پوس 
تا حدودی میتواند کمککننده باشد و در مواردی برای اصالح افتادگی
شدید راهی جز جراحی نخواهد بود.
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آلزایمر از آمار تا مراقبت و زندگی با مبتالیان

بچـه نشـده ،بیـماراسـت...
«آلزایمر» یکی از چالشهای جدی سالمت بشر
مریم سادات است که در سنین سالمندی بروز بیشتری پیدا
کاظمی
میکند .طبیعی است افزایش امید بهزندگی و آمار
باالیسالمنداندرجوامعمختلفمنجربهافزایش
آمار مبتالیان به این بیماری شدهاست .گرچه اکثر مردم آلزایمر را با
فراموشی میشناسند اما در واقع بیمار دچار اختالل در عملکردهای
مختلف مغز مانند توجه ،تمرکز ،زبان ،تفکر و قضاوت میشود که
بههمین دلیل رفتارهای غیرعادی مانند بی قراری ،پرخاشگری،
سوءظن و رفتار نامتعارف جنسی نیز بروز پیدا میکند .از آنجا که
آلزایمر جزو بیماریهای مزمن است و بیمار سالها به مراقبت نیاز
دارد ،شناخت تظاهرات بیماری و توجه به نیازهای فرد در بهبود
فرایند مراقبت تاثیر دارد .در واقع ،گاهی خانواده و اطرافیان بیمار
رفتارهای او را ناشی از لجبازی میدانند در حالیکه کامال غیرارادی
است و صرفا بهدلیل اختالل شناختی و بیان نیازها بروز پیدا میکند.
در این زمینه گفتوگویی با دکتر احمد دلبری ،متخصص سالمندان،
دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی
و سالمت اجتماعی انجام دادیم تا شناخت بهتری نسبت به مراقبت
از مبتالیان به «آلزایمر» داشتهباشیم.
 :آقای دکتر! لطفا ابتدا تعریف اجمالی در مورد
«آلزایمر» بفرمایید.
آلزایمر شایعترین نوع دمانس است .زمانی که سلولهای مغز دچار
آسیب میشوند و از بین میروند ،مغز مشکالتی پیدا میکند که منجر
به بروز اختالالت حافظه ،عملکرد شناختی ،توانایی تحلیل و ...میشود.
در واقع فرد دچار فرسایش مغز یا زوال عقل میشود که متاسفانه با
توجه به افزایش سن بشر ،شیوع بیماری آلزایمر نیز رو به افزایش است.
 :آمار ابتال به این بیماری چقدر است؟
آلزایمر یکی از دغدغههای اصلی جامعه بشر امروزی است .در سال
 2015حدود  50میلیون سالمند مبتال به آلزایمر در دنیا برآورد شدهبود
که پیشبینی میشود هر  20سال این عدد دو برابر شود .شیوع آلزایمر
در اروپا تا حدی کنترل شده اما در کشورهای در حالتوسعه همچنان
آمار باالیی وجود دارد .هماکنون حدود  700هزار نفر که 10درصد
جمعیت سالمندان در کشور ما مبتال به این بیماری هستند.
:آیا«آلزایمر»میتواندعاملفوتمبتالیاننیزمحسوبشود؟
بیماری آلزایمر بهخودیخود در ابتدا کشنده نیست و معموال بیماران
آلزایمری  10تا  12سال با این بیماری زندگی میکنند؛ از همینرو
مراقبت از این بیماران میتواند سخت و طاقتفرسا باشد.
براساس مطالعهای که توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت،
طی  10سال گذشته میزان مرگومیر ناشی از سکته قلبی ،سکته مغزی
و تومورهای کلیه کاهش بسیار خوبی در دنیا داشته اما متاسفانه شمار
فوت در مبتالیان به آلزایمر 70درصد افزایش یافتهاست.
بهبود بهداشت باعث افزایش سن سالمندی در جوامع مختلف شده
و شیوع آلزایمر نیز بهعنوان یکی از بیماریهای این دوران بیشتر
ت بهداشت و درمان از این
میشود .از طرفی با ارائه سطح بهتر مراقب 
بیماران ،سن مبتالیان نیز باالتر خواهدبود .در نتیجه عوارض ناشی
از بیماری منجر به افزایش آمار فوت خواهدبود.
 :بیمار مبتال ب ه «آلزایمر» از چه زمان نیاز به مراقبت دارد؟
کنار بحث دارویی و درمان و توانبخشی باید به روش مراقبت از این
بیماران نیز توجه داشت .از بدو تشخیص بیماری این افراد نیاز به
مراقبت دارند .زمانی که عالئم ظاهر میشود در واقع بیماری  20تا
 30قبل آغاز شدهاست اما بروز بیماری آنقدر تدریجی است که فرد و
اطرافیان متوجه نمیشوند .از هر زمانی که بیماری تشخیص دادهشود،
برنامه منظم و دائمی برای مراقبت از بیمار باید درنظر گرفتهشود.
 :آقای دکتر ،معموال افرادی که از بیماران آلزایمری مراقبت
میکنند از رفتارهای آزاردهنده آنها مانند پرخاشگری یا ناسزاگویی
رنج میبرند .آیا نحوه رسیدگی به بیمار علت بروز این رفتارهاست؟
متاسفانه تحمل بخشی از عالئم بیماری برای خانواده و مراقبان سخت
است .هنگامی که فردی از بیمار مبتال به سرطان یا سکته مغزی و...
مراقبت میکند ،بیمار از او تشکر میکند .حتی اگر قادر به بیان کلمات
نباشد ،با نگاه این قدردانی را نشان میدهد اما بیمار آلزایمری تشکر
که نمیکند هیچ ،بلکه با یک سری رفتارهای نامتعارف باعث آزردگی
خاطر مراقب که غالب همسر است ،میشود .مثال مراقب را به دزدی
یا سوءرفتار متهم میکند و این رفتارها شرایط را برای مراقب خیلی
سخت میکند زیرا هم باید از بیمار مراقبت کند و هم این رفتارهای
آزاردهنده را تحمل کند .اما در واقع بیمار نمیخواهد اطرافیان را اذیت
کند و رفتارها کامال غیرارادی است .بهعبارتی چنین رفتارهایی را باید
عالئم بیماری دانست و بیمار مقصر نیست .همانطور که بیمار مبتال
به سرطان و شیمیدرمانی دچار ریزش مو میشود ،بیمار آلزایمر
نیز این رفتارها را دارد .خیلی از مراقبان این تصور را دارند که
بیمار این رفتارها را به عمد و از سر لجبازی انجام میدهد
زیرا تا مدتی قبل مسوولیت زندگی را برعهده داشته و
پذیرش این نوع رفتارها را غیرقابل باور میدانند.
 :با توجه به اینکه اشاره داشتید بیمار
کنترل رفتارهای خود را ندارد ،معموال چه
رفتارهای غیرمتعارف در مبتالیان به «آلزایمر»
بیشتر دیده میشود؟
بیقراری و پرخاشگری رفتار بسیار شایع در این
بیماران است .البته سوءظن ،توهم ،بیاختیاری
ادراری ،تمایالت نامتعارف جنسی و افسردگی نیز
از دیگرمواردی است که بنا به دالیل مختلف در بیمار
مبتال به آلزایمر دیده میشود .اگر بیماری را به درجات
خفیف متوسط و شدید طبقهبندی کنیم ،از مرحله متوسط
به بعد بروز چنین رفتارهایی دور از انتظار نیست .کنترل

بسیاریازعالئمومشکالتآلزایمرنیازبهدرمانهایغیرداروییدارد.
 :علت بیقراری و پرخاشگری بهعنوان شایعترین مشکل
در مراقبت از مبتالیان به «آلزایمر» چیست؟
همانطور که اشاره شد بیقراری و پرخاشگری شایعترین رفتار
نامتعارف این بیماران است که باعث میشود ارتباط بین مراقب و
بیمار بههم بخورد .علت بروز چنین واکنشهایی این است که در
وهله اول سالمند دچار یک سری مشکالت و نیازهای جسمی مانند
تشنگی ،گرسنگی یبوست ،تب ،درد و ...حتی مشکالت محیطی
مانند صدای بلند تلویزیون ،زیادبودن درجه کولر و ...است اما بهدلیل
عدمتوانایی در ابراز آنها ،به شکل بیقراری تظاهر پیدا میکند .گاهی
نیز بیقراری و تالش برای رفع نیاز با رفتارهای بهظاهر عجیب دیده
میشود .بهعنوان مثال ممکن است بیمار در خیابان ناگهان به سمت
دیگر خیابان برود تا آب بنوشد اما نمیتواند مسیر بازگشت را پیدا کند
و توجهی نسبت به خطرات نیز ندارد .از طرفی بیماریهای جسمی
مانند آرتروز ،دردهای عضالنی ،یبوست و ...نیز برای سالمند آزاردهنده
است و گاهی بیقراری بیمار به این علت است.
زمانیکهمراقبانچنینرفتارهاییازبیمارمیبینند،پیشازاینکهناراحت
شوند یا با او جدال کنند باید علت زمینهای را بشناسند .متاسفانه در
اکثر مواقع توجهی به این نیازها نمیشود و صرفا داروهای آرامبخش
اضافه شود .آنچه بسیارمهم است مجادله کردن با فرد آلزایمری هیچ
فایدهای ندارد جز اینکه زحمت مراقب را بیشتر میکند .اکثر اوقات
بیمار بدون حضور مراقب دچار ترس و دلهره میشود و نوازش بیمار
استفاده از جمالت حمایتی و محبتآمیز باعث آرامش او میشود.
 :عالوه بر نیازهای فیزیولوژیک ،چه عوامل دیگری
زمینهساز بیقراری بیمار میشود؟
یکی از مهمترین علل بروز بیقراری مبتالیان به آلزایمر ،تغییر در محیط
زندگی مانند مسافرت یا تغییر و جابجایی مراقب است .از آنجا که
بیمار نمیتواند تغییرات جدید را بپذیرد چنین رفتارهایی تظاهر پیدا
میکند .این شرایط بهخصوص زمانی که سالمند از منزل خودش که
سالها زندگی کرده به محل دیگری بهخصوص آسایشگاه برود ،دیده
میشود .در صورتی که قرار است سالمند به آسایشگاه منتقل شود
هرگز نباید یکباره به این محل برده شود بلکه سالمند باید در جریان
باشد .در غیر اینصورت اوضاع بدتر میشود.
یکی دیگر از شرایطی که در بیقراری بیمار تاثیر دارد اینکه سالمند را
هر هفته در منزل یکی از فرزندان نگهداری میکنند .بهتر است سالمند
مبتال به آلزایمر در محیط ثابت و با مراقب ثابت نگهداری شود و دیگر
اعضایخانوادهبهمراقبکمککنند.برنامهزندگیبیماربایدمنظمباشد
زیرا کمی تغییر در ریتم خواب ،غذاخوردن و ...منجر به بیقراری او
میشود .گاهی بیقراری بیمار آنقدر تشدید میشود که با بروز رفتارهای
پرخاشگرانه همراه است .در چنین شرایطی مشورت با روانپزشک
بسیار کمککننده است زیرا این رفتارها میتواند منجر به آسیب بیمار
و اطرافیان شود و الزم است در این وضعیت وسایل خطرناک از
دسترس بیمار دور شود .البته بیمار مبتال به آلزایمر از مرحله متوسط
به بعد در معرض خطراتی است که باید مراقبت بیشتری بهخرج داد.
:بسیاریازمراقبانبیماران«آلزایمر»ازلجبازیآنهاشکایت
دارند .آیا این رفتار واقعا در بیمار وجود دارد؟
خیلی از اوقات تصور میشود بیمار لجبازی میکند و بههمین خاطر
مراقب شروع به سختگیری نسبت به او دارد اما چنین رفتارهای
بیمار اصال عمدی نیست و نیاز به درمان دارد .از طرفی بعضی
خانوادهها بهدلیل اینکه بیماری قابلدرمان نیست ،فرد را بهحال
خود رها میکند .گرچه بیماری درمان ندارد اما عالئم مانند توهم،
بیقراری ،ناسزاگویی و ...قابلکنترل است.
نکته دیگر اینکه اگر مراقبت فقط توسط یک نفر انجام شود و وظیفه
فقط برعهده یکی از فرزندان یا همسر باشد ،گاهی حتی مراقب از تعادل
روحی روانی نیز خارج میشود و متاسفانه بیمار را در معرض آسیب
جسمی و روانی قرار میدهد که اوضاع را بدتر میکند.
 :با توجه به اینکه مراقبت از بیماران «آلزایمر» طوالنی
است ،چطور میتوان کیفیت مراقبتها را ارتقا داد؟
مراقبتازبیمارانآلزایمربامشکالتمتعدددرمراقبت،صرفهزینههای
زیاد ،عوارض جسمی و روانی برای بیمار و مراقب همراه است .بیماری
آلزایمر درمان ندارد اما اختالالت و رفتاریهای نامتعارف را میتوان با
یک سری برنامه بهبود بخشید.
نباید تصور کرد که چون بیمار دچار توهم ،فراموشی و ...است ،میتوان

او را ب ه حال خود رها کرد .برنامه
روزانه برای مبتالیان آلزایمری
اصل اول مراقبت است .منظور
از برنامه روزانه انجام کارهای
موردنیازسالمندمانندغذاخوردن،
نوشیدن مایعات ،خواب ،انجام
فعالیتهای مختلف و ...طی
زمانبندی مشخص است.
یکی از مسائل مهم در مورد این
بیماران مشکالت اجابت مزاج
است .ممکن است بیمار نتواند عنوان
کند که نیاز به دستشویی دارد و بههمین
دلیل از مراحل اولیه مراقب باید هوشیار
باشد و با یادداشت ساعت بردن به سرویس
بهداشتی بداند که تقریبا چه زمانی بیمار چنین
نیازی دارد .این نکته در مورد بیاختیاری ادرار
نیز اهمیت دارد .عالوه بر عملکردهای فیزیولوژیک،
مراقب باید ساعت بروز تغییرات خلقی ،چرتزدن ،رفتارهای
عجیب ،انجام کارهای مختلف توسط بیمار و ...را نیز یادداشت کند.
بهعبارتی یادداشتبرداری دقیق از هر روز بیمار.
 :آقای دکتر ،برنامهریزی و ثبت دقیق وضعیت بیمار بهنظر
کار مشکلی است .این کار چه تاثیری در بهبود شرایط دارد؟
گرچه در ابتدا این کار مشکل و کمی وقتگیر است اما زمانی که تمام
برنامههای روزانه و شرایط جسمی و روانی بیمار یادداشت شود ،بهتر
میتوان کنترل اوضاع را در دست داشت .نوشیدن منظم آب و غذا
به مراقب کمک میکند تا وضعیت بیمار را از نظر عالئم تشنگی و
گرسنگی و بیقراریهای مربوط به چنین مواردی کنترل کند.
از طرفی این کار به پزشک معالج برای ادامه روند درمان و تجویز
داروها نیز بسیار کمک میکند .بهعنوان مثال اگر پزشک بداند که
بیمار در چه ساعاتی دچار خواب آشفته است یا اجابت مزاج در چه
فواصلی بوده روند درمان را دقیقتر ادامه میدهد .همچنین به این روش
میتوان کاهش سطح فعالیتها را در بازههای مختلف مثال شش ماهه
ارزیابی کرد و نسبت به افت عملکردی برنامههای موثرتری اجرا نمود.
البته باید این نکته را درنظر داشت که همراه بیمار پس از مدتی خسته
میشود .گاهی مراقب سعی میکند بهسرعت کارها را به سرانجام
برساند ،از بیمار میخواهد عجله بیشتری داشتهباشد و حتی ممکن
است به سرزنش و پرخاشگری نیز بینجامد .این در حالیاست که
بیمار فراموشی دارد و تعیین زمانبندی برای او هیچ فایدهای ندارد
و اگر حتی به بیمار تفهیم شود ،پس از چند دقیقه فراموش میکند.
 :با سالمند مبتال به «آلزایمر» باید همانند بیماران بستری
رفتار کرد یا میتوان مسوولیتهایی در نظر گرفت؟
یکی از باورهای اشتباه و رایج در مورد دوره سالمندی این است
که فرد توانایی کار و فعالیت ندارد و بهخصوص پس از  70سالگی
فرد کامال از کارافتاده تلقی میشود اما تا زمانی که فرد قادر به انجام
فعالیتهای مختلف و موردعالقه خود است ،کارهایش را خودش
انجام میدهد ،نباید محدودیتی داشتهباشد.
این نکته در مورد سالمندان مبتال به آلزایمر نیز باید درنظر گرفتهشود
زیرا گرچه کاهش عملکرد وجود دارد اما تا مراحل میانی بیماری
امکان انجام فعالیتهای مختلف فکری ،هنری ورزشی و .وجود دارد.
در صورت امکان اگر سالمند روابط اجتماعی با دوستان ،همکاران و
خانواده داشتهباشد نیز وضعیت بهتری پیدا میکند.
متاسفانه با رسیدن به دوران بازنشستگی مغز را زودتر از جسم تعطیل
میکنیم .در کشورهای پیشرفته ،بین دوره بازنشستگی و سالمندی
دورهای بهنام مهارتآموزی و توانمندسازی ایجاد شدهاست .این دوره
فرصت خوبی برای یادگیری و پرداختن به مسائلی مانند نقاشی ،زبان
خارجی و ...است که قبال فرد فرصتی نداشتهاست.
متاسفانه گاهی از روی ترحم ،مراقب مانع از انجام فعالیتهای
همیشگی بیمار میشود .این نگرش اشتباه به ضرر بیمار است و از
ابتدا وابستگی در بیمار ایجاد میشود .بههمین دلیل توصیه میشود
تا زمانی که بیمار قادر به انجام کارهای روزمره و همیشگی خود
است .البته انتظار نمیرود که مانند همیشه این کارها را انجام دهد و
اطرافیان باید صبوری بهخرج دهند و به کیفیت خیلی اهمیت ندهند.
 :آیا میتوان از ابتال به «آلزایمر» پیشگیری کرد؟
از آنجا که در حالحاضر درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد ،راهبرد
اصلی در مورد این بیماری مبتنی بر پیشگیری است و قطعا توصیههای
سبک زندگی سالم از دوران جوانی و میانسالی در کاهش 40درصد
احتمال ابتال به آلزایمر موثر است .البته پیشگیری از ابتال به آلزایمر نهتنها
به میانسالی و جوانی محدود نمیشود بلکه باید از دوران کودکی نسبت
به این بیماری هوشیار بود .طبق توصیههای سازمان بهداشت جهانی،
بیسوادی و کمسوادی اولین عامل موثر در بروز این بیماری است
که در سنین کمتر از  18سال باید مدنظر باشد .بین سنین  18تا
 65سال باید به چاقی ،فشار خون باال و کاهش شنوایی اشاره
کرد .پس از این سن نیز دیابت ،تنهایی ،افسردگی ،استعمال
سیگار و چاقی زمینهساز آلزایمر میشود.
مغز سالم در بدن سالم است و بدن سالم به قلب سالم بستگی
دارد .شناخت عوامل خطر زمینهساز بروز بیماریهای قلبی
عروقی نهتنها موجب سالمت قلب میشود بلکه خونرسانی
بهتر به مغز ،حفظ عملکرد مطلوب سلولهای مغز و پیشگیری
از آسیب این سلولها میانجامد.
 :بارها شنیدهایم که فعالیتهای ذهنی میتواند از
بروز «آلزایمر» پیشگیری کند .این فعالیتها چگونه باید باشد؟
سلول مغزی مانند سلول عضالنی است .مادامی که این سلولها به
فعالیت گرفتهشود ،امکان آسیبدیدگی کمتری خواهدداشت .این

