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سالمت در ایرانو جهان

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

به مناسبت هفته دفاع مقدس

«زندگی در ارتفاعات» را چطور ساختیم؟
من فیلمبردار صدا و سیما هستم و در آن سالها
کاظم
برای تهیه آفیش به جبهه میرفتم که حاصل آن
محمدیان
سالها چند فیلم و آلبوم عکس درباره دفاع مقدس
است .اغلب نقش مستندسازان در جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران به چشم نمیآید اما واقعیت آن است که اگر یادگاری
از آن روزها باقی مانده به همت همینهایی است که بدون سنگر و
اسلحه و دوربین به دوش تا خط اول جبهه همراه رزمندگان ما پیش
رفتند و هر چه گذشت را ماندگار کردند.
خالصه ،زمستان سال  64بود و در منطقه گیالنغرب که قرار بود گروه
ما از آنجا گزارش تهیه کند ،یک متر برف روی زمین نشسته بود .قرار

یادداشت

طب سنتی چیست؟
طب نوین چگونه است؟
ما ایرانیها یک طب مکتوب هزار ساله داریم که معدود
کشورهایی در جهان هستند که بتوانند ادعای داشتن طب
مکتوب بکنند و از این لحاظ باید به خود ببالیم .امروز اما قصد
ما ،روشن کردن ارتباط با پزشکی نوین و پزشکی سنتی است.
طب سنتی مکتوب ما قطعا با طب مدرن امروز که هم جراحی
محمدرضا
توکلی صابری میکند و هم داروهای زیادی را برای درمان انواع بیماری
دکترای داروسازی و دارد ،متفاوت است .از ۴۰۰سال قبل که گالیله نظریه گردش
شیمیپزشکی
زمین را با استفاده از ابزارهایی تعریف کرد ،بشر به این نتیجه
رسید که به جای ارجاع به گفته بزرگان ،باید خود مشاهده و مشاهدات خود را
با روشهای علمی آزمایش و ثبت کند .بقراط را میتوان بنیانگذار طب سنتی و
نوین دانست .بقراط میگوید« :درواقع دو چیز وجود دارد؛ دانش و عقیده .اولی
معرفت را تولید میکند و دومی جهل را» میخواهم در صحبتهایم درواقع این
دو را از هم تفکیک کنم؛ آنچه دانش است و علم تولید می کند و آنچه در اثر
تجربه شخصی حاصل میشود .ابتدا چند مفهوم را توضیح دهم.
شبه پزشکی :شبه پزشکی را باید با پزشکی امروز یا حتی طب سنتی که بزرگانی
ن سینا ،جرجانی و زکریای رازی به آن عمل میکردند ،جدا دانست .شبه
مانند اب 
پزشکی مجموعه نظریهها و روشهایی است که بدون استفاده از روشهای
علمی و منطق علمی ،برای توصیف و درمان بیماریها به کار میرود .در شبه
پزشکی مغالطه منطقی زیاد است و ترویجکنندگان چنین مطالب پزشکی،
اغلب به مفاهیم ماورایی ،فرهنگی و عقیدتی و غیر عادی متوسل میشوند.
طب سنتی :مجموعهای است از داروها و روشهای سنتی که طی هزاران سال
از تجربه بشر حاصل شده .این تجربیات اغلب انفرادی و خام و سازماننیافته
بودهاند .طب سنتی در فرهنگهای مختلف مانند فرهنگ چینی ،یونانی یا هندی،
برای بیماری های گوناگون روشهای درمانی متفاوتی دارد .در فرهنگهای
مختلف ،تعاریف بیماریها و نشانهشناسی آنها و دارودرمانی آنهانیز متفاوت است.
در طب سنتی ،براساس نظریه یونانی که بعدها وارد فرهنگ های اسالمی و ایرانی
شده ،جهان از  ٤عنصر آب ،خاک ،هوا و آتش ساخته شده ،طبایع را به  ٤دسته
تری ،خشکی ،سردی و گرمی تقسیم کرده اند .خلط های اربعه یا چهارگانه
شامل خون (گرم و تر) ،بلغم (سرد و تر) ،صفرا (گرم و خشک) و سودا (سرد
و خشک) هستند .تمام طب سنتی که امروزه طرفداران خود را دارد ،با در نظر
گرفتن این نظریه ادعای درمان بیماریها را دارند .نظريه طبايع و مزاج ها كه يك
نظريه يونانى است قرن ها است كه رد شده است .طرفداران طب سنتی حتی بر
مبنای همین اخالط تشخیص روان پزشکی می دهند .مالک تشخیص درمانگران