آلزایمر شایعترین نوع دمانس است.
زمانی که سلولهای مغز دچار آسیب
میشوند و از بین میروند ،مغز
مشکالتی پیدا میکند که منجر به بروز
اختالالت حافظه ،عملکرد شناختی ،توانایی تحلیل و...
میشود .در واقع فرد دچار فرسایش مغز یا زوال
عقل میشود که متاسفانه با توجه به افزایش سن
بشر ،شیوع بیماری آلزایمر نیز رو به افزایش است

تاثیر مثبت زمانی این حالت محقق میشود که همیشه و در تمام
طول عمر به یادگیری بپردازیم .متاسفانه باور غلطی بین مردم رایج
است که آموزش فقط مربوط به دوره جوانی است اما سلول مغزی
تا آخرین لحظه حیات میتواند مطالب جدید را فراگیرد و مغز فعال
بماند .یادگیری مهارتهای مختلف و انجام کارهای جدید به تحریک
مغز کمک میکند .بهعنوان مثال اگر همیشه با دست راست مسواک
زده میشود ،گاهی با دست چپ این کار انجام شود .بعضی افراد بر
این باورند که مطالعه میتواند سلول مغزی را فعال کند اما مطالعه
بایدطوری باشد که سلول مغزی تحریک شود و پس از مطالعه بتواند
متن را یادآوری کند نه اینکه صرفا روخوانی شود.
 :ورزش چه تاثیری در این زمینه دارد؟
ورزش نیز یکی از توصیههای مفید در پیشگیری از آلزایمر است
ورزش بهطور مستقیم و غیرمستقیم مانع از مرگ سلولهای مغز
میشود .افزایش خونرسانی به مغز ،بهبود عملکرد قلب ،سالمت
جسمانی و تقویت روحیه از جمله تاثیرات ورزش بر سالمت مغز
و پیشگیری از بیماریهای مختلف نظیر آلزایمر است.
 :آیا تنهایی سالمندان نیز میتواند در بروز و پیشرفت
بیماری نقش داشتهباشد؟
یکی از چالشهای جدی دنیای امروز ،تنهایی بشر است که ابتال به
آلزایمر از پیامدهای آن است .متاسفانه بسیاری از افراد جامعه امروز
مجرد هستند یا فرزندی ندارند که در آینده نمیتوان خال عاطفی برای
این افراد را نادیده گرفت .همچنین با توجه به اینکه شبکه حضور در
جمع دوستان و همکاران در دوره بازنشستگی و سالمندی گسسته
میشود و افراد معموال بیشتر وقت خود را در منزل سپری میکنند،
بیشتر در معرض آلزایمر خواهندبود.
 :از نظر تغذیه چه نکاتی را باید برای بهبود عملکرد
مغز رعایت کرد؟
رژیم غذایی نیز در بروز و پیشرفت آلزایمر تاثیر دارد .رژیم غذایی
مدیترانهایشاملکاهشمصرفگوشتقرمزودریافتکافیویتامینها
از منابع گیاهی و آبزیان از جمله اصول مهم در کاهش این زمینه
خطر است ویتامینهای  D،Eو اسیدفولیک تاثیر بسیار خوبی دارند
که گلکلم ،کلم بروکلی ،لبنیات کمچرب ،گوشت سفید ،انواع مغز
و آجیل منابع سرشار این ویتامینها هستند.
 :افرادی که پدر یا مادر مبتال به «آلزایمر» دارند باید بیشتر
نگران ابتال به این بیماری باشند؟
گرچه دغدغه زیادی نسبت به ابتال آلزایمر در جامعه وجود دارد اما در
واقع  8تا 10درصد افراد در سالمندی مبتال به این بیماری میشوند .این
نگرانی بهخصوص در مورد افرادی که پدر یا مادر مبتال به این بیماری
داشتند بیشتر دیده میشود اما باید دانست که اگر آلزایمر جنبه وراثت
داشتهباشد ،عالئم بیماری زودتر از سن  50سال بروز پیدا میکند .در
سنین سالمندی احتمال ابتال به آلزایمر در همه افراد یکسان است.
 :گاهی بعضی افراد طی فعالیتهای روزمره دچار اختالل
حافظه و فراموشی لحظهای میشوند .آیا این وضعیت هشدار
ابتال به «آلزایمر» است؟
معموال در جامعه اولین واکنش نسبت به فراموشی سالمندان ،ابتال
به آلزایمر است اما همیشه اینطور نیست .اختالالت شناختی و
بهخصوص حافظه دالیل مختلف دارد که در راس آنها باید به
اضطراب ،افسردگی ،مشغلههای ذهنی ،کمبود خواب و استرسهای
دوران سالمندی است .در واقع ،زمانی که ذهن خسته باشد ،دچار
اختالل عملکردی میشود و فراموشیها و ضعف حافظه گاهی
اوقات در سنین مختلف غالبا به آلزایمر مرتبط نیست.
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شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

آثار کروناویروس بر بیماران و مراقبان آلزایمر
محدودیتهایی که در بسیاری از کشورها برای
ترجمه :هدا کنترلهمهگیریکرونااعمالشدهاست،پیامدهای
صادقیانحقیقی عصبی و روانی مهمی را برای بیماران مبتال به زوال
عقل به دنبال داشته است .در کل جمعیت جهان،
انزوای اجتماعی اجباری منجر به افزایش عالئم روانپزشکی
مانند استرس ،اضطراب و افسردگی در همه افراد شده است.
در خانههای سالمندان ،افراد مسن به دلیل ندیدن و دوری
از خویشاوندانی که به طور معمول با آنها مالقات میکنند
و محدودیتهای شدید در فعالیتهای اجتماعی و تعامل
با سایر ساکنان سرای سالمندان ،با ناراحتی بیشتری روبرو
میشوند .دادههای جمعآوری شده در نیمه اول سال 2020
میالدی نشان میدهد که انزوای اجتماعی در زمان شیوع
کرونا حتی در بین سالمندان سالم با تشدید عالئم عصبی
روانی مرتبط بوده است و در افراد مسن مبتال به زوال عقل،
عالئم روانپزشکی ناشی از انزوای اجتماعی با اختالالت عصبی
و روانی شدیدتری خود را نشان داده است .به نظر میرسد این
عالئم عصبی _ روانی مستقیم به دلیل محدودیتهای اجتماعی
ناشی میشود و هر چقدر قرنطینه طوالنیتر باشد بیشتر منجر به
تشدید عالئم اعصاب و روان میشود .برخی از متخصصان اعتقاد
دارند که عوارض رفتاری ناشی از قرنطینه طوالنی در افراد مسن
مبتال به زوال عقل ممکن است به صورت مزمن دربیاید.
در طول دو سال اخیر از شیوع بیماری کووید ،19-این بیماری به عنوان
فوریت بهداشت عمومی به یک نگرانی جهانی تبدیل شد .عفونت
توسط ویروسهای کرونا در ابتدا مانند یک سرماخوردگی معمولی
باعث اختالل در دستگاه تنفسی میشود اما اشکال نادر عفونت در
خانواده این ویروسها باعث مشکالتی نظیر نشانگان حاد تنفسی،
نشانگان تنفسی خاورمیانه و بیماری کووید 19-میشود که میتوانند
کشنده باشند و آثار طوالنیمدتی از خود باقی بگذارند .متاسفانه،
اطالعات کافی در مورد عواقب طوالنیمدت عفونت کووید19-
وجود ندارد .با این حال ،بر اساس برخی شواهد و اسناد میتوان این
طور تجسم کرد که عفونت ایجاد شده توسط خانواده کروناویروس
به ویژه کووید ،19-میتواند باعث اختالل عصبی شود یا در صورت
وجود بیماری در فرد مبتال آن را تشدید کند اما هنوز این موارد
اثبات نشده است .همچنین این عفونت میتواند باعث اختالل در
فعالیتهای شناختی و تشدید اختالالت شناختی در افراد مبتال به
بیماری آلزایمر شود ویروس کرونا بر زندگی بسیاری از افراد جامعه
ما تاثیر منفی گذاشته است و یکی از این تغییرات منفی ،تغییر در روال
عادی زندگی ما است .برای افرادی که از زوال عقل رنج میبرند یا
مراقبان آنها ویروس کرونا میتواند ویرانگر باشد.
بیماران مبتال به آلزایمر به دلیل کووید 19-با چه چالشهایی
روبرو هستند؟

کووید 19-چالشهای بسیار منحصر به فردی را برای افراد مبتال به
بیماری آلزایمر و سایر انواع زوال عقل بهوجود آورده است .انزوا و
خانهنشینی در زمان شیوع کووید 19-مشکل بزرگی است که این
افراد با آن روبرو شدهاند .بیماران مبتال به آلزایمر در مراکز مراقبتی و
سرایسالمندان،مدتزمانطوالنیرابهتنهاییمیگذراننددرحالیکه
دلیل آن را درک نمیکنند .این افراد از تحلیل حافظه و سردرگمی
رنج میبرند بنابراین داشتن یک برنامه عادی روزانه برای مراقبت از
آنها ضروری است .زمانی که روال عادی زندگی آنها مختل میشود،
مستقیمبررفتارآنهاتاثیرمیگذارد.اختاللدرروالعادیباعثافزایش
سطح استرس در بسیاری از بیماران مبتال به زوال عقل شده است.
با توجه به تحلیل حافظه در این افراد و فراموش کردن این موضوع
که چرا نمیتوانند به مکانهای دیگر بروند ،دچار استرس میشوند
بنابراین به سمت انجام کارهایی نظیر موارد ذیل تمایل پیدا میکنند:
کندن پوست و ایجاد جراحت ،خشم بیاختیار و وسواسگونه،
افزایش غم و تنهایی به دلیل نبودن در کنار خانواده ،عصبانیت از
عدم توانایی انجام آنچه را که میخواهند و ازدیاد ناامیدی به دلیل
استفاده از ماسک بدون اینکه دلیل آن را درک کنند.
آیا بیماران مبتال به زوال عقل نسبت به دیگران در معرض خطر
بیشتری برای ابتال به کووید 19-قرار دارند؟
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 :عادات و رفتارهای تغذیهای بیمار مانند غذاخوردن
مکرر ،پرخوری در یک وعده و ...نیز گاهی برای مراقب
مشکلساز است .با توجه به اهمیت تغذیه صحیح در سالمت
سالمندان چطور باید این مساله را مدیریت کرد؟
در مراحل اولیه بیمار میتواند به کارهای خودبرسد اما از مراحل
میانی یکی از چالشهای اصلی مراقبت از این بیماران ،تغذیه
آنهاست .یکی از توصیههای جدی در این زمینه ،برنامه غذایی
منظم است زیرا بهدلیل فراموشی ممکن است پس از فاصله کوتاهی
از غذاخوردن دوباره درخواست غذا کند که این پرخوریها
منجر به افزایش وزن و مشکالت گوارشی میشود .توجه به
محیط زندگی و غذاخوردن بیماران بسیار مهم است .از آنجا که
آستانه تحمل این بیماران پایین است باید در محیط آرام باشند.
گرچه در مراحل اولیه توصیه میشود همراه خانواده باشند تا
حس خوبی داشتهباشند اما بهتدریج شرایط برای فرد آزاردهنده
است و بیقرار میشود.
کاهش و افزایش وزن در این بیماران باید جدی گرفتهشود.
سعی شود وعدههای غذا به جای سه وعده در  5تا  6وعده
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در حالی که هیچ تحقیقی نشان نمیدهد که زوال عقل خطر ابتال
به کووید 19-را افزایش میدهد ،عوامل دیگری که اغلب همراه
با زوال عقل هستند مانند رفتارهای مرتبط ،افزایش سن و شرایط
سالمت ممکن است عوامل خطر را افزایش دهند .زوال عقل
میتواند پیشبینیکننده شدت بیماری و پیامدهای آن مانند افزایش
خطر بستری شدن ،نیاز به مراقبتهای ویژه آیسییو و مرگ باشد.
همچنین اختالل شناختی ،محافظت بیماران از خودشان را دشوارتر
میکند زیرا یک فرد آسیبپذیر ممکن است خطر بیماری را درک
نکند یا اینکه نمیتواند به خاطر بسپارد که به دلیل وجود ویروس
در هوا تا آنجا که الزم است از خودش مراقبت کند .این امر باعث
میشود فرد مبتال به زوال عقل به آسانی هدف عفونت کرونا قرار
گیرد .این گروه از افراد ممکن است شستن دستها ،استفاده از
ماسک یا انجام سایر اقدامات احتیاطی توصیه شده برای جلوگیری
از بیماری را فراموش کنند.
در دوران همهگیری کرونا ،چه توصیههایی برای مراقبان بیماران
مبتال به آلزایمر و زوال عقل ارائه میشود؟

یکی از بهترین کارها تعیین یک روال جدید در زندگی است .اگر
بیماران عادت دارند برای ناهار بیرون بروند ،میتوانند ناهار را به
صورت پیکنیک در حیاط میل کنند .در صورتی که بیماران عادت
به خرید دارند ،آنها را برای قدم زدن در اطراف محوطه بیرون ببرید.
اگر معموال اعضای خانواده به مالقات بیماران میآیند ،برنامهای برای
بازدید از پنجره یا از طریق چتهای ویدئویی ترتیب دهید.
مراقبان باید صبور باشند و اطالعاتی را در اختیار
بیمار قرار بدهند که فکر میکنند برای او قابل
درک است و در سطح احساسی به آنها پاسخ
میدهد .بیماران مبتال به زوال عقل اغلب در درک
اینکه چرا همه چیز تغییر کرده است مشکل دارند.
به آنها اطمینان دهید که شما هر کاری را برای
خوب بودن حال ایشان انجام میدهید و روی
نکات مثبت تمرکز کنید تا اضطراب آنها افزایش
نیابد .به عنوان یک مراقب برای خودتان هم وقت
بگذارید .مراقبان باید استراحت کنند و از سالمت
روحی و جسمی خود مراقبت کنند.
فرد مبتال به زوال عقل ممکن است در مورد مسائل
پیش رو زمینهای نداشته باشد اما به سطح استرس
مراقب خود واکنش نشان میدهد .بیماران مبتال به
زوالعقلممکناستمشکالتزبانییازبانپریشی
داشتهباشندونتوانندمعنیکلماترابهخاطربیاورند
یا منظورشان را آن طور که باید بیان کنند اما حافظه
عاطفی در آنها طوالنیمدت است بنابراین لحن
گفتار مراقب برای کنترل استرس بسیار مهم است.