در طب سنتی مزاج ها است كه گاهی با نگاه کردن به چهره فرد انجام مى گيرد.
طب نوین :در این نوع علم پزشکی،جهان از اتم ها و سلول ها ساخته شده
و کنار آن ،نظریه گردش خون و نظریه انگلی ،نظریه قارچی ،نظریه ویروسی
و نظریه ژنتیکی و توارث برای درمان به درمانگر کمک می کنند .براساس این
نظریه ،مغز به سایر اندام های بدن فرمان می دهد .دانشمندان پزشکی نوین عقیده
دارند ،جهان از  ١١٨عنصر ساخته شده که خصوصیات مولکولی متفاوتی دارند.
طب نوین روشهای بسیاری را برای تشخیص و درمان بیماری در اختیار دارد،
از گرفتن نبض و شنیدن صدای قلب و تعداد ضربان قلب گرفته تا شنیدن صدای
ریه ،دیدن ته چشم ،لمس شکم ،اندازهگیری فشار خون و بسیاری روشهای
آزمایشگاهی و عکسبرداری پیچیده مانند سی تی اسکن و ام آر آی .به این ترتیب،
برخالف ادعای طبیبان سنتی ،طب نوین کلی نگرتر و کاملتر از سایر روشهای
طب پزشکی هستند .طب نوین برپایه شواهد و آزمایش بنا شده اما سایر شبه
پزشکی ها مانند طب سوزنی و کایروپراتیک و هومیوپاتی ریشه در اساطیر و
نقل قول های بزرگان و ادعا دارد که گاهی بر اساس مصالح سیاسی ،مشکالت
اجتماعی و سنت های فرهنگی رواج پیدا کرده.طب هومیوپاتیک وابسته به فرهنگ
آلمانی و طب سوزنی ریشه در فرهنگ چینی دارد و اثر بخشى آنها با آزمایش
های علمی آزمایش و ثابت نشده است.
طب خرافی :که این روزها سروصدای زیادی به پا کرده ،طب خرافی یا طب
عوام است که بر مبنای اعتقادات مردم پایهگذاری شده و هیچ مبنای تجربی و
دانشورزانه ای ندارد .نزدیکترین تجربه از این نوع طب در زمان ما ،اعتقادات
عجیب و غریب درباره درمان یا حتی وجود کروناست .متاسفانه افرادی به دلیل
اعتقاد به این نوع طب ،در دوران کرونا ماسک و واکسن نزدند و از درمانهای
علمی استفاده نکردند و گاهی جان خود را از دست دادند .دامنه این طب در
ایران کم و بیش گسترده است و حتی به تعیین نوع جنسیت جنین با استفاده از
روشهای مختلف در رابطه جنسی کشیده شده .این افراد در سمینارهای پزشکی
شرکت نمیکنند و مقاله علمی هم از آنها در نشریات معتبر پزشکی نمیخوانید
و اغلب برای قانع کردن مخاطبان خود ،به آموزههای مذهبی متوسل میشوند.
تاریخچه طب نوین :در قرن شانزدهم میالدی که قرون وسطی رو به پایان بود
و عصر نوین فرا میرسید ،پزشکان اجازه پیدا کردند که بدن را تشریح کنندکه
تا قبل از آن تشریح بدن ممنوع بود.در این زمان بود که فهمیدند آنچه بقراط یا
ابوعلی سینا درباره بدن انسان نوشته اند با واقعیت فاصله دارد و در بسیاری از
نوشتههای طب سنتی اشتباهات فراوانی وجود دارد ،از جمله اینکه جریان خون
کشف و معلوم شد قلب مرکز تفکر نیست ،بلکه تلمبهای است که خون را به
گردش در میآورد .این کشف درواقع بسیاری از ادعاهای ابوعلی سینا را باطل
کرد اما حتی اثبات نادرستی برخی اندیشههای ابوعلی سینا چیزی از اهمیت
جایگاه او کم نمیکند .به یاد داشته باشیم که کتاب پزشکی وی به نام کتاب قانون
 ۶۰۰سال به عنوان مرجع پزشکی در ایران و کشورهای عربی و برخی کشورهای
اروپایی تدریس میشد و با پیشرفت علم و تحقیقات معتبر بسیاری از آنها با
گذشت زمان توسط دانشمندان حذف شد .یک کجفهمی این است که اغلب
طب مدرن را مترادف طب غربی میدانند ،در صورتی که طب نوین طب جهانی
است که همه دانشمندان و متخصصان دنیا در بالیدن و تعالی آن نقش داشتهاند.
پزشکی امروز حاصل انباشت معرفت بشری است.پس بیشتر مطالعه کنیم و با
علم روز پیش برویم .سالمت باشیم و جامعهای سالم بسازیم.