تقسیم شود نه اینکه مقدار زیادی غذا مرتب به او دادهشود .از
غذاهای مغذی اما کمکالری برای بیمار تهیه شود .توجه به سبک
تغذیه بیمار میتواند تا حدی فرایند مراقبت و غذاخوردن بیمار
را بهبود بخشد.
شرایط غذاخوردن بیمار نیز اهمیت دارد .در واقع ،غذای بیمار
در حداقل ظروف باید سرو شود زیرا هرچه محیط سادهتر باشد
راحتتر میتوانند غذا بخورند .حتی اگر چند غذا مانند سوپ،
ساالد و غذای اصلی یکباره برای بیمار آورده نشود .پس از
خوردن غذا و برداشتن ظرف ،غذای دیگر در اختیار او قرار گیرد.
نکته دیگر توجه به ذائقه بیمار است .گرچه فرد دچار اختالل
شناختی است اما ذائقه همیشگی را دارد و قطعا غذاهایی که
قبال دوست داشته االن نیز میپسندد .حتی در مراحل اولیه از
بیمار برای تهیه غذا مشارکت خواستهشود .این رفتار مانع از
ترحم میشود و دلیلی نیست که او را از عالیق زندگی دور کرد.
از مراحل میانی بیماری به بعد از ظروف لبهدار مانند کاسه یا
بشقاب لبهدار استفاده شود .لیوان نیدار یادردار استفاده شود تا
نوشیدنی نریزد .در مراحلی از بیماری ممکن است بیمار قادر به
استفاده از قاشق و چنگال نباشد .در این شرایط دلیلی برای اصرار

مراقبان در مورد تغییر رفتارها باید به دنبال چه چیزی باشند؟

مراقبانبایدمنتظربدترشدنعالئمشناختیبهویژهدرحافظهوتوانایی
جهتگیری و وخامت اختالالت رفتاری ،آشفتگی ،پرخاشگری،
بیعالقگی و افسردگی باشند .عالئم اولیه زوال عقل شامل کاهش
عملکرد بهخصوص در مراقبت شخصی ،ناتوانی در مراقبت از
خود ،کاهش وزن ،نظافت ،گم شدن داروها یا عدم استفاده از
داروهای تجویز شده است .اقدامات زیر را فراموش نکنید:
 درباره آنچه در حال وقوع است و اینکه چقدر طول
میکشد با بیمار صحبت کنید.
 داروها را بررسی کنید تا از سردرگمیهای غیر ضروری
جلوگیری شود.
 تست غربالگری حافظه در مطب
 بررسی کنید که آیا آزمایش خون ،تصویربرداری یا نیاز به
آزمایشهای دقیقتر توسط روانپزشک متخصص مغز و اعصاب
برای کمک به تشخیص دقیقتر ضروری است یا نه؟
 ایمنی خانه را ارزیابی کنید .به بیمار و خانواده ایشان یادآوری
کنید که هدف از مراقبت ،حفظ استقالل و احساس اطمینان است
اما ایمنی در اولویت قرار دارد.
 میزان استرس مراقبتکننده را ارزیابی کنید.
 ارائه آموزشومنابعمناسبو تشویق خانوادهها به اشتراکگذاری
خواستهها و تجاربشان
همهگیری کووید 19-خطرات جدی برای افراد مبتال به بیماری
آلزایمر و زوال عقل به همراه داشته است .تحقیقات انجام شده از
سال  2020نشان داده است که این افراد نسبتا بیشتر از سایرین مستعد
ابتال به کووید 19-هستند و به دلیل قرنطینه و انزوای اجتماعی در
معرض ابتال به اختالالت اعصاب و روان قرار دارند.
دادههای بالینی در مقیاس بزرگ نشان میدهد که بیماران مبتال به زوال
عقل بیشتر از سالمندانی که به فشارخون باال و دیابت مبتال هستند
اما زوال عقل ندارند ،به کووید 19-مبتال میشوند .دالیل متعددی
زمینه ساز افزایش خطر آلودگی به سارس کو 2در افراد مبتال به زوال
عقل است .اختالل شناختی و عالئم عصبی_ روانی ،در افراد مبتال
به زوال عقل برای درک و به کارگیری روشهای حفاظتی مانند
ماسک زدن و رعایت فاصله فیزیکی مناسب چالش بزرگی را به
وجود میآورد .نادیده گرفتن یا فراموش کردن هشدارها و ناتوانی
در رعایت قرنطینه خطر ابتال را افزایش میدهد.

افراد مبتال به زوال عقل بیشتر از سایرین به
کووید 19-مبتال میشوند

میزان عفونت در سرای سالمندان باالست و اکثر افرادی که در سرای
سالمندان زندگی میکنند مبتال به زوال عقل هستند .چنین شرایطی
انتقال ویروس را سرعت میبخشد زیرا سالمندان و کارکنان در

برای استفاده از قاشق و چنگال نیست و حتی اگر بیمار راحتتر
میتواند با دست غذا بخورد اطرافیان مانع نشوند.
 :برای پیشگیری از سوءتغذیه بیمار مبتال به «آلزایمر»
چه توصیهای دارید؟
حتی گاهی ممکن است پس از مدتی بیمار نحوه غذاخوردن را
فراموش کند .در این شرایط بهتر است دست روی دست بیمار
گذاشته و او راهنمایی شود.
متاسفانه در مراحل پیشرفته اختالل در غذاخوردن بهطور جدی
متوجه بیمار است و یکی از مشکالت رایج ،سوءتغذیه است.
حتی بیمار متوجه جویدن غذا نیست و حتی پس از اینکه غذا در
دهان او گذاشته میشود واقعا نمیداند که باید ببلعد.
عدماحساس تشنگی نیز تهدید دیگری است و بیمار بهدلیل اینکه
نمیتواند این نیاز را بیان کند دچار بیقراری میشود .از همینرو
الزم است مایعات بهطور مرتب به بیمار داده شود اما مایعات
ادرارآور مانند نوشابه ،قهوه و چای پررنگ که خواب بیمار را
مختل میکند باید محدود شود.
 :کنار توجه به بیمار چه توصیهای به مراقبان بیمار
دارید تا بتوانند سالمت جسمی و روانی خود را نیز حفظ کنند؟

مجاورت یکدیگر زندگی میکنند .رعایت فاصله فیزیکی برای
ساکنان و مراقبانی که برای فعالیتهای اساسی زندگی روزمره (به
عنوان مثال توالت ،حمام و غذا خوردن) به ساکنان مراکز کمک میکنند
امکانپذیر نیست .همچنین عالئم عصبی-روانی مرتبط با زوال عقل
مانند آشفتگی ،تحریک و سرگردانی میتواند شیوهنامههای ایمنی را
تضعیف کرده و خطر عفونت بین کارکنان و سایر ساکنان را افزایش
میدهد بنابراین قرنطینه شدن در خانههای سالمندان به شدت رعایت
میشود که همین موضوع عالئم عصبی _روانی مبتالیان به زوال عقل
را تشدید میکند .افراد مسن مبتال به آلزایمر و زوال عقل عالوه بر اینکه
در معرض افزایش خطر ابتال به کووید 19-هستند ،احتماال نسبت
به افرادی که به زوال عقل مبتال نیستند عواقب شدیدتری را تجربه
میکنند .یک مطالعه گروهی در انگلستان نشان میدهد که خطر ابتال
به کووید 19-شدید بین مبتالیان به زوال عقل سه برابر بیشتر از افراد
سالم است .عوامل خطرساز زوال عقل مانند سن ،چاقی ،بیماریهای
قلبی-عروقی ،فشارخون باال و دیابت نیز باعث ازدیاد خطر ابتال به
عفونت سارس کو  2و کووید 19-هستند .همچنین برخی شواهد
نشان میدهد که جنبههای مکانیکی خاص زوال عقل و آسیب شناسی
مغزی ،خطر عوارض عصبی ناشی از کووید 19-را افزایش میدهد.
 افراد مبتال به زوال عقل در معرض خطر باالی عفونت سارس
کو 2هستند زیرا عالئم شناختی ،بیمار را در پیروی از روشهای
حفاظتی دچار مشکل میکند و همچنین زندگی در مراکز مراقبت
از بیماران و سرای سالمندان باعث تسهیل انتشار ویروس میشود.
 هنگامی که افراد مبتال به زوال عقل دچار عفونت میشوند،
بیشتر از سایرین با پیامدهای شدید ناشی از ویروس از جمله مرگ
درگیر خواهند شد.
 در زمان شیوع کرونا افراد مبتال به زوال عقل به ویژه کسانی
که در سرای سالمندان هستند ،به دلیل انزوای اجتماعی در معرض
خطر تشدید عالئم روانی و اختالالت شدید رفتاری قرار دارند.
به طور خالصه ،افراد مبتال به زوال عقل در معرض خطر باالی
ابتال به کووید 19-هستند و به محض آلوده شدن ،خطر عوارض
و مرگ و میر ناشی از این بیماری برای آنها جدیتر خواهد بود.
اصوال بیماران مبتال به زوال عقل و آلزایمر و ساکنان سرای سالمندان
اولین جمعیتی بوده اند که برای جلوگیری از عفونت سارس کو 2
به مدت طوالنی قرنطینه شده اند و احتماال دیرتر از بقیه مردم هم
از ایزوله خارج میشوند ،با این حال این گروه در معرض خطر
وخامت عالئم عصبی _روانی و اختالالت رفتاری شدید قرار دارد.
بنابراین چه در زمان شیوع و پس از آن ،اجرای حمایت از مراقبان و
حضور پرسنل ماهر در خانه سالمندان برای حفظ تعامل اجتماعی
و حمایت بیشتر از افراد مسن مبتال به زوال عقل ضروری است.
منابعhttps://www.nature.com :
www.hive.rochesterregional.org

باید دانست که بیمار پنهان ،مراقب فرد مبتال به آلزایمر است
و در واقع از آنجا که تمام توجه به بیمار است از توجه به خود
غافل میشوند در حالی که مراقب واقعا از مشکالت عدیدهای رنج
میبرد .آنقدر مراقبت از این بیماران سخت است که گفته میشود
مراقبت  36ساعته در شبانهروز است .پذیرش این مسوولیت نیاز
به برخورداری از آموزشهای الزم است تا با آگاهی کافی فرد
بتواند از بیمار مراقبت کند .مراقبت از این بیماران یک مهارت
و هنر است و افرادی که چنین مسوولیت خطیری دارند نباید
از خود غافل شوند .در واقع معموال مراقب توجه اصلی را به
بیمار آلزایمری دارد و نیازها ،خواستهها و عالیق خود را نادیده
میگیرد .مراقبت از بیماران واقعا بسیار مشکل است و توصیه
میشود مراقب گاهی به خود مرخصی بدهد یا برای خود هدیه
بخرد تا وضعیت روانی خود را بهبود بخشد .هرگز نباید منتظر
شروع عالئم بیماری شد و بعد به پزشک مراجعه کرد بلکه
خودمراقبتی نیز همواره یک اصل مهم خواهدبود.
اگر از دیگران کمک نگیرید و بخواهید بهتنهایی این وظیفه را
برعهده داشتهباشید ،پس از مدت کوتاهی در معرض آسیبهای
جدی جسمی ،روحی و روانی قرار خواهید گرفت.
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میزگرد پوست

شماره هشتصدویازده بیستوهفت 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 «پوست» درباره تظاهرات پوستی برخی
بیماریهای داخلی با حضور دکتر فرنوش ابراهیمزاده
متخصص داخلی و دکتر آزاده گودرزی متخصص پوست
و دکتر محمدرضا خدایی روانپزشک

دربروزبیماریهایروانپزشکی،تعاملوبرایندسه
حوزهزیستشناختی(وراثتوعواملبیماریزا)،
حوزهعواملاجتماعی،فرهنگیواقتصادیوحوزه
شخصیت و رفتار فرد مه م میشود .با توجه به
نوع بیماری ،تاثیر هر کدام از این حوزهها متفاوت
است .در مورد بیماریهای پوستی که به نوعی
با اختالالت و عوامل روانشناختی ارتباط دارند
نیز عوامل فوق تاثیرگذار هستند.
آمارها نشان میدهد که  20تا درصد علل مراجعه
به کلینیکهای پوست را بیماران با زمینههای
روانشناختی تشکیل میدهند که نقش عوامل
اضطرابی ،افسردگی ،وسواس و عالئم هذیان در
این موارد پررنگتر است و عوامل ذکرشده معموال
در شروع یا تشدید ضایعات پوستی نقش دارند.
تاثیر عوامل روانشناختی در بیماریهای پوستی
به چند گروه تقسیم میشود:

خارش ،سوزش ،تغییر رنگ و دیگر تظاهرات پوستی معموال بهدنبال ابتال به بیماریهای
مریمسادات مختلف پوست قابلانتظار است اما گاهی مراجعه به متخصص پوست و معاینه بالینی
کاظمی
نشاندهنده علت زمینهای است که به اندامهای داخلی مانند کبد و کلیه مربوط میشود
یا حتی ریشه در اختالالت روانشناختی دارد .در چنین شرایطی حتما نیاز به مشورت با
متخصص داخلی یا روانپزشک است تا با رفع علت زمینهای ،مشکل پوستی نیز بهبود یابد.
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :مادرم  50سال دارد و مدتی است که دچار
خارش شدید روی ساق پا شدهاست .لکههای سفیدرنگی نیز روی زانوهایش دیده میشود .خارش بهقدری
شدید است که حتی مانع از خواب شبانه میشود .از پمادهای ضدخارش استفاده کرده اما تاثیر چندانی نداشته
است .برای بهبود این مشکل چه باید کرد؟ آیا ممکن است بیماری کبدی باشد؟ ممنون از راهنمایی شما».

 .1شروع یا تشدید بیماری پوستی تحتتاثیر

نگاه متخصص داخلی

طیف گستردهای از بیماریهای داخلی با تظاهرات پوستی همراه است
دکتر فرنوش ابراهیمزاده /عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 :خانمدکتر!لطفاابتدابفرماییدتظاهراتپوستی
تا چه حد در زمینه بیماریهای داخلی مطرح است؟
بیماریهای داخلی متعددی میتوانند با تظاهرات پوستی
بروز پیدا کنند .این تظاهرات در موها کمتر است اما در
مورد پوست مهمتر و شایعتر است .این تظاهرات در
تشخیص بسیاری از بیماریها نقش کمککننده دارد و
حین معاینات بالینی برای مشکالت داخلی حتما پزشک
به حالت و رنگ پوست نیز توجه دارد.
 :معموال تغییر رنگ پوست میتواند عالمت
هشدار نسبت به چه بیماریهایی باشد؟
اگر رنگ پوست تیرهتر از حالت طبیعی باشد ،میتواند
بهدلیل کمبود اکسیژن اتفاق بیفتد .زردشدن رنگ پوست
نیز معموال ناشی از بیماری زردی یا دیگر بیماریهایی
است که با افزایش بیلیروبین خون همراه است .کبودی
رنگ پوست توجه پزشک را نسبت به اختالالت انعقادی
جلب میکند .بروز نقاط ریز خونریزیدهنده روی پوست
نیز ممکن است عالمت هشدار در مورد ابتال به اختالالت
انعقادی و پالکتی باشد.
 :عالوه بر رنگ پوست ،تغییر حالت پوست
بهخصوصخشکیباچهبیماریهایداخلیهمراهاست؟
خشکی ،رطوبت غیرعادی و تعریق پوست نیز در زمینه
بیماریهای داخلی مطرح است .بهعنوان مثال ،اختالالت
تیروئیدی چه کمکاری و چه پرکاری تیروئید میتواند با این
نوع تغییرات پوستی ظاهر شود .اگر پوست خیلی خشک
باشد غالبا کمکاری تیروئید و اگر پوست دچار رطوبت،
تعریقزیادوگرماشودمعموالپرکاریتیروئیدمطرحاست.
 :حساسیتهای غذایی و اختالالت گوارشی
در بروز عالئم پوستی تاثیر دارند؟
برخی بیماریها با عالئمی شبیه اگزما بروز پیدا میکنند
که ناشی از افزایش حساسیت بهدلیل اختالالت گوارشی

 :بیماریهای جدی و بدخیمیها نیز ممکن
است با تظاهرات پوستی همراه باشد؟
بعضی از بیماریهای روماتولوژی نیز با تظاهرات پوستی
و تغییرات مو همراه هستند .مهمترین و شایعترین بیماری
در این گروه لوپوس است که ریزش مو میتواند یکی
از عالئم نشاندهنده آن باشد .البته تغییرات پوستی روی
گونهها و بینی نیز قابلانتظار است که راش پروانهای گفته
میشود .حتی در این قسمتهای پوست نیز ممکن است
ضایعات بزرگتر و شبیه جوش پوستی نیز بهوجود آید.
«درماتومیوزیت» یکی دیگر از بیماریهای روماتولوژی با
تظاهرات پوستی است که حتی گاهی با بعضی بدخیمیها
پررنگ و قرمز روی شانهها،

همراهی دارد و ضایعاتی
گردن و اطراف چشمها ظاهر میشود.
ابتال به بعضی تودههای بدخیم ممکن است با تظاهرات یا
تغییر رنگ پوست همراه باشد .بهعنوان مثال ،درگیریهای
لوزالمعدهازجملهاینمشکالتاستکهپوستاطرافناف
یا پهلوها دچار تغییر رنگ ،کبودی یا لکههای تیره میشود.
 :شایعترین بیماری که نیاز به توجه بیشتر در
زمینه بروز عالئم پوستی دارد ،چیست؟
دیابت یکی از بیماریهای شایع داخلی است که با تغییرات

پوستی همراه خواهد بود .افراد مبتال به این بیماری انواع
تغییرات پوستی را کموبیش تجربه میکنند که بهخصوص
در قسمتهای انتهایی اندامها بیشتر دیده میشود .البته این
حالت معموال در پاها شیوع بسیار بیشتری دارد و بهشکل
زخمشناختهشدهتراست.البتهتغییررنگپوست،ضایعات
پوستیمختلفمانندضایعاتحلقویمانندیاتکهایبارنگ
غیرعادی همچنین لکههای قهوهای روی پوست از دیگر
عالئمی است که میتواند نشاندهنده ابتال به دیابت باشد.
 :ضایعات شبیه به چربی روی پوست را
میتوان ناشی از زمینه ناراحتیهای داخلی دانست؟
افرادی که افزایش چربی خون بهخصوص نوع مزمن و با
زمینهخانوادگیدارندنیزبایدبهتغییراتپوستیتوجهکنند.
ضایعات نقطهای سفیدرنگ روی صورت،اطراف چشم،
روی آرنج و زانوها بارزترین تظاهرات است.
افزایش اسیداوریک خون که زمینهساز بیماری نقرس است
دیگر بیماری داخلی است که گاهی با تظاهرات پوستی
بروز پیدا میکند .در چنین شرایطی روی قسمتهایی مانند
گوش ،زانوها ،انگشتان و آرنج بهدلیل رسوب اسیداوریک
ضایعاتی تکهای و سفیدرنگ ایجاد میشود.
 :چه تغییراتی در ناخنها باید بهعنوان هشدار
ی تلقی شود؟
بیمار 
تغییرات ناخن نیز میتواند در بحث بیماریهای داخلی
مطرح باشد .کمکاری و پرکاری تیروئید عالوه بر پوست
میتواند بر ناخنها نیز تاثیر بگذارد و منجر به تغییرشکل
ناخنها مانند قاشقیشدن ،براقشدن و ...میشود.
ابتال به نوعی از اختالالت کبد معموال با ایجاد تغییر در
ناخنها همراه است .دراین حالت ،بستر ناخن سفیدتر از
وضعیت طبیعی میشود که در مبتالیان به سیروز کبدی
یا نارسایی کبدی نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
پسوریازیس یکی از بیماریهای خودایمنی است که عالوه
بر تظاهرات پوستی زمینهساز تغییر حالت ناخنها ،ایجاد

نقطه روی ناخن ،جداشدن ناخن از بستر (اونیکولیز) و...
نیز میشود .حتی ابتال به بعضی از بیماریهای داخلی باعث
تغییرحالتسوسیسیشکلانگشتاندستوناخنهامیشود
که در واقع بهخاطر تورم بین مفاصل است.
تغییر حالت ناخنها و انگشتان در تشخیص بعضی
بدخیمیها کمککننده است .چماقیشدن ناخنها گاهی
میتواند شک پزشک ب ه بعضی بدخیمیها و بیماریهای
ریوی ،کبدی و قلبی را برمیانگیزد که با بررسیهای
تکمیلی حتما بهطور دقیق بررسی میشود.
 :مشکالت داخلی در سالمت موها چه
تاثیراتی دارند؟
اختالالتتیروئیدبهخصوصکمکاریتیروئید،کمبودآهن،
کمخونی،مشکالتهورمونیوافزایشهورمونهایمردانه،
اختالل عملکرد غده فوقکلیه و سوءجذب ریزمغذیها از
جمله مشکالت داخلی است که میتواند زمینهساز ریزش
یا خشکی موها شوند .در صورت کمکاری تیروئید کمشدن
موها بهخصوص کنارههای ابروها ،خشکی و ریزش موها
نیز دیده میشود .البته کمبود برخی ویتامینها و موادمعدنی
مثال کمبود ویتامینهای گروه  Bو روی که در صورت ابتال
به انواع اختالالت گوارشی بروز پیدا میکند نیز میتواند
با این تغییرات موها همراه باشد.
 :مراجعه به متخصص داخلی را در چه
شرایطی ضروری میدانید؟
با توجه به تظاهرات پوستی ناشی از بیماریهای مختلف
داخلی ،بروز این نوع تغییرات هرگز نباید بیاهمیت تلقی
شود زیرا ممکن است منجر به وخامت عالئم شده و
نیاز به روند درمان پیچیدهتری باشد .توصیه میشود در
صورت بروز ضایعات پوستی ،زخم بدون دلیل ،خارش
مزمن ،تغییر رنگ پوست و ...حتما اگر منشاء بیماریهای
پوستیندارد،بهمتخصصداخلیمراجعهشودتاتشخیص
دقیق صورت گیرد.
نگاه متخصص پوست

خارش و سوزش همیشه به بیماریهای پوست مرتبط نیست
دکتر آزاده گودرزی /دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

بعضی از افراد با شکایت از سوزش ،خارش ،برافروختگی،
درد و ...در پوست یا مو به متخصص پوست مراجعه
میکنند و پزشک با معاینه بالینی متوجه میشود که عالمت
بارز روی پوست وجود ندارد.
زمانی که فرد از خارش پوست شکایت دارد ،عالمت
بارزی روی پوست یا ناحیه مودار دیده نمیشود و فقط
ممکن است آثار خاراندن پوست بهصورت خراشیدگی
وجود داشتهباشد .فرد در این شرایط اعالم میکند که
فقط احساس خارش دارد و بههمین دلیل دائم پوست را
میخاراند .در واقع هیچ اثری از زبری ،خشکی ،التهاب
و قرمزی که عامل خارش پوست است ،وجود ندارد.

از شایعترین علل خارش حاد بدون عالمت پوستی
است و آثار خراشیدگیهای متعدد خطی دیده میشود
اما ضایعه پوستی اولیه وجود ندارد .در چنین شرایطی
پزشک شرححال دقیق در مورد حضور در محیطهای
آلوده ،تماس با فرد مبتال به گال ،بروز عالئم مشابه در
دیگراعضایخانواده،اوقاتتشدیدخارش،تاثیرشستشو
و آب بر خارش و ...را بررسی میکند.
در صورتی که خارش حاد ناشی از ابتال به گال باشد ،پزشک
اقدامات درمانی را برای فرد تجویز میکند .همچنین همه
افرادی که با او در محیط مشترک زندگی میکنند یا شبیه
خوابگاه و آسایشگاه که مدت طوالنی کنار هم حضور
دارند نیز باید تحتدرمان قرار گیرند .البته درمان این افراد
صرفنظر از اینکه خارش وجود دارد یا نه باید رعایت گردد.

اگر فرد با خارش پوست بدون تظاهر اولیه به متخصص
پوست و مو مراجعه کند و بهخصوص از خارش حاد
و طی مدت کوتاهی رنج میبرد ،حتما نیاز است تا از
نظر بیماری گال یا اِسکیبیس معاینه شود .گال یکی

ابتال به بیماریهای داخلی و خارش مزمن

«گال» شایعترین علت خارش حاد بدون
عالمت اولیه است

گاهی اوقات ابتال به بیماریهای داخلی مانند اختالالت
کلیه ،کبد ،تیروئید و حتی عوارض مصرف بعضی از
داروها میتواند بهصورت خارش پوستی تظاهر پیدا

 20تا 25درصد علل
مراجعه به کلینیکهای پوست
زمینه روانشناختی دارد

دکتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

تظاهر بیرونی
یک مشکل داخلی

هستند .البته بیماریهای گوارشی ممکن است با زردشدن
رنگ پوست که یرقان نام دارد نیز ظاهر شوند .این حالت در
موارد ابتال به انواع هپاتیت بسیار شایع است اما در بعضی
بیماریهای تخصصیتر مانند انسداد مجاری صفراوی
یا همولیز گلبولهای قرمز و افزایش سطح بیلیروبین
خون نیز بروز پیدا میکند.
گاهی بعضی از بیماریهای گوارشی که با درگیریهای
مفصلی و پوستی همراهی دارد ممکن است تغییرات
پوست بهشکل تیرگی ،کبودی یا ایجاد نقاط زردرنگ
روی پوست دیده شود .بیماری التهابی روده ( )IBDاز
جمله بیماریهای گوارشی با این تغییرات پوست است.

نگاه متخصص روانپزشکی

کند در حالی که تغییر بارزی روی پوست وجود ندارد.
معموال در چنین مواردی خارش مزمن است و فرد هفتهها
یا ماهها از آن رنج میبرد.
برای تشخیص علت دقیق بروز خارش نیاز به چکاپ
آزمایشگاهی کامل از بیمار است و تمام فاکتورهایی که
ممکن است عامل بروز خارش ناشی از اختالالت مختلف
را بررسی میکند .در صورتی که با انجام آزمایش خون
و معاینه بالینی ابتال به بیماری داخلی تشخیص دادهشود،
درمان مقتضی تجویز میگردد.

توجه به بیماریهای روانتنی و ضرورت
مراجعه به روانپزشک

گاه بعضی افراد با شکایت از ناراحتیهای پوست و مو به
متخصص پوست مراجعه میکنند که نهتنها هیچ عالمت
بارزی وجود ندارد بلکه حتی گاهی عجیب بهنظر میرسد.
بهعنوان مثال فرد از درد موها ناراحت است یا از خارش
و سوزش بدون هیچ التهاب پوست شکایت دارد .البته
در بعضی موارد التهاب مختصر پوست وجود دارد اما

توجیهکننده سطح شدید سوزش وخارش نیست.
گرچه تظاهر بارز روی پوست دیده نمیشود اما دلیل بر
ادعای اشتباه بیمار نیست و بیمار واقعا از آن رنج میبرد.
ممکن است در چنین شرایطی علت مهمی زمینهساز
خارش ،سوزش ،گزگز و مورمورشدن عضو باشد و الزم
ی تمام جنبههای جسمی چه
است پزشک عالوه بر بررس 
پوستی چه داخلی ،علل روانی زمینهساز این تظاهرات
پوستی را مدنظر قرار دهد.
همانطور که اشاره شد تمام این نوع تظاهرات پوستی
علتیدارندوپزشکنیازبهانجامنمونهبرداریوآزمایشهای
تخصصی را الزم میداند .البته در بعضی موارد حتی با
انجام این اقدامات نیز هیچ علت دقیقی تشخیص داده
نمیشود و توصیه به معاینه توسط روانپزشک خواهدبود.
بعضیازافراددچارناراحتیهایروانتنیهستندواختالالت
جسمانی را تجربه میکنند که ریشه در ناراحتیهای روحی
روانی دارد .کنترل استرس و اضطراب در کنار تکنیکهای
آرامش و بهبود اختالالت روانی قطعا میتواند در بهبود
مشکالت جسمی فرد موثر باشد.

عوامل روانشناختی :عوامل روانشناختی در
شروع یا تشدید یک بیماری پوستی نقش دارند.
از جمله میتوان به اگزمای سرشتی (درماتیت
آتوپیک) ،بیماری صدف (پسوریازیس) ،کهیر،
ریزش مو سکهای و جوش صورت اشاره کرد.
وسواس باعث تشدید این بیماریها میشود و
الزم است که برای درمان این بیماریها در کنار
اقدامات موثر برای بیماری پوستی ،عوامل روانی
نیز درمان شوند زیرا درمان هر کدام بهتنهایی کافی
نیست.بهطورمثالگاهیدیدهمیشودکهدرریزش
مو سکهای نقش عوامل عصبی زیاد است ،جوش
صورت (آکنه) هنگام اضطراب یا ترس تشدید
میشود ،تبخال دقیقا زمانی که فرددچار استرس
ناگهانی میشود بروز پیدا میکند در حالیکه قبال
زمینه این تظاهرات پوستی بهصورت خاموش در
بدن وجود داشتهاست.
 .2بیماری روانپزشکی و تظاهر بهشکل عالئم

پوستی :بیماری اولیه ،بیماری روانپزشکی است
که خود را بهصورت عالئم پوستی نشان میدهد.
در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 هذیان راهرفتن حشره روی پوست :فرد
بهصورت هذیانگونه و بدون اینکه حشرهای
وجود داشتهباشد ،احساس حرکت یک حشره
زنده در بدن میکند که این حالت بهخصوص در
افراد معتاد شایعتر است .برخی افراد نیز بهصورت
هذیانی و غیرواقعی احساس میکنند که از بدن
آنها بوی نامطبوع ایجاد میشود.
 کندن مو به شکل وسواسگونه
(تریکوتیلومانیا) :فرد بهصورت اجباری و همراه
با تنش احساس میکند که باید موی خود را
بکند تا آرام شود .معموال موهای سر ،صورت و
ابرو را میکند و بعد پیشمان میشود.
 خارش بدون هیچ علت جسمی :بدون
اینکه هیچ علت آزمایشگاهی یا جسمی وجود
داشتهباشد و بهرغم اینکه معاینات وضعیت فرد
را سالم نشان میدهد اما خود فرد در هنگام
اضطراب دچار خارش پوست میشود .در این
شرایط تا وقتی که خود را نخاراند آرام نمیشود.
این مشکل در خانمها شایعتر است.
 تمایل فرد به بروز ناراحتی پوستی :گاهی
بعضیبیماریهایپوستیبهدلیلتمایلفرددربروز
آناست.نمونهاینبیماریها،حساسیتساختگی
استکهفردبهدالیلناخودآگاهوجهتجلبتوجه
و محبت دیگران بهصورت ناخودآگاه یا نیمهآگاه
دست به ایجاد ضایعه پوستی یا زخم روی بدن
میزند ،موادی روی بدن میکشد که ایجاد کهیر
میکند یا با آتش سیگار بدن خود را میسوزاند.
 .3زمینه عصبی بیماری خارشدار :بیماریهای
پوستی خارشدار مزمن نوع دیگر در این
تقسیمبندی هستند .علت زمینهای این بیماریها
عصبی است و بهنام نورودرماتیت معروف هستند.
بیماریهاینورودرماتیتمعموالپشتگردنظاهر
میشوند و با خارش شدید همراه هستند.
 .4تاثیر داروها در بروز عالئم پوستی :در بعضی
موارد ،داروهای مصرفی برای درمان اختالالت
اضطرابی یا افسردگی همچنین سایر داروها
میتوانند زمینهساز خارش شوند.
ضرورتهمراهیروانپزشکبامتخصصپوست
بهطور کلی در صورت بروز ضایعات پوستی الزم
است ابتدا فرد به متخصص پوست مراجعه کند.
پس از معاینه و انجام آزمایشهای الزم ،در صورت
صالحدیدپزشکبهمتخصصروانپزشکیارجاع
داده شود تا دو تیم پزشکی پوست و روانپزشکی
بایکدیگرتعاملداشتهباشند.البتههمکاریباسایر
گروههای درمانی مانند روانشناسی و مددکاری
نیز میتواند به موفقیت روند درمان کمک کند.
همانطورکهاشارهشد،اضطراب،استرس،افسردگی
و وسواس میتواند در شروع ،تشدید و وخامت
بیماری پوستی موثر باشد .در برخی موارد این
عوامل یا خصوصیات شخصیتی میتواند مانع از
درمان موفق و موثر شود .بهعنوان مثال ،ترس از
دارو یا وسواس میتواند باعث شود که فرد درمان
بهموقع انجام ندهد و بیماری بهبود پیدا نکند.

پوست و زیبایی

شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد
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راهنمای زیبایی در دهههای  40 ،30و  50زندگی

زیبایی و جوانی برنامه میخواهد
عواملی مثل استرس ،جاذبه زمین
و چاقی همگی در ظاهر پوست تاثیر
بسزایی دارند بنابراین باید به
خوبی از پوستتان محافظت کنید .در
صورت استعمال دخانیات آن را ترک
کنید .از رفتن به استخرهای روباز
خودداری کنید؛ بین ساعات  11تا
 15بیرون نروید زیرا تابش آفتاب
در این بازه زمانی به شدت زیاد
است .حتما از ضدآفتاب با  SPFباال
استفاده کنید .سرطان پوست را دور
از ذهن نشمارید و هرگونه زخم،
لک جدید یا تغییر در پوستتان را به
پزشک متخصص پوست نشان دهید

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی تهران

با افزایش سن ،پوستمان دچار تغییرات
چشمگیری میشود و دیگر مثل پوست کودکان
و نوجوانان لطیف و باطراوت نیست .مهمترین
علت پدیده پیری پوست کاهش کالژنسازی،
کاهش قدرت حفظ رطوبت و کاهش سرعت
تجدید سلولهاست .از عوامل مهم و تاثیرگذار
بر این تغییرات بدن هم میتوان به نور آفتاب،
تغذیه و شیوه زندگی بد و جاذبه زمین اشاره کرد.
با این حال بارها شاهد بودهایم افراد مختلفی از
سن واقعی خود حداقل  10سال جوانتر به نظر
میرسند .این افراد به غیر از اینکه ممکن است
به طور ژنتیکی پوست خوبی داشته باشند از شیوه
زندگی سالمی تبعیت میکنند و میدانند در هر
سنی چه درمان موضعی ،خوراکی یا جراحی را
برای پوستشان در نظر بگیرند.

 30سالگی پایان جوانی نیست

 30سالگی هم مثل سایر سالهای عمر است
که برخی افراد کمالطلب فکر میکنند همه
آنچه از زندگی میخواهند را باید تا  30سالگی
به دست بیاورند و جوانیشان هم دیگر تمام
شده است .این تصور خرافهای بیش نیست30 .
سالگی تازه ابتدای جوانی و شناخت از خود
است .در این سن دوره نوجوانی و آزمون و
خطاهای سالهای  20را گذراندهاید و کولهباری
از تجربه دارید .آن هم در هر زمینهای که یکی
ل شماست .دیگر
از مهمترین آنها زیبایی و استای 
میدانید چه رنگ و چه مدلی از لباس برازنده
شخصیت و رده اجتماعی شماست و بارها
رنگ موها و آرایشهای مختلف را هم تجربه
کردهاید و خوب میدانید با چند تکنیک ساده
چگونه زیبایی خدادادی خود را دوچندان کنید.

مشکالت پوستی شایع در  30سالگی

در این دهه زندگی بیش از هر چیز باید از ایجاد
چین و چروکها و لکههای پوستی پیشگیری
کنید .این آسیبهای پوستی در اثر تابش نور
خورشید بر پوست ایجاد میشوند و معموال 50

درصد افراد بین  30تا  40سال با آن درگیرند.
در این سنین معموال آکنه دیده نمیشود اما
در صورت دیدن آن باید حتما به متخصص
پوست مراجعه کرد .اگر هم آکنه ندارید برای
پیشگیری از ایجاد جوش روی بدن باید با
محلولهای  Cleansingصورت خود را از
چربی و آلودگیهایی که هر روز روی پوستتان
مینشیند پاک کنید.
صبحها :هر روز صبح صورتتان را با محلول
 Cleanserضعیف یا مالیم تمیز کرده ،سپس
با محصوالت حاوی آنتیاکسیدان پوستتان را از
رادیکالهای آزاد محافظت کنید .رادیکالهای
آزاد اگر به حال خود رها شوند مشکالتی از
قبیل التهاب و چروک ایجاد میکنند .در نهایت
هم ضدآفتاب بزنید حتی اگر از ساختمان بیرون
نمیروید.کرمهایضدآفتاببهعنواناولینخط
دفاعی پوست در برابر آفتاب و تاثیرات سوء
آن است .به این معنی که اگر ضدآفتاب نزنید
به مرور زمان اشعه  UVخورشید سبب ایجاد
چین و چروک ،لکههای تیره و خطوط ریز روی

پوست میشود که البته در صورت قرار گرفتن
طوالنیمدت در معرض آفتاب مستقیم سرطان
پوستراهمبایدبهاینفهرستمشکالتپوستی
اضافه کنید .در ضمن یادتان باشد ضدآفتاب
زدن فقط مختص روزهای آفتابی نیست ،بلکه
در روزهای ابری یا حتی در ساختمان هم باید
ضدآفتاب را استفاده کرد زیرا نه ابر ،نه شیشه
ساختمان اشعه  UVرا در خود جذب نمیکنند.
در طول روز :از خوردن مواد غذایی چرب و
خیلی شیرین پرهیز کنید و مصرف فستفود
را به حداقل برسانید؛ اگر یادتان میرود  8لیوان
آب روزانهتان را بخورید با خودتان یک قمقمه
همراه داشته باشید و هر ساعت یک نصف لیوان
آب بنوشید .هر وقت هم که دلتان ضعف رفت
به جای هلههوله بیارزش ،میوه یا سبزی تازه
بخورید .برای ااینکه پوست شادابی داشته باشید
باید روزانه حداقل  25دقیقه فعالیت کنید ،مثال
سریع راه بروید یا آرام بدوید.
شبها :با یک محلول Cleanserمالیم ،آرایش
و تمامی آلودگیها را از صورتتان پاک کنید .به

پوست بدن و دستهایتان لوسیون و نرمکننده
بزنید و با مشورت با پزشک متخصص پوست،
الیهبرداری مناسب بخرید که حاوی رتینوئید
باشد.بهاینترتیبپوستتانبرایساختالیههای
جدید و جوانتر تحریک میشود.
عملهایزیبایی:اگربافتصورتتاندراینسنین
تحلیلرفت،میتوانیدبنابهنظرمتخصصپوست
از فیلرهای مناسب استفاده کنید ،فیسلیفت و
گرافت چربی را انجام دهید و با کمک روشهایی
مثلتزریقبوتاکس،درمابریشنیالیزرهایجدید
از تغییرات ناشی از افزایش سن جلو بزنید.
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با افزایش سن ،پوست دچار تغییراتی میشود
و این موضوع طبیعی است .خصوصا که در
زندگی روزمره امروزی عوامل محیطی تاثیر
این فرایند را شدت میدهند .نگران نباشید ،با
استفاده از چند روش و محصوالت موضعی
میتوانید ظاهر پوست خود را همچنان زیبا و
جوان نگه دارید.