شد برویم خط اول ،یک شب خوابیدیم و فردا صبح فرمانده به گروهی
اشاره کرد که« :این گروه میروند خط شما هم با همینها بروید».
شامی خوردیم و صبح در حالی که هوای خوبی نداشتیم ،با یک گروه
سرباز راه افتادیم به سمت باالی کوه .رفتهرفته هوا خرابتر شد و بوران
و برف راه باال را پاک کرد .با وجود اینکه سرپرست گروه تقریبا مسیر
را گم کرده بود ،ما همچنان میرفتیم و میرفتیم .چشمچشم را نمیدید
نه راه پیش داشتیم نه راه پس .یک لحظه صدای نفیری از سمت چپ
گوشمان به سمت راست رفت و خاموش شد و چند لحظه بعد نفیر
دیگری از جهت عکس یعنی از چپ به راست آمد .فهمیدیم بین ایران
و عراق هستیم .سریع برف را کندیم و رفتیم داخل برف و خالصه یک
اتاقمانندی زیر برف برای خودمان درست کردیم .قضیه ادامه پیدا کرد و
همه به این نتیجه رسیدیم که باید مدتی را در همان اتاق برفی سر کنیم.

خانه زیر برف را محکمتر کردیم و فضاهایی در آن ساختیم که حکم
دستشویی و آشپز خانه را داشت .باید منتظر میماندیم تا دوباره هوا خراب
بشود تا بتوانیم با خطر کمتری از آن زیر در بیاییم .از جیره جنگیهایی
که از پایین گرفته بودیم استفاده میکردیم و چای درست میکردیم و
با قرصهای الکلی که روشن میشدند آب را جوش میآوردیم .هوا
بینهایت سرد بود و برای اینکه از سرما یخ نزنیم ،باتری دوربین را هم
به دور کمرمان بسته بودیم .فیلمی از همین دوران را هنوز دارم.
خالصه  ۸روز زیر برف بودیم و زندگی میکردیم.
سرما و گرسنگی به کنار ،شپش هم زده بودیم و پوستمان چروک شده
بود و خسته شده بودیم تا باالخره دوباره هوا خراب شد و توانستیم از
مخفیگاه برفیمان بیرون بیاییم و به سمت ایران برگردیم .فیلمی که همان
زمان برداشتم بعد از تدوین جایزه هم گرفت« :زندگی در ارتفاعات»

عکس واقعی و مربوط به همان واقعه است.

گفتوگوی«سالمت» با سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی درباره تبعات روانی -اجتماعی بحرانکرونا

کرونـا؛ تا یک دهه دیگر...