محصوالت موضعی :برای این منظور استفاده
از الیهبردار ،مرطوبکننده و ضدآفتاب را در
برنامه روزانهتان قرار دهید .همانطور که در
قسمت دهه  30سالگی توضیح دادیم صبح و
شب از این محصوالت به پوست خود بزنید.
استفاده از محصوالت رتینولی در این سن بسیار
مهماند زیرا رتینول که مشتقی از ویتامین  Aاست
ضمن تحریک ساخت کالژن ،پوست را نرم و با
چروکها مبارزه میکند .شبها قبل از خواب
پیش از زدن مرطوب کننده نوع مناسبی از این
محصوالت را به پوست خود بزنید.
پیشیائسگی :برخی از خانمها در سنین 40
سالگی عالئم پیشیائسگی را از خود نشان
میدهند .در این مرحله هورمونهای بدن دچار
تغییراتی میشوند و به این ترتیب ساخت کالژن
در بدن آهستهتر میشود و در نهایت کاهش
تولید کالژن در بدن بافت و قوام پوست را
تغییر میدهد.
عملهای زیبایی :در سنین  40میتوانید با انواع
روشهای درمانی جراحی تغییرات ایجاد شده
روی پوستتان را خنثی کنید .مثال اولتراتراپی
که به وسیله امواج فراصوتی ساخت کالژن و
االستین را تحریک میکند؛ لیزر فراکشنال نیز از
دیگر انتخابهای شماست که با قدرت بیشتر
میتواند تاثیرات افزایش سن را از پوست شما
بر طرف کند؛ تزریق بوتاکس هم سبب فلج

چگونه پوستمان را برای فرارسیدن فصل پاییز آماده کنیم؟
وقتی که فصل پاییز فرا میرسد ،پوست ما هم
ترجمه:
مثل بخشهای مختلف زندگی به تغییرات خاص
یوسف
خودش نیاز دارد .در پاییز هوا خنکتر میشود و
صالحی
کمکم بهسمت سرما میرود ،درحالی که رطوبت
ک و خشکتر
هوا هم کاهش مییابد و پوست را بهمرور زمان خش 
ت در نیویورک،
میکند .بهگفته دکتر شری مارشباین ،متخصص پوس 
این تغییرات را به حرارت خشکی که بهواسطه وسایل گرمایشی در
فضاهای بسته مانند خانه یا ادارات شکل میگیرد ،اضافه کنید .افراد
مبتال به اگزما یا افراد دارای پوست خشک بیشتر در این شرایط
آسیبپذیر هستند بنابراین رویکرد شما به برنامه مراقبت از پوست
باید فصلمحور باشد؛یعنی همزمان با تغییرات فصلی ،برنامه تازهای
برای مراقبت از پوست در نظر بگیرید .شاید این تغییرات فصلی
جزیی و بعضا ناچیز به نظر برسند اما میتوانند نتایج چشمگیری به
ت برای شما توضیح خواهند
همراه بیاورند .در ادامه متخصصان پوس 
داد که چطور باید پوست را برای فرارسیدن فصل پاییز آماده کنید.

رویکرد شما به برنامه مراقبت از پوست باید
فصلمحور باشد؛یعنی همزمان با تغییرات فصلی،
برنامه تازهای برای مراقبت از پوست در نظر
بگیرید .شاید این تغییرات فصلی جزیی و بعضا
ناچیز به نظر برسند اما میتوانند نتایج چشمگیری
به همراه بیاورند
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خطوط بیشتر روی پوست ،شل شدن بافتها،
سفیدی تارهای بیشتر مو همگی از عالئم
مشخص دهه  50زندگی هستند؛ ضمن تاکید
وتکرارتوصیههایدودههقبلیازشمامیخواهیم
که در این سنین تغذیه مناسب و تحرک کافی را
فراموش نکنید .توجه داشته باشید که عواملی
مثل استرس ،جاذبه زمین و چاقی همگی در
ظاهرپوستشماتاثیربسزاییدارند.بهخصوص
اینکه بدن به سرعت قبلی کالژن و سلول پوستی
جدید نمیسازد بنابراین باید به خوبی از پوستتان
محافظت کنید .قبل از هر چیز الزم است در
صورت استعمال دخانیات آن را ترک کنید.
از رفتن به استخرهای روباز خودداری کنید؛
بین ساعات  11تا  15بیرون نروید زیرا تابش
آفتاب در این بازه زمانی به شدت زیاد است.
از آنجا که ایجاد انواع لکههای قهوهای در این
سنین شایع است حتما از ضدآفتاب با SPF
باال استفاده کنید .سرطان پوست را دور از ذهن
نشمارید و هرگونه زخم یا لک جدید یا تغییر
در پوستتان را به پزشک متخصص پوست نشان
دهید .در این سنین باید تغذیه خوبی داشته باشید
و انواع گروههای غذایی را به صورت تازه در
برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید و همچنین
روزانه به مقدار کافی آب بنوشید.
محصوالت و جراحیهای زیبایی :برای مقابله با
خشکی پوست از انواع صابونهای مرطوب
کننده و لوسیونها استفاده کنید و در صورتی
که خشکی پوستتان برطرف نشد به متخصص
پوست مراجعه کنید .محصوالت کالژنسازی
که در قسمتهای باال توضیح دادیم و همچنین
پنتاپپتیدها که خاصیت کالژنسازی بیشتری
دارند و به قوام پوست کمک میکنند برای
مصرفدراینسنینتوصیهمیشوند.درصورتی
که مایلید برای رفع آثار افزایش سن دست به
جراحی بزنید حتما با جراح پالستیک باتجربه
مشورت کنید و برای عملهای سرپایی در مطب
متخصص پوست حتما به متخصصان پوست
دارایبوردتخصصیمراجعهکنیدتاتبعاتناشی
از مراجعه به افراد سودجو دامنگیرتان نشود.

ظریف دور چشمها اولین قسمت از بدن است که شدیدا تحت تاثیر
تغییرات فصلی قرار میگیرد .به همین دلیل هم بعضی افراد همزمان
با فرارسیدن فصل پاییز دچار پفکردگی در ناحیه چشمها میشوند
یا خطوط ریز پوستی در پوست اطراف چشمهایشان آشکار میشود.
با اینحال ،استفاده از کرم چشم پیش از خواب شبانه میتواند چنین
مشکالتی را در فصل پاییز به حداقل برساند .پوست لبها نیز مانند
پوست دور چشمها شدیدا در مقابل تغییرات فصلی آسیبپذیر
است ،خصوصا اگر کسی دارای پوست خشک باشد .پوستهای
خشک در برابر تغییرات فصلی سریعا واکنش منفی نشان میدهند
و بدون استفاده از محصوالتی مثل مرطوبکننده لب و کرم دور
چشم قطعا دچار مشکالت زیادی خواهید شد.
 .6استفاده از محصوالت حاوی ویتامین  Cرا بیشتر کنید :وقتی
که از آماده کردن پوست برای فصل پاییز گفتوگو میکنیم ،باید
به برطرفسازی مشکالت پوستی تابستانی هم فکر کنیم ویتامین
 Cهمان ترکیبی است که در این زمینه به شما کمک میکند .این
ویتامین در درجه اول به ترمیم آسیبهای پوستی تابستانی مانند
تیرگی پوست و ناهمواریهای پوستی کمک میرساند .اضافه
کردن محصوالت برپایه ویتامین  Cبه برنامه روزانه مراقبت از
پوست به ترمیم خطوط ریز و چینوچروکهای پوستی هم کمک
میکند .محافظت از پوست در برابر عوامل آسیبزای محیطی مانند
رادیکالهای آزاد هم یکی دیگر از مهمترین مزیتهای محصوالت
برپایه ویتامین  Cاست.
 .7از کالژن ،االستین و آلوئهورا برای محافظت از پوستهای

حساس کمک بگیرید :افراد دارای پوست حساس یا افراد مبتال به
پسوریازیس و اگزما در فصل پاییز دچار مشکالت پوستی بیشتری
میشوند و حتی بعضی از آنها برای چند هفته متوالی از حساسیت
شدید پوستی و عالئمی مثل سوزش پوست رنج میبرند .بهترین
ترفند برای این افراد ،استفاده از سرمها و کرمهای حاوی روغنهای
ضروری است .تغذیه پوست با محصوالت حاوی االستین و کالژن
هم به بازسازی و ترمیم پوست آنها کمک میکند.
 .8به استفاده از محصوالت ضدآفتاب ادامه بدهید :درحالی
که پرتوهای فرابنفش خورشیدی در فصل تابستان شدیدتر
هستند ،در فصلهای پاییز و زمستان نیز همچنان با پوست
ما تماس دارند بنابراین در پاییز هم مانند فصل بهار و
تابستان باید بهطور منظم از محصوالت ضدآفتاب استفاده
کنید تا آسیبهای پوستی ناشی از تماس با پرتوهای فرابنفش
خورشیدی را به حداقل برسانید SPF .محصوالت ضدآفتاب
برای پاییز همچنان باید حداقل در محدوده  30قرار بگیرد و
محصول انتخابشده باید در مقابل پرتوهای  UVAو UVB
از پوست شما محافظت کند.

منابع Byrdie :و Allure

 .1یک مرطوبکننده غلیظتر انتخاب کنید :مرطوبکنندههای
سبک و بدون روغن که برای فصل تابستان مناسب هستند ،با
فرارسیدن پاییز باید کنار گذاشته شوند .بهگفته دکتر مارشباین،
مرطوبکننده پاییزی باید غلیظتر باشد و کیفیت آبرسان (هیدراتور)
بهتری داشته باشد .یک کرم مرطوبکننده غلیظ و حاوی سرامیدها
گزینه پاییزی خوبی خواهد بود .سرامیدها نوعی از اسیدهای چرب
و ضروری هستند که بهطور طبیعی در پوست وجود دارند اما ذخایر
آنها در ماههای سرد سال باید دوباره پر شود.
سرامیدها برای پوست اهمیت حیاتی دارند زیرا بهعنوان یک سیستم
پشتیبانی مهم برای سد دفاعی پوست عمل میکنند .اگر پوست
سرامید کافی نداشته باشد ،سد دفاعی پوست آسیب میبیند و
درنتیجه پوست دچار خشکی و تحریکات پوستی میشود بنابراین
اگر ذخایر سرامیدی تخلیه شود و خالی بماند ،پوست میتواند دچار
اگزما شود و شما را آزار بدهد.
ت در کانکتیکات میگوید« :افزودن
دکتر مونا گوهارا ،متخصص پوس 
یک مرحله آبرسانی اضافی به برنامه مراقبت از پوست ،ترفند عالی
دیگری برای پیشگیری از کمآب شدن پوست است .همزمان با
سرد شدن هوا ،درجاتی از آب و رطوبت طبیعی پوست بهدالیل
مختلف تخلیه میشود .پس همانطور که برای مقابله با سرمای هوا
از چند الیه لباس کمک میگیرید ،پوست هم به آبرسانی چندالیه

ت این است که کنار
نیاز دارد بنابراین توصیه این متخصص پوس 
یک مرطوبکننده غلیظ حتما از یک سرم برپایه اسید هیالورونیک
کمک بگیرید.
 .2از لوسیون بدن استفاده کنید :وقتی که رطوبت تابستانی هوا
محو میشود ،پوست بهطور طبیعی حالت خشک به خود میگیرد و
احساس خارش در آن بهوجود میآید .این اتفاق طبیعی است چون
رطوبت هوا دیگر به اندازهای نیست که بتواند در رطوبترسانی
به پوست نقش داشته باشد اما سادهترین راه برای متوقف کردن
خارش پوست چیست؟ آبرسانی صحیح به تمامی پوست بدن ،از
ت در نیویورک میگوید:
سر تا پا.دکتر یاشوا زایکنر ،متخصص پوس 
«مرطوبکنندهها نوعی سد محافظ روی پوست بهوجود میآورند
که هم رطوبت طبیعی پوست را درون خودش نگه میدارد و هم
رطوبت مناسبی را به الیههای بیرونی پوست میرساند .یک لوسیون
بدن که حاوی ترکیبات سرامیدی باشد ،گزینه ایدهآلی برای آبرسانی
و رطوبترسانی به پوست قسمتهای مختلف بدن خواهد بود».
 .3الیهبرداری را کاهش دهید :دکتر الیزابت تانزی ،استادیار گروه
درماتولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن میگوید
که همگام با سردتر شدن هوا ،یکی از بهترین راهکارها این است
که تماس پوست با ترکیبات خشن و زبر مانند رتینوئیدها و اسید
گلیکولیک را کاهش دهید .بهگفته او ،الیهبرداری پوست واقعا
پیچیدگیهای خاص خودش را دارد چون در هر شرایطی (چه هوا
سرد باشد و چه گرم) بهسادگی ممکن است در الیهبرداری پوست
زیادهروی کنید .زیادهروی در الیهبرداری میتواند ترکهای کوچکی
در سد دفاعی پوست بهوجود بیاورد که نهایتا به ازدسترفتن
رطوبت و آب طبیعی پوست و همچنین شکلگیری التهابات
پوستی منتهی میشود.
اگر پوست شما همیشه ملتهب و خارشدار است یا دائم دچار

تحریکات پوستی میشود یا حتی حسی شبیه درد دارد ،به احتمال
زیاد بیش از حد به پوست فشار وارد میکنید .پیشنهاد دکتر تانزی
برای جلوگیری از این مشکالت ،استفاده از پدهای الیهبردار
گلیکولیک است .البته این محصوالت در پاییز فقط باید یکبار
در هفته استفاده شوند تا اثربخشی مناسبی داشته باشند ،تغییرات
رنگدانهای و تابستانی پوست را ترمیم کنند و درعینحال پوست
را بیش از حد تحت فشار نگذارند.
.4یکدستگاهرطوبتسازتهیهکنید:حرارتخشکدرمحیطهای
بسته مانند خانه ،محل کار ،ادارات و ...یکی از مهمترین عوامل
آسیبزای پاییزی برای سد دفاعی پوست است .بهگفته دکتر دندی
انگلمان،پایینبودنمیزانرطوبتهوابهراحتیرطوبتطبیعیپوست
را تحلیل میبرد و تکرار همین روند میتواند به مشکالتی مانند
پوستهریزی و ترکخوردگی پوست شما منتهی شود .خوشبختانه شما
میتوانید با تهیه یک دستگاه رطوبتساز خانگی ،رطوبت مطلوبی
را به محیط خانه بازگردانید .بعضی افراد فکر میکنند که هزینه
کردن برای تهیه یک دستگاه رطوبتساز واقعا ارزشش را ندارد اما
واقعیت این است که دستگاه رطوبتساز میتواند تاثیر چشمگیری
در ارتقای سالمت پوستوموی شما در فصل پاییز داشته باشد.
 .5از کرم دور چشم و مرطوبکننده لب استفاده کنید :پوست

عضالت موثر در ایجاد خطوط میشود .فیلرها
نیز بافت تحلیل رفته پوست را بازسازی میکنند.
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شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

بررسی بازتاب رفتار پدران و مادران بركودكان

كودكان؛ آينه تمامنمای والدین
رفتار و خلقيات هر يك از ما
تحت تاثير رفتار والدين ما
یکتا فراهانی در کودکی است؛ همانطور
كه فرزندان ما آينهاي از رفتار
ما هستند عملکرد ما نیز تاثیر بسیار زیادی
بر آنها خواهد گذاشت و تا اندازه زیادی
میتواند تعیینکننده نوع رفتار آنها باشد .البته
در كولهبار همه ما كماكان مشكالتي وجود
دارد كه خواهناخواه آن را به فرزندانمان هم
منتقل خواهيم كرد .محيط خانواده نخستين
جايي است كه زندگي ما در آن شكل ميگيرد
بنابرايندرپايهريزيشخصيتوچگونگيرشد
عواطف ما هيچ عاملي به پاي محيط كوچك
خانواده نميرسد زيرا ميتواند شكلدهنده تار
و پود رواني و شخصيت ما باشد اما چگونه
ميتوانيم به گونهاي عمل كنيم تا مشكالت
رفتاري خود را كمتر به فرزندانمان منتقل
كنيم و تا حد امكان نیز رفتاري با آنها در پيش
بگيريم كه آسييب زيادي نبینند؟ در اين زمینه با
دكتر عباس جواهري ،مشاور و رواندرمانگر
و عضو هيات علمي دانشگاه تهران و انجمن
مشاوران گفتوگو كردهايم.
 :آقای دکتر! تعریف طرحواره یا
تله چیست؟
طرحواره یا تلههای روانی ،قالبهایی هستند
که اغلب از دوران کودکی ،توسط والدین و در
محیطخانوادهدرماشکلگرفتهاند؛یعنیالگوهای
عمیقفکری،احساسیورفتاریتکرارشوندهای
که تا بزرگسالی هم همراه ما خواهند ماند.
چگونگی ایجاد این تلهها یا طرحوارهها ،هم
جنبه ژنتیکی و هم جنبه محیطی و اکتسابی دارد؛
مانند مهرههای تسبیحی که به نوعی گذشته ما
را به آینده متصل میکنند بنابراین والدین باید
بدانند چگونه رفتارهایشان باعث شکلگیری
طرحوارهها در فرزندانشان میشود و بعد از
شناخت این رفتارها باید با اجتناب از آنها مانع
از تکرارشان توسط فرزندان خود شوند.
 :مهمترین طرحوارهها کدامها هستند
و چطور در ما شکل میگیرند؟
یکی از طرحوارههای مهم که اغلب در بسیاری از
ما هم وجود دارد ،طرحواره «نقص و شرم» است.
اینطرحوارهدرافرادیکهبهخوداطمینانندارندو
همیشهخودشانرامقصروخطاکارمیدانندشکل
گرفتهاست.علتشکلگیریچنینطرحوارهای
هم این باور بنیادی است که «من به اندازه کافی
خوب نیستم ».این طرحواره بیارزشی ،باعث
میشود فرد مدام احساس ناکافی بودن بکند
و محتاج تایید دیگران باشد .به این ترتیب در
روابط عاطفی یا حوزههای شخصی ،کاری و

والدین کمالگرا فکر
میکنند اگر از فرزندشان
تعریف کنند او به خود غره
یا به اصطالح پررو میشود
و دیگر پیشرفت نمیکند و
در جا میزند .در صورتی که
تشویق به اندازه ،متناسب
و بهموقع باعث میل افراد
به پیشرفت و ترقی بیشتر
میشود .پدر و مادران
کمالگرا و سرزنشگر
اغلب بدون تناسب با
تواناییهای فرزندان خود
انتظارت زیادی از آنها
دارند .کودکان هم چون
نمیتوانند همه انتظارات
پدر و مادرشان را برآورده
کنند احساس نقص ،کمبود
و بیلیاقتی میکنند

خانوادگی هم چون فکر میکند به اندازه کافی
خوب نیست دچار مشکالت زیادی خواهد شد.
یکیازریشههایشکلگیریاینطرحوارهوجود
پدرومادرسرزنشگروکمالگراستوقتیوالدین
مدام فرزندشان را سرزنش میکنند ،او هم باور
میکند که حتما ایرادی دارد ،تواناییها و بهطور
کلی خود را دستکم میگیرد و نتیجه میگیرد
همانگونه است که پدر و مادرش میگویند و
در مورد او فکر میکنند.
 :کمالگرایی والدین چگونه باعث
شکلگیری نقص و شرم در کودکان میشود؟
والدین کمالگرا فکر میکنند اگر از فرزندشان
تعریف کنند او به خود غره یا به اصطالح پررو
میشودودیگرپیشرفتنمیکندودر جامیزند.
در صورتی که تشویق به اندازه ،متناسب و
بهموقع باعث میل افراد به پیشرفت و ترقی بیشتر
میشود .پدر و مادران کمالگرا و سرزنشگر
اغلب بدون تناسب با تواناییهای فرزندان خود
انتظارت زیادی از آنها دارند .کودکان هم چون
نمیتوانند همه انتظارات پدر و مادرشان را
برآورده کنند احساس نقص ،کمبود و بیلیاقتی
میکنند .به عبارت دیگر نبودن تایید و تشویق
از طرف والدین یکی از عوامل مهم شکلگیری
طرحواره نقص و شرم در کودکان است والدین

سرزنشگر اغلب از فرزندانشان ایراد میگیرند
و حتی کار مثبت آنها را هم دستکم میگیرند
و به جای آن ،بر کارهای منفی کودک تمرکز و
مدام آن را به او گوشزد میکنند.
 :شکلگیری طرحواره در کودکان
چه عواقبی دارد؟
طرحواره دقیقا نتیجه عکس هدفی را که والدین
به دنبال آن هستند به جا خواهد گذاشت .البته
فراموشنکنیموالدینخودشانهمحاصلتربیت
افراد دیگری هستند که باعث شکلگیری و به
وجود آمدن چنین طرحوارهای در آنها شدهاند
بنابراین افزایش آگاهی و شناخت طرحوارههای
شکلگرفته در والدین و انتقال ندادن آن به
فرزندشان تنها کاری است که میتواند موثر
واقع و همچنین مانع از تکرار چرخش این
چرخه معیوب و بیهوده طرحوارهها شود .مثال
طرحواره نقص و شرم باعث میشود کودک به
خود اطمینان الزم را نداشته باشد .البته شاید
در محیط بیرون و در آینده هم به ظاهر بتواند
پیشرفت کند اما درون خود هیچوقت احساس
رضایت ،آرامش و شادی نخواهد کرد.
طرحوارههابسیارمتنوعهستندوهرکدامبهگونهای
فرد را درگیر میکنند .مثال در طرحواره دیگری به
نام«طرحوارهمحرومیتهیجانی»محبتوتوجه

الزمبهکودک دادهنمیشود .اینطرحوارهمعموال
وقتی شکل میگیرد که پدر و مادر آنقدر سرشان
شلوغ است و کار دارند که وقتی برای اختصاص
دادنبهفرزندشانندارند.معموالهماستداللشان
این است که تمام تالش آنها برای خوشبختی و
رفاه فرزندشان است؛ غافل از آنکه نیاز کودک به
توجه فقط داشتن رفاه نیست ،بلکه وقتگذرانی،
بازی کردن و گوش دادن به خواستههای کودک
هم بسیار مهم است و میتواند کمک زیادی به
حفظ سالمت روان آنها بکند.
به عالوه ،وقت نگذاشتن کافی برای کودک باعث
میشود او فکر کند کسی او را دوست ندارد .به
این ترتیب و با وجود چنین طرحوارهای باور
بنیادینی در او شکل میگیرد و آن هم این است
که «به اندازه کافی دوست داشته نمیشود ».در
واقع پدر و مادری که در ابراز محبت ضعف دارند
و نیازی هم نسبت به آن احساس نمیکنند باعث
شکلگیری این طرحواره در کودک میشوند.
 :چطور میتوانیم مانع از شکلگیری
این قبیل طرحوارهها در کودکان شویم؟
برایشکلنگرفتنطرحوارهدرکودکبایدخالف
تمام عواملی که باعث شکلگیری طرحوارهها
میشوندعملکنیم.مثالابرازمحبتکالمیداشته
باشیم ،برای کودک وقت بگذاریم ،بیش از حد

سخت نگیریم و به انداره تواناییهایش از او توقع
داشته باشیم و در مجموع انتظار نداشته باشیم او
زندگینزیستهمارازندگیوآرزوهایمارابرآورده
کند .البته والدین باید از رفتارهای جایگزین هم
شناخت داشته باشند .مثال اگر قرار است کودک
را به جای سرزنش کردن ،تشویق کنیم این بدان
معنا نیست که بیهوده و بیش از اندازه او را تشویق
یا فقط مطابق میل کودک رفتار کنیم؛ یعنی اگر
بیتوجهی به کودک عواقبی دارد ،توجه زیاد هم
مشکلدیگریبهدنبالخواهدداشتوبههیچوجه
توصیه نمیشود بنابراین افراط و تفریط در این
خصوص هر دو مشکلآفرین خواهند بود .در
نتیجه «حفظ تعادل» نکته بسیار مهمی است که
حتما باید به آن توجه شود .کودک باید احساس
کند دیده و دوست داشته میشود .اگر والدین
نمیدانند چگونه میتوانند در رفتار خود تعادل
ایجاد کنند ،میتوانند از متخصص کمک بگیرند.
ضمن آنکه حتما باید با شناخت طرحوارههای
شکلگرفته در وجود خودشان مانع شکلگیری
آنها در فرزندشان شوند .بهطور کلی ما باید بتوانیم
به گونهای رفتار کنیم که احساس دوست داشته
شدن و دیده شدن را به کودک بدهیم.
 :والدین چگونه میتوانند متوجه
مشکالت رفتاری و طرحوارههای خود شوند

در روزهای تلخ سوگواری برای عزیزان

ارزش زندگی پس از زندگی کمتر از تولد آدمی نیست
خواندن کتاب «من ديوانه نيستم» نوشته «جبران
خليل جبران» را توصيه ميكنم زيرا حرفهايي
كه ميزند از دل برميآيد و الجرم بر دل
مينشيند .او چنین مینویسد« :روزی پیش
از آنکه خدایان بسیاری زاده شوند از خواب
دکتر میترا
حکیمشوشتری عمیق برخاستم و دانستم که همه نقابهایم
فوقتخصص
را دزدیدهاند (هفت نقابی که در هفت دوره
روانپزشکی
کودک و نوجوان زندگانیام به گونهای بر چهرهام میزدم) .اکنون
آزادم و سالمت را در دیوانگیام مییابم؛ آزادی
از تنهایی و سالمت از دانستن؛ زیرا آنها که ما را میفهمند
چیزی از وجودمان را به بندگی و اسارت میبرند».
در روزهای تلخ سوگواری برای مادر هستم و االن خیلی بیشتر از
قبل معنی «سوگ بدون آغوش» را میفهمم .انگار سوگ برای ما
پزشکها زودتر از دیگران شروع میشود چون در جریان وضعیت
و شرایط بیمارمان هستیم؛ به این مرحله هم میگویند «در انتظار
سوگ ».من فکر میکنم این دومی اگر نگویم بیشتر ولی به جرات
میگویم کمتر از سوگ بدون آغوش آدم را آزار نمیدهد.
در این سوگواری هر روز چیز جدیدی میبینم .از روز اولی که
یک روز بعد از فوت مادر با تماسی که خودم با بیمارستان
گرفتم متوجه شدم چه اتقافی افتاده است تا اتفاقات بعدی.
بگذارید ماجرا را برای شما تعریف کنم که این روزها به
چشمانی برای خواندن غمم محتاجم .جمعه  3هفته قبل
بود که با دلشوره شماره بیمارستان را گرفتم ،خانمی گوشی
را برداشت و وقتی اسم مادرم را شنید گفت  10دقیقه
دیگر تماس بگیرید .من گوشی را قطع کردم و گفتم حتما
دستشان بند است ،در حالی که متوجه شده بودم نفس کسی
که گوشی را برداشته بود بند آمده بود وقتی نام مریض من
را شنید .این ۱۰دقیقه هم تمام نمیشد ،باالخره بعد از تماس

دوم با خانم دیگری مواجه شدم که میگفت« :چرا تلفنتان را
جواب نمیدهید .از دیروز بارها زنگ زدیم ،مادر دیروز فوت
کرد ».من مات و مبهوت فقط گوش میدادم وقتی کمی عقلم
سرجایش آمد و جمله «تسلیت میگم» را شنیدم گریه را با
صدایی آرام سردادم (زیرا میدانستم که به اعتقاد عموم ،روان
پزشکان نباید گریه کنند و به قول همکارانم در این روزها
اگر ما نتوانیم با این ماجراها کنار بیاییم چطور ادعا داریم که
میتوانیم به دیگران کمک کنیم!) .از خانم پرستار خواستم که
دیگر با کسی تماس نگیرد و گفتم فقط یک شماره ثابت در
پرونده است که لطفا به آن زنگ نزنید.
تصمیم گرفتم با مقدمهچینی این پیام را به دیگرانی که منتظر

هر مرگی یادآوریکننده مرگ خود ماست و به یاد
آوردن مجدد «میرایی» برای هیچ انسانی لذتبخش
نیست .مارک تواین گفته است که ترس از مرگ ریشه
در ترس از زندگی دارد .کسی که واقعا زندگی کرده
باشد آماده هست هر لحظه بمیرد

دریافت خبر هستند بدهم که  2ساعت بعد در کمال تعجب از
منزل مادر تماس گرفتند و به من گفتند که چند دقیقه پیش از
بیمارستان تماس گرفتهاند و خانم پرستار گوشی را به آقای
دکتر داده و ایشان توضیح دادهاند که بیمارتان چگونه درگذشت.
نمیتوانستم باور کنم که چنین کار احمقانهای انجام شده باشد،
با خودم فکر کردم که شاید احساس کردهاند که این مورد هم
الگوریتمی دارد که باید بر آن اساس رفتار کرد.
خیلی عجیب است که روزگار بازیهای خودش را دارد .دی ماه
 97بود که  4کارگاه «دادن خبر بد» را در دو بیمارستان دولتی و
خصوصی برگزار کردیم و برای آن امتیاز بازآموزی گرفتیم تا
کمکی به حضور آدمهای کادر درمان بکنیم ،پرسنلی که هر
روز بیانگیزهتر از قبل هستند و پایان زندگی برای آنها فقط
پایان یک بیماری سخت است .متاسفانه باز هم دارم میبینم و
لمس میکنم که این روشها تاثیری در مهارت ما نمیگذارد.
بارها شاهد این بودهام که اطالعاتی در مورد بیماری جدی
فرزندان به شکلی عجیب و غریب و آسیبرسان به والدینی
داده شده است که هیچگونه درکی از مطالب پیچیده عنوان
شده ندارند .من به جای این والدین باشم به سختی میتوانم
این پیامآوران مرگ و ناتوانی را ببخشم.
چرا گفتوگو کردن در مورد مرگ برای ما تا این اندازه دشوار

تا از انتقال آن به فرزندانشان خودداری کنند؟
وقتی والدین نمیتوانند تغییرات الزم را در خود
به وجود بیاورند و آنچه را خالف شکلگیری
طرحواره است انجام دهند ،میتوانند تشخیص
دهند مشکلی وجود دارد .به این ترتیب متوجه
وجود طرحواره در خود خواهند شد .مثال
وقتی به پدر و مادری گفته میشود نباید فقط
بر نکات منفی فرزند خود تکیه کنند ولی آنها
نمیتوانند چنین کاری انجام دهند و توجیهات
بسیاری برای انجام ندادن این کار ارائه میدهند
باید بر طرحواره کمالگرایی خود کار کنند.
نخستین گام برای کمک به فرزندان این است
که با آگاهی از طرحوارههای خود و برطرف
کردن آنها مانع از تکرارشان در فرزندانشان
شوند .برای این کار اگر الزم باشد حتما باید
از متخصص کمک و همچنین یاد بگیرند که
چگونه باید با فرزندشان رفتار کنند .آنها باید
بدانند که با زبان سرزنش یا ایجاد احساس گناه
در فرزندانشان نمیتوانند باعث تغییر رفتار
آنها شوند .مثال در طرحواره رهاشدگی کودکان
به این نتیجه میرسند که همیشه تنها خواهند
ماند .این موضوع اغلب در مورد افرادی هم
که والدین خود را در کودکی از دست دادهاند
بیشتر اتفاق میافتد .حتی تولد فرزند دوم و
بیشتر شدن توجه بر او نیز باعث میشود فرزند
اول ،بیشتر احساس تنهایی و رهاشدگی کند.
 :گام نخست برای تغییر الزم در
والدین چیست؟
درستاستکهوالدیننمیتوانندجلویبعضی
اتفاقات را بگیرند ولی میتوانند از معایب
جدایی یا بیتوجهی نسبت به فرزندان خود
آگاه باشند و بدانند مثال هنگام تولد فرزند دوم
نباید تمام توجهشان را به او معطوف کنند .در
این صورت ،فرزند اول احساس تنهایی و
رهاشدگی خواهد کرد .همچنین توجه داشته
باشیم وقتی مانع از ابراز وجود و اظهارنظر
کودکان میشویم در واقع احساسات آنها را
نادیده میگیریم بنابراین آنها هم نتیجه میگیرند
نبایداحساساتشانرابیانکنند.ایننتیجهگیری
در آینده مشکالت بسیار زیادی در روابط آنها
به وجود خواهد آورد .به این ترتیب وقتی
ابراز احساسات و بروز آنها را عمل پسندیدهای
نمیدانیم طبیعی است که باعث از بین رفتن
احساسات فرزندانمان خواهیم شد .البته این
موضوع اغلب در مورد دختران بیشتر صدق
میکند چون معموال تعریف «دختر خوب»
در جامعه ،دختری است که احساسات ،نیازها
و خواستههای خود را نادیده بگیرد .همین
موضوع باعث پنهان کردن و سرکوب
احساسات توسط دختران خواهد شد.