بحران کرونا در بیشاز یک
علی
سال و نیم گذشته بخشهای
ابراهیمی
زیادی از زندگی مردم را تحت
تاثیر خود قرار داده و تبعات
آسیبهای ناشی از این بحران تا سالیان سال
در جامعه باقی خواهد ماند و هر چه روند این
بیماری طوالنیتر شود جبران آسیبها نیازمند
زمان بیشتری خواهد بود .اما متاسفانه این روزها
بحران سالمت حساسیتها نسبت به آسیبهای
اجتماعی در جامعه را کمرنگتر کرده است .طبق
آمارهای ارائه شده بسیاری از حوزههای سالمت
روان و سالمت اجتماعی در جامعه تحت تاثیر
تبعات بیماری کرونا قرار گرفته و با توجه به
اینکه در حال حاضر تمام اقدامات روی بحث
سالمتمتمرکزشدهازسایرآسیبهایبیتوجهی
به سالمت روان غفلت شده است.
به باور کارشناسان در ایام کرونا شاهد افزایش
خشونت خانگی ،نزاع ،افسردگی ،اعتیاد و سایر
آسیبهای اجتماعی بودیم اما هیچ برنامه مدونی
برای جلوگیری از افزایش این آسیبها پیشنهاد
نشده و زنگ خطر آسیبهای اجتماعی در
پساکرونا به صدا درآمده است و اگر چارهای
برای این موضوعاندیشیده نشود قطعا دیگر این
تبعات قابل جبران نخواهد بود.
حال هفته نامه «سالمت» با هدف آگاهی بخشی
درباره ابعاد اجتماعی و روانی این بحران به
گفتوگو با سیدحسن موسوی چلک ،رئیس
انجمن مددکاران اجتماعی ایران نشسته تا این
معضل را مورد کندوکاو بیشتر قرار دهد .در ادامه
متن این گفتوگو را میخوانید.
 :از دیدگاه شما بحران کرونا چه تاثیری
روی خانوادهها داشته است؟
بحرانهاباتوجهبهگستره،شدت،مدتوگروههای
درمعرضخطرتاثیراتمتفاوتیدارند.بحرانکرونا
چند ویژگی مهم داشت که شدت آن را روی
گروههای مختلف بیشتر کرد .یکی از این ویژگیها
طوالنی بودن این بحران است که هنوز هم ادامه دارد
و چشماندازی روشنی هم از پایان آن هم متصور
نیست .ویژگی دیگر این بحران تلفات باالی آن
بود به گونه ای که در برخی بازههای زمانی در هر
دقیقه دو نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست
دادند .از اینروبه واسطه پیامدهایی که این اتفاقات
دربر داشت تبعات منفی بسیاری را نیز به بار آورد.
برای مثال گزارش شده که در ایران  51هزار کودک
سرپرست خود را در این بحران از دست دادهاند که
این زنگ خطری برای بحرانهای آینده در جامعه
است .از اینرومیتوان گفت که این بحران تبعات
ماندگاری روی بسیاری از خانوادهها داشت .ضمن
اینکهدراینبحرانخانوادههابهواسطهمشکالتیکه
در بحث کسب و کار آنها به وجود آمد با مشکالت
اقتصادی فراوانی مواجه شدند و به جرات میتوان
گفت که این بخش از بحران همچنان ادامه خواهد
داشت .بنابراین در یک جمعبندی کلی میتوان
گفت که به واسطه بحران کرونا برخی خانوادهها
با مشکل اقتصادی روبهروشدند و برخی افراد نیز
به دلیل تعدد مشکالت عدیده به سمت بزههای
اجتماعی همچون مصرف مواد مخدر ،اقدام به
خودکشی و تنفروشی کردند.
 :با توجه به تبعات بحران کرونا بروی
زندگی افراد ،آیا میتوان تقسیمبندی علمی در
این خصوص کرد؟
به نظر میرسد در این بخش چند گروه را میتوان
از یکدیگر جدا کرد؛ نخستین افرادی که در بحران
عزیزان خود را از دست دادند .به اعتقاد من باید
برای تمامی این افراد و خانوادهها یک پرونده
مدیریت موردی تشکیل داد.
گروه دیگر افرادی هستند که عزیزان خود
را از دست ندادهاند اما کرونا زندگی آنها را
مختل کرده است .برای مثال مشاغل مختلفی
با مشکالت مالی مواجه شده و حتی در برخی
موارد ورشکست هم شدهاند .در چنین شرایطی

متاسفانهعوارض
بحران روی سالمت
روان ماندگارتر و زخم
آن عمیقتر و درد آن
بیشتر از جسم است.
هرچند با سازوکار
فعلی هم توان
پاسخگویی به مطالبات
و نیازهای حوزه این
حوزه ندارد .ضمنا
باوری هم به وجود
مشکالت در حوزه
سالمت روان نیست
و گوش شنوایی هم
برای شنیدن دردها
وجود ندارد