است و سعی میکنیم تا میتوانیم از آن اجتناب کنیم .جایی
میخواندم هر مرگی یادآوریکننده مرگ خود ماست و به یاد
آوردن مجدد «میرایی» برای هیچ انسانی لذتبخش نیست .مارک
تواین گفته است که ترس از مرگ ریشه در ترس از زندگی دارد.
کسی که واقعا زندگی کرده باشد آماده هست هر لحظه بمیرد.
مواجهه با حقیقت «میرایی» خودمان بسیار مهم است چون مردن
ارزشهای سست و ظاهری زندگیمان را از بین میبرد .ما
روزهایمان را یکی یکی خرج میکنیم ،بدون اینکه به مرگ
خود فکر کنیم .سوال دردناکتر از مرگ این است که میراثتان
چیست؟ پس از مرگ شما ،دنیا چه فرقی کرده و از چه جنبهای
بهتر شده است؟ شما چه نشانی از خود به جا گذاشتهاید؟ میگویند
به هم خوردن بالهای پروانهای در آفریقا ممکن است موجب
توفانی در فلوریدا شود .خب شما چه توفانهایی به دنبال خود
به جا خواهید گذاشت؟
ارنست بکر مردم شناسی بود که تئوری «پروژه جاودانگی» را
تعریف کرد و سپس خودش در عمر کوتاهش این تئوری را زیر
سوال برد .این تئوری بیان میکند «اینکه ما میخواهیم ناممان بر
سر در مدرسهای حک شود برای این است که جاودانه بمانیم
و ترسمان از فراموش شدن کاهش یابد ».او معتقد بود که ما
همگی از روی ترس تحریک میشویم تا دغدغههای زیادی داشته
باشیم چون «داشتن دغدغه» تنها چیزی است که ما را از تفکر به
واقعیت مردن و غیرقابل اجتناب بودن مرگ خودمان دور میکند.
همه این مطالب را گفتم تا بگویم که ارزش «زندگی پس از
زندگی» کمتر از تولد آدمی نیست و باید کوشید تا حد ممکن
از آسیب بازماندگان کاست.
این نوشته را با ابیاتی چند از فریدون مشیری به پایان میرسانم
که وصف حال این روزهای من و شاید بسیاری از دوستان باشد:
حشمت و جاه سلیمان یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن
بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن

زنـان
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مراقبتها ،عالئم و عوارض  ۳ماه دوم «بارداری»

اهمیت شیوه زندگی سالم در سالمت بارداری
دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان ،استاد
و عضو هیات علمی دانشگاه
علومپزشکی تهران

معموال بین
هفتههای 16
تا  20بارداری
سونوگرافی
تجویز
میشود تا
تعداد جنین،
وضعیت
سالمت و
رشد جنین،
برخی از عیوب
مادرزادی،
وضعیت
جفت و بند
ناف همچنین
زمان زایمان
مشخص شود

در ۳ماهه دوم بارداری بروز عالئم و عوارض اولیه
بارداری همچنین احتمال سقط در این دوران نسبت
به هفتههای اول بارداری کمتر است.
معموال بین هفتههای  16تا  20بارداری سونوگرافی
تجویزمیشودتاتعدادجنین،وضعیتسالمتورشد
جنین ،برخی از عیوب مادرزادی ،وضعیت جفت و
بند ناف همچنین زمان زایمان مشخص شود.
تهوع و استفراغ که مشکل شایع در ۳ماهه اول است،
تقریبا در هفته  16بارداری بهطور قابلتوجهی کاهش
مییابد یا کامال برطرف میشود .همچنین تکرر ادرار
و احساس فشار به لگن که ناشی از بزرگشدن رحم
در هفتههای اول بارداری احساس میشود ،بهتدریج
در ۳ماهه دوم بهبود مییابد زیرا رحم از داخل لگن
استخوانی خارج میشود .اشتها و اضافه وزن روند
بهتری پیدا میکند و خانم باردار کمکم تغییر حجم
رحم و بزرگشدن جنین را احساس میکند .بهطور
کلی،در ۳ماههدوموضعیتعمومیمادرحتینسبت
به  ۳ماهه سوم که با احساس سنگینی ،بروز احتمالی
دیابت بارداری و ...همراه است ،بهتر خواهدبود.
ناراحتیهای گوارشی و اهمیت شیوه
زندگی سالم
ممکن است در این دوران مادر از ریفالکس ،سوزش
معده و نفخ شکایت داشتهباشد زیرا بهدلیل ترشح
هورمونهای بارداری زمان هضم و عبور غذا از
سیستم گوارشی کاهش مییابد .البته بعضی خانمها
نیز دچار یبوست میشوند که اگر پیش از بارداری
نیز زمینه این مشکل را داشتهاند ،بسیار آزاردهندهتر
خواهدبود .از همینرو ،توجه به تغذیه صحیح شامل
مصرفخوراکیهایملین،سبزیجاتومایعاتکافی
ت جسمانی در حد متعادل و
همچنین انجام فعالی 
متناسب با وضعیت مادر ضروری است.
نوشیدن مایعات کافی؛ اصل مهم
سالمت بارداری
دراینزمانتوجهبهیکنکتهدرموردمصرفمایعات
اهمیت دارد .امروزه در مورد همه افراد ثابت شده
که نباید منتظر احساس تشنگی برای نوشیدن آب
و مایعات شد .از همینرو ،نوشیدن متناوب حدود
 1/5لیتر آب و مایعات در طول روز توصیه میشود
که بهخصوص در خانمهای باردار و طی روزهای
گرم سال بسیار مهم خواهدبود.
تامین آب موردنیاز بدن در بهبود سالمت عمومی
مادروجنین،عملکردمطلوباندامهاییمانندکلیهها،
سیستم گوارش و مغز نقش اساسی دارد و حتی
ارتباط این حالت با سالمت دیسکهای کمر نیز
تایید شدهاست .البته به محض احساس ادرار باید
فوری به سرویس بهداشتی مراجعه کرد زیرا در
غیر این صورت به ساختار کلیهها آسیب میرسد.
مشورت با پزشک در صورت بروز
«دردهای شدید شکم»
درد در ناحیه شکم و کمر درد نیز از جمله عالئم
 ۳ماهه دوم بارداری است که بهخصوص در مورد
خانمهایی که سابقه زایمان زودرس یا سقط مکرر
طی بارداریهای قبلی خود یا افراد درجه یک خانواده
داشتندبایدبیشترمدنظرباشد.بهطورکلیدردخفیف
شکم در این دوران خطرناک نیست اما اگر مداوم
و شدید باشد و طی مدت استراحت نیز احساس
شود ،الزم است با پزشک مشورت شود.

«جفت سرراهی» و «جداشدن جفت»؛
مهمترین علل خونریزیهای بارداری
هر نوع خونریزی و لکهبینی طی بارداری غیرطبیعی
است و عادت ماهانه در این دوران وجود ندارد .اگر
این مشکل قبل از هفته بیستم بارداری باشد که تهدید
به سقط تلقی میشود و الزم است هرچه زودتر با
متخصصزنانمشورتشود.انجامسونوگرافیبرای
تشخیص رشد جنین الزم است زیرا گاهی جنین
از بین میرود که با خونریزی مشخص میشود.
گاهی در سونوگرافی دیده میشود که جفت پایینتر
از حالت طبیعی است .جفت باید در دیواره کناری یا
پشت رحم در قسمتهای باال چسبیده باشد اما گاهی
پایینتر قرار دارد .معموال در این شرایط با استراحت
مادروبزرگشدنجنین،جفتباالترمیرودکهنیازبه
حفظآرامشمادر،دوریازاسترس،استراحتنسبی،
پرهیز از فعالیتهای شدید و گاهی مصرف داروهای
پروژسترون برای کاهش انقباضات رحم خواهدبود.
البته در بعضی موارد جفت بسیار پایین است که
جفت سرراهی گفته میشود و تمام یا بخشی از
دهانه رحم را میپوشاند .جفت سرراهی یکی از
مشکالت خطرناک و جدی در بارداری است و
میتواند با خونریزی شدید همراه باشد.
ی طی ۳ماهه دوم و سوم بارداری بهخصوص
خونریز 
در موارد شدید معموال ب ه علت جداشدن زودرس
جفت (دِکولمان یا کندگی جفت) یا جفت سرراهی
است .گاهی اوقات بهدلیل بروز حوادث و تصادفات،
فشارخون باال و مسمومیت بارداری ممکن است
پیش از تکامل جنین ،تمام یا بخشی از جفت جدا
شود .این وضعیت با خونریزی شدید همراه است و
جزو اورژانسهای دوران بارداری محسوب میشود.
از آنجا که یکی از دالیل مهم مرگومیر مادران در دنیا،
خونریزیهای دوران بارداری است باید مراقبتها
در زمینه جفت سرراهی بیشتر موردتوجه باشد .این
خانمها مستعد خونریزیهای مکرر و شدید هستند
کهتشخیصقطعیاقداماتمراقبتیباشرححالبیمار
و سونوگرافی توسط متخصص زنان خواهدبود .در
چنین شرایطی توصیه به استراحت نسبی و خودداری
از انجام کارهای سنگین حتما ضروری است .زمانی
که خونریزیهای دوران بارداری مکرر تکرار شود،
احتمال زایمان زودرس وجود دارد زیرا ممکن است
پزشک برای نجات جان مادر و جنین خاتمه بارداری
را الزم بداند .گاهی نیز احتمال پارهشدن کیسه آب

جنین وجود دارد که طبیعتا زایمان زودتر اتفاق میفتد.
عالوه بر جفت سرراهی و جداشدن جفت ،گاهی
خونریزی دوران بارداری بهخصوص در  ۳ماهه
اول و دوم بهدلیل هماتوم است .این حالت بهخاطر
جداشدن کمی از جفت است که لختهای در پایین
جفتتشکیلمیشود .این حالتمعموالبا استراحت
ت در مورد
و تجویز دارو بهبود پیدا میکند اما مراقب 
لکهبینی و خونریزی باید جدیتر موردتوجه باشد.
یکی دیگر از موارد بروز خونریزی دوران بارداری
مربوط به بارداری خارج رحم است که در ۳ماهه
اول نیز با خونریزی همراه است .جنین و جفت باید
داخل حفره رحم رشد کند اما اگر در دهانه رحم،
لولههای رحم یا روی تخمدان باشد ،بارداری خارج
رحم گفته میشود که با درد ،لکهبینی و حال عمومی
نامساعد همراه است.
اگرخانمباردارطیهفتههایاولبارداریدچارلکهبینی
همراه با درد شدید شکمی باشد حتما نیاز به معاینه
توسط متخصص زنان است تا با انجام سونوگرافی
و آزمایشهای الزم علت مشکل مشخص شود .این
وضعیت در  ۳ماهه اول با بروز عالئم همراه است و
بهندرت امکان دارد به ۳ماهه دوم برسد.
از آنجا که بارداری خارج رحمی ممکن است به
لولههای رحم فشار وارد کند ،احتمال پارگی لولهها
وخونریزی داخل شکمی وجود دارد که اورژانس
پزشکی خواهدبود .بارداری خارجرحمی منجر به
رشد جنین و تولد نوزاد نمیشود و الزم است این
وضعیت به موقع تشخیص دادهشود تا با تجویز دارو یا
جراحی ساک بارداری و جنین برداشتهشود و خطری
جان مادر را تهدید نکند.
غربالگری  ۳ماهه دوم و تکمیل
بررسیهای اولیه
غربالگری ۳ماهه دوم برای خانم باردار که غربالگری
۳ماهه اول را انجام داده ،آزمایش خون است که در
هفته  16تا  18بارداری تجویز میشود .نتیجه این
آزمایش با غربالگری  ۳ماهه اول مقایسه میشود و
اگر نشاندهنده خطر بروز نشانگان داون یا دیگر
اختالالت کروموزومی باشد ،آزمایش  DNAیا
آمنیوسنتز تجویز میشود .سونوگرافی آنومالی اسکن
نیز بین هفته  18تا  22بارداری توصیه میشود که
هرچه زودتر باشد زیرا در صورت تشخیص مشکل،
امکان درمان وجود دارد .این سونوگرافی در مراکز

توصیههای مراقبت از سالمت مادر و جنین

 بهخاطر اضافه وزن در ناحیه باال و جلوی
بدنممکناستگاهیاوقاتخانمباردارهنگام
راهرفتن تعادل خود را از دست بدهد .برای
پیشگیری از احتمال زمینخوردن ،کفشهای
پاشنه کوتاه و راحتی نسبت به کفشهای پاشنه
بلند توصیه میشود.
ممکناستب هدلیلکشیدهشدنپوستشکم
و پستانها ممکن است گاهی اوقات احساس
ب نگهداشتن پوست
خارش ایجاد شود .مرطو 
در صورتی که پوست خشک است میتواند

به بهبود این وضعیت کمک کند.
مصرفکافیآهندردورانبارداریاهمیت
دارد زیرا بدن در این مدت به مقدار بیشتری
آهن نیاز دارد .مواد غذایی سرشار از آهن مانند
گوشت قرمز ،ماهی ،مرغ ،تخممرغ ،عدس و
دیگرحبوبات،اسفناجوغالتغنیشدهازآهن
باید در رژیم غذایی خانم باردار گنجاندهشود.
 استفاده و تماس با مواد شیمیایی مانند
شویندههای قوی ،حشرهکشها و ...در دوران
بارداریبهحداقلممکنبرسدزیرااینترکیبات
ازطریقریهوپوستجذبمیشود.درصورت
ضرورتاستفادهحتماپنجرههابازباشدوتهویه
مناسب صورت گیرد.
 رنگ مو و مواد آرایشی بهدلیل وجود
ترکیبات شیمیایی طی بارداری مضر است.
حتی امروزه ثابت شده که استفاده مداوم از این

مواد با بروز بیماری آندومتریوز که زمینهساز
چسبندگیرحم،نازاییو...میشود،ارتباطدارد.
 استفاده از کرم ضدآفتاب محلول در آب
و مخصوص بارداری همچنین مرطوبکننده
معمولیهیچایرادیندارد.حتیبرایجلوگیری
از ترکهای پوست سینه ،شکم ،ران و بازو
کمککنندهاست.البتهاینحالتبهمقداراضافه
وزن و ساختار پوست نیز بستگی دارد و بعضی
افراد بیشتر مستعد بروز این مشکل هستند.
 در صورتی که میزان کافی لبنیات روزانه
معادل  3لیوان شیر 1 ،لیوان ماست و بهرازه
یک قوطی کبریت پنیر مصرف شود ،نیازی به
مصرف مکمل کلسیم نیست اما در صورت
کمبود کلسیم بهخصوص در خانمهایی که
دچار ویار شدید هستند معموال از ۳ماهه دوم
میتوان مکمل کلسیم را تجویز کرد.

خاص و توسط افراد متخصص و متبحر باید صورت
گیرد و طوالنی است .تمام اندامها و وضعیت سالمت
جنین کامال بررسی میشود و میتوان عالئم نشانگان
ت و پاهای کوچک
داون مانند کوچکبودن بینی ،دس 
و ...را تشخیص داد.
غربالگری دیابت از اقدامات بسیار مهم است زیرا این
بیماریشیوعگستردهاینسبتبهگذشتهدارد.بهطور
کلیتستغربالگریگلوکزدرهفته 24بارداریانجام
میشود .در این آزمایش  50گرم گلوکز به خانم باردار
داده میشود و پس از یک ساعت اندازهگیری میشود.
البته در موارد سابقه ابتال به دیابت پدر یا مادر ،سن
باالی  25سال مادر ،سابقه تولد نوزاد با نقص جنینی،
سابقه تولد نوزاد باالی  4کیلوگرم ،مرگ جنین داخل
رحم و افزایش مایع اطراف جنین این تست گلوکز

باید در اولین معاینه بارداری انجام و سپس در هفته
 24تکرار شود .اگر نتیجه آزمایش از حد مشخصی
باالتر باشد ،آزمایش تکمیلی با ۳ساعت فاصله و 100
گرم گلوکز تکرار میشود .در صورت تایید دیابت،
توصیههای الزم برای تغذیه صحیح و فعالیت مناسب
برای کنترل قندخون توسط پزشک مطرح میشود.
«ورم»؛ عالمت هشدار مسمومیت بارداری
ورم دست و صورت در دوران بارداری باید جدی
گرفتهشود .اگر اضافه وزن زیاد وجود دارد و ورم
پیشرونده است حتما نیاز به کنترل منظم فشارخون
است .فشارخون طبیعی  12/8است اما اگر به 13/9
یا باالتر برسد ،غیرطبیعی است و نیاز به بررسی دارد.
البته برای خانمهایی که دچار ورم بارداری هستند
معموال آزمایش پروتئین ادرار نیز توصیه میشود زیرا
اگر پروتئین از ادرار دفع شود ،فشارخون باال باشد و
ورم دستها دیدهشود ،امکان دارد عالمت شروع
مسمومیت بارداری باشد.
آغازحرکات جنین ازحدود ماه پنجم بارداری
از حدود هفته بیستم تا بیست و چهارم بارداری اولین
حرکاتجنینشبیهحرکتحبابهایهوایاپرشهای
خفیف احساس میشود اما در هفتههای بعد ،لگدزدن
ی اول مادر دیرتر حرکت
جنین بارز است .در باردار 
جنین را احساس میکند اما در بارداریهای بعد که
این تجربه شیرین را داشته ،زودتر متوجه میشود.
بهتدریج حرکات جنین بیشتر و بارزتر میشود که تا
زمان زایمان ادامه دارد و بهخصوص در هفتههای آخر
مادر باید توجه جدی به حرکات جنین داشتهباشد.
بهعنوان مثال ،طی هفته  37یا  38بارداری ،اگر مادر
طی  ۴ساعت هیچ حرکتی از جنین احساس نکند
مساله جدی است و امکان دارد در صورت عدم
مراجعه فوری به مرکز درمانی جنین از بین برود.
نکتهحائزاهمیتاینکهدورهخوابجنینطیماههای
 ۷تا  ۸بارداری بیشتر از ۲ساعت نیست بنابراین مدت
طوالنی بیحرکتی نباید خواب تلقی شود .بهتر است
مادر تعداد دفعات حرکت جنین را یادداشت کند.
جنین در هفتههای آخر باید طی یک ساعت ،تعداد ۴

یا بیشتر حرکت بارز داشتهباشد .مادر میتواند هنگام
کاهشحرکاتجنینخوراکیشیرینوپرانرژیمانند
یکی-دو قاشق عسل میل کند تا بتواند بهتر حرکات
جنین را احساس کند .در صورتی که حرکات جنین
کاهش یابد ،هنگام مراجعه به مرکز درمانی از طریق
بررسی نوار قلب جنین از سالمت او اطمینان حاصل
میشود .اگر مشکل جدی وجود داشتهباشد ،پزشک
زایمان و اتمام بارداری را الزم میداند.
اهمیتتزریقآمپول ُرگامطیبارداری
تقریبا 15درصد افراد جامعه گروه خون منفی و بقیه
مثبتهستند.آمپولرگامبرایمادرانیتجویزمیشود
که  RHمنفی خون دارند اما  RHخون همسر مثبت
است .در ابتدای بارداری گروه خونی مادر و پدر با
انجام آزمایش خون تعیین میشود.
آمپول رگام برای این گروه از خانمهای باردار در هر
زمانی که خونریزی یا لکهبینی اتفاق بیفتد الزم است
زیرا احتمال اینکه گروه خونی جنین مثبت باشد و از
طرفیمقداریازخونجنینواردبدنمادرشود،وجود
دارد که دراین صورت آنتیبادیهایی در بدن مادر
تولید میشود .البته حتی بدون هیچ زمینه خونریزی و
لکهبینی نیز الزم است در هفته  28بارداری این آمپول
تزریق شود زیرا گاهی بدون تظاهر مشخص ممکن
است مقداری خونریزی اتفاق بیفتد .همچنین پس
از زایمان نیز الزم است گروه خونی نوزاد مشخص
شده و در صورتی که مثبت است دوباره این آمپول
به مادر تزریق شود .پادتنهای تولیدشده در بدن مادر
پس از زایمان تولید میشوند بنابراین پس از زایمان
اول مشکلی وجود ندارد اما از آنجا که این پادتنها
در بدن مادر باقی میماند ،در بارداریهای بعدی از
جفت عبور کرده و با رسیدن به بدن جنین باعث
تخریب گلبولهای قرمز و کمخونی جنین میشود.
این مساله آنقدر اهمیت دارد که میتواند منجر به
مرگ جنین شود و حتی اگر زنده بماند عامل بروز
زردی نوزاد خواهدبود .در صورتی که نیاز به تزریق
خون به جنین باشد این اقدام در مراکز تخصصی
محدودی در کشور و از طریق بند ناف جنین انجام
میشود که بسیار مشکل و پیچیده است.