باید دولت این افراد را شناسایی کند.
گروه دیگر از افراد درگیر با بحران افرادی هستند که
نه تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند و نه
نظام شناسایی در خصوص آنها در دسترس است.
البته ممکن است بانک اطالعاتی «رفاه ایرانیان» در
این بخش کمی کمککننده باشد اما تمامی افراد این
گروه باید در چتر حمایت کوتاه مدت قرار گیرند.
بخش دیگر از افراد که در گروههای دیگر
قرارنمیگیرند ممکن است نیازمند حمایتهایی
در بخش سالمت روان باشند و برای بازتوانی به
دریافتخدماتمددکارینیازپیداکردهباشندبنابراین
دولتبایدبهاینگروههانیزکمکرسانیکندوحتی
دسترسی این افراد به خدمات سالمت را در قالب
پوششهای بیمهای یا هر نوع حمایتی تسهیل کند.
همچنین گروه دیگر کودکانی هستند که به دلیل
مشکالتناشیازاینبحرانازادامهتحصیلمحروم
شدهاند .بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش در
ابتدای بحران کرونا حدود  3میلیون دانش آموز در
کشور از دسترسی به آموزش و تبلت محروم بودند
در حالی که بر اساس اصل  30قانون اساسی وظیفه
دولت ارائه آموزش و پرورش رایگان به همه اقشار
است .حال آانکه همه حمایت دولت از خانوادهها
در این بحران به این خالصه شد که کمک مالی
یک میلیون تومانی کند و آن مبلغ را هم بالفاصله
در قالب اقساط و از یارانه افراد کم کرد.
 :متولی خدمات رسانی به گروههای
آسیب دیده چه مجموعه ای باید باشد؟
نمیتوان نهادی مانند بهزیستی را به تنهایی در این
بخش مسوول دانست بنابراین باید مدیریت این
موضوع با دولت باشد و از ظرفیتهای سایر نهادها
نیز به عنوان مکمل استفاده کرد.
فراموش نکنیم که قانون اساسی هم دولت را موظف
به تامین نیازهای شهروندان کرده است .برای مثال
در اصل  29قانون اساسی آمده که دولت مکلف
است در مواقع بحران امنیت و رفاه را برای مردم
تامین کند .همچنین اصل  21قانون اساسی بر لزوم
حمایت از زنان و کودکانی که سرپرست خود را
از دست میدهند تاکید دارد و این امر را ازجمله
وظایفدولتمیداندبنابراینقانونگذارمعتقداست
که دولتها موظف هستند در بحرانها برنامهریزی
مشخصومدونیداشتهباشندوبهیاریمردمبشتابند.
 :آیا همه مشکالت در نتیجه بحران
کرونا ایجاد شده است؟
باید اعتراف کنیم که بخشی از مشکالت قبل از
بحران کرونا هم وجود داشت چراکه حال و روز
اقتصاد و سالمت جامعه قبل از بحران هم تعریف
چندانی نداشت اما این بحران سبب شد تا مشکالت
هم مشهودتر شوند و هم تشدید پیدا کنند.

این نکته را هم باید اضافه کرد که به واسطه آشنایی
زودهنگام نسل جدید با فضای مجازی و وابستگی
به این فضا به دلیل استفاده از فضای مجازی برای
دسترسی به آموزش ،در آینده نه چندان دور با
مشکالت عدیده ای در حوزه سالمت روانی و
اجتماعی مواجه خواهیم شد و اگر تدبیری در
این حوزهاندیشیده نشود شاهد چالشهایی با ابعاد
بزرگتری خواهیم بود.
 :در بحران کرونا به سالمت روان هم
توجه میشود؟
متاسفانهامروزآنچهدربخشسالمتکانونتوجهها
است بعد سالمت جسمی است و سالمت روان
مورد غفلت واقع شده است .البته از آنجا که
اختالالت روانی در درازمدت اثر خود را میگذارد
و سالمت جسم در کوتاه مدت اثر خود را نشان
میدهد ،سعی شده تا این بخش مدیریت شود
که این نوعی بی توجهی است .البته منظور ما این
نیست که سالمت جسم اهمیت نداشته باشد اما
درخواست ما توجه همزمان به همه ابعاد سالمت
است بنابراین در یک جمله میتوان گفت که در
این بحران تمامی توجهها به بعد سالمت جسم
معطوفوسایرابعادسالمتبهفراموشیسپردهشد.
 :دلیل شما بر تاکید به بعد سالمت روان
در بحرانها چیست؟
به نظر میرسد که عوارض بحران روی سالمت
روح و روان ماندگارتر و زخم آن عمیقتر و درد آن
بیشتر از جسم است .ضمن اینکه جامعه با سازوکار
فعلی توان پاسخگویی به مطالبات و نیازهای حوزه
سالمت روان را نخواهد داشت و این کار را در
آینده سخت خواهد کرد.
 :چرا با وجود مشکالت فراوان در ارائه
خدمات سالمت روان در بحران کرونا ،اتفاق
خاصی در این بخش نیفتاده است؟
متاسفانه مشکل این است که باوری به وجود
مشکل در این حوزه وجود ندارد و ما هم چند
بار این موارد را اعالم کرده ایم اما متاسفانه گوش
شنوایی وجود ندارد.
 :با توجه به شرایط فعلی ،در کوتاه
مدت باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟
متاسفانه تبعات کرونا حداقل تا یک دهه آینده
بخشهای مختلف جامعه را درگیر خود خواهد
کرد .این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که
در کشور ما نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی منبع
توسعه قلمدادنمیشود حال آنکه تنها بخشی که
میتواند کشور را از بحرانها نجات دهد داشتن
نیروی انسانی و در کنار آن سرمایه انسانی کارآمد

است اما با تاسف باید گفت که امروز این دو
سرمایه در ایران دچار بحران شدهاند و ما شاهد
از بین رفتن سرمایه انسانی در نتیجه بحران کرونا،
مشکالت اقتصادی و بحرانهای اجتماعی هستیم
و در سوی دیگر سرمایه اجتماعی هم به مرور در
حال تحلیل است و به قول معروف هر سال دریغ
از پارسال زیرا میبینیم که دولتها نه تنها در بحران
حمایتی از مردمنمیکنند بلکه هیچ برنامه ای هم
برای این شرایط ندارند و طبیعی است که در نتیجه
این شرایط اعتماد عمومی کمتر و کمتر شود و
جامعهبهسمت کاهشسرمایه اجتماعی پیش برود.
 :سازمان بهزیستی به تازگی اعالم کرده
است که توان حمایت از همه خانوادههای آسیب
دیدهازبحرانکروناراندارد،آیااینرافعمسوولیت
دولت خواهد بود؟
بر اساس اصول قانون اساسی دولتها مکلف به
حمایت از افراد آسیب دیده هستند و باید برای
این منظور برنامهریزی کند .البته به اعتقاد من این
جمله که «توان حمایت از تمامی افراد آسیب دیده
وجود ندارد» ،کامال نادرست است زیرا با یک
سازماندهی قوی میتوان تمامی امکانات را بسیج
کرد .ضمنا نهادهایی مانند آستان قدس رضوی،
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،بنیاد علوی ،سازمان
اوقاف و  ...هم باید پای کار بیایند .البته متاسفانه
به نظر میرسد که این بحران و تالش برای رفع
مشکالت آن در اولویت برنامهریزیها نیست و
تصور میکنند که با دادن یک بن خرید میتوان
اینگونه موارد را مدیریت کرد.
 :سازمانهای مردم نهاد چه اقداماتی
در این بحران کردهاند؟
خوشبختانه این سازمانها از ابتدای بحران پای کار
بودندوبایدازآنهاتقدیرکرد.البتهبایدبهاینموضوع
هم توجه شود که بخش بزرگی از حمایتهای این
نهادها به پویایی اقتصاد مربوط میشد و زمانی که
اقتصاددرگشایشنباشدمسوولیتاجتماعیامکان
تحقق پیدا نخواهد کرد .البته در ابتدای بحران کرونا
شاهد بودیم که مردم همبستگی اجتماعی بیشتری
داشتند اما به مرور و با ادامه روند میزان مشارکتها
همانند گذشته نبود و افراد به فکر این هستند که
زندگی خود را از تالطم دور نگهدارند.
اما در یک بیان کلی میتوان گفت که سازمانهای
غیردولتی تحت تاثیر این شرایط توان ایفای کامل
نقشهای خود را نداشتند و به دلیل نداشتن توان
مالیومشکالتبهوجودآمدهبرایافرادوتشکلهای
حامی خود شاهد کاهش فعالیتهای این نهادها
هم بودیم .هرچند همچنان شاهد هستیم که
سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی بیش از حد توقع
پای کار هستند و باید قدردان آنها بود.

سالمت روان

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد
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تاثير استرس ،اضطراب و فشار ناشي ازمقابله با بيماري كرونا بر پزشكان ،پرستاران و دستياران

کادر درمان خسته و فرسوده را باید دوباره امیدوار کرد
مطالعات ،تجربیات و
بررسیها نشان میدهند کادر
یکتا فراهانی درمان از زمان شیوع بیماری
کرونا تا به حال ،آسیبهای
زیادی از لحاظ جسمی و روانی متقبل شدهاند
بنابراین با توجه به اینکه سالمت روان تاثیر
زیادی بر سالمت جسم دارد حتما باید اقداماتی
در خصوص حفظ سالمت روان کادر درمان
در دوران شیوع کووید 19-شود.
تنها مداخله الزم ،پرداخت حقوق به آنها نیست.
توجه داشته باشیم در حال حاضر تنها بخش
کوچکی از عوارض روانی ناشی از کرونا
مشخص شده و قطعا مشکالت در سالهای
آینده در زمینه افسردگی ،اضطراب و اختالالت
پزشکی بیشتر خود را نشان خواهند داد.
در این میان ،مشکالت دستیاران یا
رزیدنتهایی که شروع کار تخصصی آنها
با شیوع گسترده بیماری کرونا مواجه شده
نیز یکی از سختترین شرایط شغلی در
گروههای کادر درمان را رقم زده است .چون این
گروه ،عالوه بر زحمات زیاد و در شیفتهای
مختلف و نامتعارف ،از لحاظ اقتصادی هم
تامین نمیشوند .ضمن آنکه فشار کاری زیاد،
سالمت جسم و روان آنها را با مخاطرات
جدی همراه کرده است.