نقشه سالمت

شناسایی۴۴۹
بیمار مبتال به کرونا
در کردستان /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

کاهش تعداد
بیمارانکروناییبستری
در بوشهر /ایسنا

تازهها
اتحادیهاروپاموارد
نادر التهاب پس از
واکسنهایکرونارا
بازبینیمیکند
سازمان ناظر داریی اروپایی
روز جمعه اعالم کرد درحال
بازبینی خطر یک عارضه التهابی
نادر به دنبال تزریق واکسنهای
کرونا است.
به گزارش رویترز ،هیات
ایمنی «آژانس دارویی اروپا»
( )EMAدر حال بررسی
عارضهای به نام «نشانگان
التهابی چندسیستمی» ()MIS
است که در یک نوجوان  ۱۷ساله
پس از تزریق واکسن کرونای
فایزر/بیونتک رخ داده است.
این نوجوان اکنون به طور کامل
بهبود یافته است .به گفته،EMA
اینعارضههمچنینپسازبرخی
دیگر از واکسنهای کرونا هم رخ
داده است.

به گفته این سازمان« ،نشانگان
التهاب چندسیستمی» ()MIS
قبال در افراد مبتال به کووید19-
هم گزارش شده است اما در مورد
نوجوان هلندی ،هیچ سابقهای از
عفونتکروناوجودنداشتهاست.
در این نشانگان وخیم اما نادر،
بخشهای متفاوت بدن از جمله
قلب ،ریهها ،کلیه ،مغز ،پوست،
چشمها و اندامهای گوارشی
ملتهبمیشوند.
 EMAمیگوید در حال حاضر
هیچ تغییری در توصیههایش
درباره استفاده از واکسن فایزر
یا سایر واکسنهای کرونا انجام
نداده است.
شرکتفایزر،سازمانغذاوداروی
آمریکا و مرکز کنترل و پیشگیری
بیماریهایآمریکاتابهحالدراین
باره اظهارنظری نکردهاند.
در منطقه اقتصادی اروپا تا ۹
اوت ( ۱۸مرداد) پنج مورد از
«نشانگان التهابی چندسیستمی»
( )MISپس از دریافت واکسن
فایزر ،یک مورد از این عارضه به
دنبالتزریقهریکازواکسنهای
جانسون اند جانسون و مدرنا
گزارش شده است.
دادههای مربوط به بیخطر بودن
واکسنها که بهوسیله 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 لخته شدن خون در
وریدها یا «ترمبوآمبولی وریدی»
در دریافتکنندگان واکسن
کرونای جانسون اند جانسون
است .به گفته این سازمان ،این
عارضه نادر لخته شدن خون با
عارضهنادردیگرلختهشدنخون
همراه با افت پالکتهای خون که
پسازدریافتواکسنجانسوناند
جانسون(ونیزواکسنآسترازنکا)
گزارششدهبود،متفاوتاست.

■ 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.

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.
بهگزارشرویترز«،کنترلکنندهعمومیداروهای
هند» ( )DCGIبه این شرکت داروسازی مستقر
در حیدرآباد هند اجازه داد بیخطر بودن و
تحملپذیری واکسنی کرونای تولیدیاش به
نام «کوربواکس» ( )CORBEVAXرا در

این جمعیت بررسی کند« .کوربواکس» یک
واکسنپروتئینپایه(براساسزیرواحدپروتئینی
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 دستکم به یک
میلیارد دوز برساند.
تا به حال ،هند به شش واکسن کرونا برای استفاده
در این کشور مجوز داده است و حدود 11/28

دوربين سالمت

تظاهرات بر ضد واکسیناسیون اجباری کرونا در نیویورک

درصد جمعیت این کشور با این واکسنها به
طور کامل واکسینه شدهاند .از این شش واکسن،
دو واکسن به وسیله شرکتهای هندی بهارات
بیوتک و زیدوس کادیال داخل این کشور ساخته
و تولید شدهاند .هند همچنین در پایان ماه اوت
(مرداد) واکسن کرونای شرکت کادیال را که
نخستین واکسن کرونای از نوع  DNAاست،
برای استفاده اضطراری در کودکان  ۱۲ساله و
باالتر تایید کرده بود.

گتیایمجز

انگلیس بزرگترین بررسی آزمایش خون برای  ۵۰نوع سرطان را آغاز میکند
«سازمان ملی بهداشت» ( )NHSبریتانیا روز
دوشنبهبزرگترینکارآزمایییکآزمایشخونرا
آغاز میکند که میتواند برای شناسایی بیش از۵۰
نوع سرطان پیش از ظهور عالئمشان به کار رود.
به گزارش رویترز ،این آزمایش خونی به نام
«گالری» ( )Galleriساخت شرکت «گریل»
( Grail) DNAدر گردش در خون بیماران
رابررسیمیکندتاتعیینکندآیااینموادژنتیکیاز
سلولهایسرطانیمنشاءگرفتهاندیانه.تشخیص

زودرس سرطانها به افزایش قابلتوجه در میزان
زنده ماندن بیماران منجر خواهد شد.
 NHSاعالم کرد که قصد دارد 140هزار برای
تعیینمیزانکارآییاینآزمایش140هزارداوطلب
را در انگلیس وارد این کارآزمایی کنترلشده و
تصادفیشده کند .در نیمی از افراد شرکتکننده
نمونههای خون گرفته شده بهوسیله آزمایش
«گالری» غربالگری میشود.
هدف این بررسی این است که معلوم شود که

آیا این آزمایش خون میتواند باعث تشخیص
زودرس سرطانها و کاهش موارد تشخیص
کارکنان یک مرکز واکسیناسیون در پکن در انتظار مردم هستند.
سرطان در مراحل دیررس شود یا نه.
		
سرطان ریه شایعترین علت مرگ ناشی
از سرطان در بریتانیا است و یکپنجم کل
مرگهای ناشی از سرطان را تشکیل میدهد.
در مجموع سرطانهای ریه ،روده ،پروستات
و پستان حدود  ۴۵درصد مرگهای ناشی از
سرطان را در این کشور تشکیل میدهند.

رویترز

یونان برای تشویق مردم در بیرون کلیساها واکسن کرونا میزند
یونان در یک برنامه آزمایشی برای تشویق
شمار بیشتری از مردم این کشور به واکسن
زدن تجویز واکسنهای کرونا را در بیرون
از کلیساها آغاز کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،واحدهای «سازمان
بهداشت ملی سیار» یونان تجویز واکسنهای
کرونا را در حیاط کلیسایی در آرکانس ،شهرکی
در نزدیک شهر هراکلیون در جزیره جنوبی
«کرت» در این کشور آغاز کردند.
در نخستین روز واکسیناسیون واکسن
تکدوزی جانسون اند جانسون در این مرکز
با نوبت قبلی به مردم تزریق شد و افرادی که
بدون نوبت برای واکسن زدن حاضر شده

بودند ،نیز واکسن دریافت کرده بودند.
دولت یونان این برنامه برای تزریق واکسنها
در میدانهای شهرها در بیرون کلیساها بهوسیله
واحدهای سیار مراقبت بهداشتی را ماه پیش

اعالم کرده بود .این برنامه ابتدا در جزیره
کرت شروع میشود و بعد به شهرهای اصلی
یونان گسترش پیدا میکند.
مقامات یونان به دنبال جلب بیشتر مردم برای
واکسیناسیون با اعطای شماری از پاداشها
هستند و همچنین میخواهند حمایت کلیسای
قدرتمند ارتدوکس مسیحی کشور را هم
جلب کنند .واکسیناسیون کرونا در یونان
برای کارکنان مراقبت بهداشتی در بخش
خصوصی و دولتی اجباری شده است و
برخی از مراکز پذیرایی و تفریحی مانند
رستورانها و کافههای دربسته فقط برای
کسانی قابلاستفاده خواهند بود که تاییدیه

واکسیناسیون یا بهبود اخیر از بیماری را داشته
باشند .واکسنهای کرونا در یونان برای هر فرد
باالی  ۱۲سالی که دارای شمار تامین اجتماعی
باشند ،به طور رایگان در دسترس است .تا به
حال  5/7میلیون نفر از جمعیت حدود  ۱۱میلیون
نفری یونان به طور کامل واکسینه شدهاند .بر
اساس ارقام رسمی وزات بهداشت یونان۹۰ ،
درصد از  ۳۸۱بیمار کووید 19-در این کشور
در بخش مراقبتهای ویژه که لوله تنفسی برای
آنها کار گذاشته شده است ،واکسینهنشدهاند.
یوناندرمجموعحدود600هزارموردثابتشده
کرونا و بیش از 13هزارو 800مرگ ناشی از آن
را گزارش کرده است.

مسافران یک اتوبوس عمومی در سنگاپور ماسک زدهاند.
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آفریقای جنوبی واکسنهای چینی کرونا را در کودکان آزمایش میکند
آفریقایجنوبیواکسیناسیونگروهیازکودکانو
نوجوانان را در بخشی از کارآزمایی بالینی مرحله
سوم واکسن کرونای شرکت چینی سینوواک برای
کودکان شش ماهه تا  ۱۷ساله آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،این بررسی جهانی
واکسن سینوواک در کودکان و نوجوانان شامل
2هزار شرکتکننده در آفریقای جنوبی و 12هزار
شرکتکننده دیگر در کشورهای کنیا ،فیلیپین،
شیلی و مالزی میشود.
شرکت سینوواک در بیانیهای اعالم کرد نخستین
کودکان در آفریقای جنوبی در دانشگاه علوم
بهداشتی سفاکو ماکگاتو در شهر پرتوریا ،پایتخت
اینکشورواکسنرادریافتکردندوکودکاندیگر

در شش محل متفاوت دیگر در این کشور نیز
واکسن را دریافت خواهند کرد .در این بیانیه آمده
است ،هدف اولیه این بررسی ارزیابی اثربخشی دو
دوزکروناواک(واکسنکرونایشرکتسینوواک)
در برابر موارد عالمتدار ثابتشده کووید19-در
کودکان و نوجوانان است .اثربخشی واکسن در
برابر بستری شدن و موارد شدید کووید ۱۹-هم
ارزیابی خواهد شد .آفریقای جنوبی با  2/8میلیون
مورد ثابتشده کرونا شامل 84هزار و  327مورد
مرگ بیش از ۳۵درصد موارد کرونای گزارششده
در آفریقا را به خود اختصاص میدهد و اخیرا با
اوجگیری شیوع کرونا به علت انتشار سوی ه دلتا
روبرو بوده است .آفریقای جنوبی در  ۲۴ساعت

گذشته  6هزار و 270مورد عفونت جدید و ۱۷۵
مرگ ناشی از آن را در  ۲۴ساعت گذشته گزارش
کرده است .این کشور اکنون به همه بزرگساالن
 ۱۸ساله و باالتر واکسن عرضه میکند و هدفش

این است که تا پایان سال میالدی جاری دستکم
 ۴۰میلیون نفر از جمعیت  ۶۰میلیون نفریاش را
واکسینه کند ،هر چند که هنوز نتوانسته است به
هدفواکسینهکردندستکم300هزارنفردرروز
برسد .وزیر بهداشت آفریقای جنوبی روز جمعه
صدورگواهیدیجیتالواکسیناسیونرابرایساکنان
این کشور را نیز اعالم کرد .دولت آفریقای جنوبی
گفته است مردم را به واکسن زدن مجبور نخواهد
کردامابرخیازشرکتهاگفتهاندکهواکسیناسیون
را برای کارکنانشان اجباری خواهند کرد.
همچنین مکانهای پذیرایی مانند کافهها و
رستورانها نیز خودشان باید تصمیم بگیرند که
آیا به افراد واکسینهنشده سرویس بدهند یا نه.

رئیسجمهور روسیه به علت شیوع کرونا در نزدیکانش خودش را ایزوله کرده است.
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حفاظت ناشی از واکسنهای کرونا به احتمال زیاد در طول زمان کاهش مییابد
دانشمندان انگلیسی میگویند حفاظت ناشی از
واکسنها در برابر عفونت کروناویروس و بیماری
شدید ناشی از آن به احتمال زیاد در طول زمان
کاهش مییابد بنابراین کارزارهای واکسیناسیون
احتماال برای سالها ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز ،دانشمندان در خالصه اجرایی
سندی که به «گروه مشاور علمی اضطرارها»
( )SAGEدولت انگلیس ارائه شده است،
مینویسند« :به احتمال زیاد مصونیت ناشی از
واکسنها در برابر سارس-کوو ۲-و بیماری شدید

ناشیازآنها(هرچنداحتماالبهمیزانکمتر)درطول

زمانازبینخواهدرفت».ایندانشمندانمیافزایند:
«بنابراین احتماال کارزارهای واکسیناسیون در برابر
سارس-کوو ۲-برای سالهای آینده ادامه خواهد
یافت اما در حال حاضر نمیدانیم فاصله زمانی
مطلوب برای واکسیناسیون دوباره برای افراد
آسیبپذیردربرابربیماریکوویدچقدراست».این
سندراویروسشناسانوهمهگیریشناسانبرجسته
از امپریال کالج لندن ،دانشگاه بیرمنگام و سازمان
بهداشت عمومی انگلستان نوشتهاند .انگلیس سه
واکسنآکسفورد-آسترازنکا،فایزر-بیونتکومدرنا

رابرایبرنامهواکسیناسیونعمومیاشکهازدسامبر
( ۲۰۲۰دی  )۱۳۹۹آغاز شد ،به کار برده است.
دادهها نشان میدهند که این واکسنها اثربخشی۹۵
درصد یا بیشتر در برابر سوی ه آلفای کروناویروس
دارند ،گرچه توانایی این واکسنها در حفاظت در
برابرعفونتبیعالمتوسرایتبهدیگرانپایینتر
است.ایندانشمندانمیگویندمیتوانانتظارداشت
که اثربخشی این واکسنها در پیشگیری از بیماری
شدید باال باقی بماند اما در برابر بیماری خفیف و
عفونتبیعالمتدرطولزمانمیتواندافتکند.

کودکی در بروکلین نیویورک روز نخست تحصیلی به مدرسه باز میگردد.
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واکسن جدیدی که ممکن است ما را در برابر همه انواع کروناویروس محافظت کند
کروناویروسجدیدیکهباعثهمهگیریجهانی
فعلی شده است ،با نام علمی «سارس-کوو»۲-
فقطیکیازانواعخانواده«کروناویروسها»است.
بهگزارشبیزنساینسایدرگروهیازپژوهشگران
در انستیتوی «واکسن انسانی دوک» در آمریکا
«یک واکسن برای همه کروناویروسها»
( )pan-coronavirus vaccineساختهاند
کهممکناستباعثمحافظتدربرابرچندگونه
کروناویروس در خانواده «سارس» باشد ،شامل
کروناویروسعاملهمهگیرینشانگانشدیدحاد
تنفسی (سارس) در سال  ۲۰۰۳با نام علمی
«سارس-کوو »۱-و کروناویروس جدید عامل

همهگیری فعلی با نام علمی سارس-کوو.۲-
پژوهشگران دانشگاه دوک در یک بررسی جدید
دریافتندکهواکسنساختهشدهشانباعثمحافظت
میمونها رزوس در برابر کروناویروس جدید
یا سارس ( ۲-از جمله همه گونههای جدید
جهشیافت ه آن) و نیز ویروس سارس -یک و
نیز ویروسهای دیگر این خانواده میشود که
در خفاشها در حال گردش هستند اما هنوز
به انسانها راه نیافتهاند .البته این پژوهشگران
یافتههای امیدوارکننده آنها در بررسی در حیوانات
آزمایشگاهی تضمینکننده موثر بودن این واکسن
در انسانها نیست اما اگر رویای این دانشمندان

به تحقق بپیوندد ،واکسنی در اختیار انسانها قرار
خواهد گرفت که بالقوه میتواند باعث محافظت
انسانها در برابر کروناویروسهای دیگر خانواده

سارسکهممکناستزمانیازخفاشهابهانسانها
منتقل شوند و باعث همهگیری جدیدی شوند،
حفاظت ایجاد کند و به این ترتیب نقطه پایانی بر
هرهمهگیریآیندهایکهازکروناویروسهامنشاء
بگیرد بگذارد .پژوهشگران دانشگاه دوک امیدوار
واردن کردن افراد به کارآزمایی بالینی این واکسن
در سریعترین زمان ممکن است -در طول  ۱۸ماه
تا  2/5سال آینده شروع کنند .گروههای پژوهشی
دیگر هم در حال آزمایش واکسنهای مشابهی
هستند ،آنچنان که مجله «ساینس» گزارش کرد،
چند طرح تحقیقاتی مشابه برای ساختن واکسنی
موثربرهمهکروناویروسهادردستانجاماست.

یک کارمند رستوران مکدونالد در نیویورک از یک مشتری گواهی
			
واکسیناسیون میخواهد.
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