سردرگمی در مواجهه نخست با
شیوع کرونا

دکتر شروین شکوهی ،متخصص بیماریهای
عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان
درباره سالمت روان کادر درمان و مشکالت
آنها در دوران کرونا میگوید که در واقع از
زمان شیوع بیماری کرونا همه افراد در کادر
درمان به ویژه در بخشهای عفونی به نوعی
درگیر این بیماری شدهاند.
با توجه به اینکه او ،مسوولیت بخش
عفونی بیمارستان لقمان را بر عهده دارد و
اوایل شیوع ویروس کرونا هم مدیر گروه

بزرگترین عامل تقویت
روانی در کادر درمان
«امید » است .میزان
امیدواری کادر درمان
در پیکهای ابتدایی
بسیار باال بود اما به تدریج کاهش پیدا
کرد که با توجه به شیوع و جهانی بودن
آن چندان دور از انتظار نیست

مشکالت خانوادههای کادر درمان

 -دکتر شروین شکوهی ،متخصص عفونی

بخش عفونی دانشگاه شهید بهشتی بوده،
میگوید«:موضوعات روانی روانی یکی از
بزرگترین معضالتی است که در حال حاضر
گریبانگیر اعضای کادر درمان است.

روانیه باالی کادر درمان در آغاز شیوع

به عقیده دکتر شکوهی ،کادر درمان کار خود
را با روانیه باال شروع و نهایت تالش خود را
کرد تا بهترین خدمات را در اختیار بیماران قرار
دهد اما در حال حاضر و با گذشت نزدیک
به دو سال ،روانیه اعضای آن قابل مقایسه با
آن زمان نیست.
او علت تغییر این روانیه را مسائل مختلفی
میداند که به تدریج در پیکهای مختلف
اتفاق افتادند .کادر درمان در هر پیک خستهتر
و افسردهتر از قبل شدند .یکی از عوامل آن
به مسائل اقتصادی برمیگردد و اینکه افراد
در بسیاری از بخشها با توجه به زحمتی که
میکشند و با توجه به تورم اقتصادی دوران
کرونا از لحاظ مالی تامین نمیشوند.
در واقع با توجه به چنین مشکالتی ،آنها به
نوعی جان خودشان را به خطر میاندازند اما
در این مدت فقط تغییراتی در میزان حقوق
دریافتی بعضی از گروههای کادر درمان منظور
شده که هنوز هم نمیتواند پاسخگوی شرایط
موجود باشد.

تنشهای شغلی و خانوادگی
دکتر امیرحسین جاللی ندوشن ،روانپزشک و عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در
مورد سالمت روان کادر درمان میگوید:
«کادر درمان طی دوران شیوع بیماری کرونا
یکی از سختترین دوران کاری خود را
گذرانده است.
با توجه به فراگیری بیماری کرونا ،کادر
درمان عالوه بر خستگی ناشی از کار زیاد
و استرس شغلی ،نگران سرایت بیماری به
خودشان و خانوادههایشان هم هستند واز این
لحاظ،شرایطخاصومتفاوتینسبتبهقبلدارند.
هر شخص در طول یک سال ،ظرفیت مشخصی برای
تحمل استرس دارد .همچنین اگر میزان استرسورها از میزان
معینی در فرد فراتر رود و یک یا چند استرسور مشخص ،نمره باالیی در او داشته باشند،
طبعا سالمت روان وحتی سالمت جسم فرد هم مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت».
به گفته دکتر جاللی ،در مدت شیوع بیماری کرونا ساعات زیاد کار،تنشهای مختلف
شغلی ،مرگومیر بیماران و مواجهه با غم و اندوه خانواده آنها ،مشکل تهیه دارو و
تاخیر در واکسیناسیون و بیم و هراسهای شخصی و اجتماعی ،همه و همه عالوه بر
وظایف سنگین شغلی و مشکالت اقتصادی کادر درمان باعث مشکالت سالمت روان
و فرسودگی شغلی آنها شده است.

فرسودگی شغلی و افسردگی

کادر درمان را ناامید میکند .مرگومیر بیماران،
یکی از مهمترین دالیل ناراحتی آنهاست .مرگ
هر بیمار آنها را بسیار خسته و ناراحت میکند
چون تا قبل از پیک پنجم درصد مرگومیر در
بیماران بستری در بیمارستانها؛ به خصوص در
بخش آیسییو تا این اندازه باال نبوده است.

به عقیده این روانپزشک ،افسردگی با فرسودگی متفاوت است .چون در افسردگی
بر اثرتغییرات ساختمان شیمیایی مغز ،فرد انرژی ،انگیزه و عالقه خود را به زندگی
از دست میدهد.
در فرسودگی شغلی هر چند عالئمی مشابه افسردگی وجود دارد اما شرایط محیط
کار،عامل اصلی ایجاد وضعیت بیانگیزگی فرد خواهد شد .بیعالقه و بیانگیزه
بودن فرد نسبت به کار یا کار کردن با شرایط بسیار سخت و تحمل نابسامانیها
میتواند باعث افسردگی و همچنین فرسودگی شغلی شود.
دکتر جاللی میگوید با توجه به اینکه کادر درمان در ارتباط با بیماران مبتال به کرونا
هستند،حفظ سالمت روان آنها هم برای خودشان و هم بیماران بسیار مهم است.
ضمن آنکه همدلی و حمایت از کادر درمان میتواند تاثیر زیادی بر روانیه آنها برای
انتقال این احساسات و مراقبت بهتر از بیماران داشته باشد.
در حالی که فرسودگی شغلی باعث ناامیدی و بیانگیزگی فرد برای انجام کار موثر
خواهد شد و بر روابط خانوادگی و اجتماعی او نیز تاثیر خواهد گذاشت .همچنین
احتمال آسیبهای روانی از جمله استرس و اضطراب را در افراد باال میبرد و باعث و
اختالالتی مانند استرس پس از سانحه نیز خواهدشد؛ مشکالتی که حتما باید جدی و هر
چه زودتر جلوی آنها گرفته شود؛ مشکالتی که نیاز به درمانهای تخصصی و تمهیدات
اجتماعی دارند و بدون توجه و برنامهریزی جدی برای آن؛ ادامه مدیریت کرونا درایران
با مشکالت و معضالت جدی همراه خواهد شد.
به عقیده این روانپزشک ،کنار کرونا که یک اورژانس اجتماعی و سالمت است ،وضعیت
کادر درمان را هم باید به عنوان یک موضوع اورژانسی برای رسیدگی هر چه زودتر
درنظر گرفته و به آن توجه کرد.

امیدواری؛ عامل مهم حفظ سالمت روان

به گفته دکتر شکوهی ،بزرگترین عامل تقویت
روانیدرکادردرمان«امید»است.میزانامیدواری
کادر درمان در پیکهای ابتدایی بسیار باال بود اما
به تدریج کاهش پیدا کرد که با توجه به شیوع
و جهانی بودن آن چندان دور از انتظار نیست.
شکوهی ،کمتر شدن تدریجی همکاری مردم
برای مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری را
عامل مهمی در فرسودگی و خستگی کادر درمان
میداند .متاسفانه با گذشت ماهها از شیوع این
بیماری و با وجود آگاهی بخشی همگانی راههای
کنترل و پیشگیری از بیماری وهمچنین با پشت
سر گذاشتن هر پیک ،این همکاری برای مهار

بیماری از جانب آنها کمتر و کمتر شده و عالوه
بر امتناع بسیاری افراد از زدن ماسک ،میزان
سفر کردنها ،دورهمی و مهمانیهایشان هم
کم نشده است.

عدم همکاری با کادر درمان برای
کنترل و مهار زنجیره کرونا

به تعبیر دکتر شکوهی ،در حالی که کادر درمان
به انجام وظایف خود کامال پایبند و مقید
هستند اما هیچ همکاری و بازخورد متقابلی
از جای دیگری دریافت نمیکنند و خود این
موضوع میتواند یکی از دالیل مهم فرسودگی
شغلی و به خطر افتادن توان جسمی و روانی

آنها و همچنین ناامیدی به بهبود شرایط و ثمر
بخش بودن تالش آنها باشد.
دکتر شکوهی میگوید که با وجود عدم شرایط
پیشگیری از جانب مردم و درست اجرا نشدن
شرایط قرنطینه نمیتوان امیدی به پایان شیوع
کرونا داشت .در واقع آینده روشن برای کنترل
این شیوع ،تنها با واکسیناسیون عمومی و رعایت
شیوهنامههای بهداشتی امکانپذیرخواهد بود.
به عقیده رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان،
اگر مسووالن مربوط راههای پیشگیری از
سرایت بیماری را به خوبی کنترل میکردند،
قطعا نتیجه بهتری میگرفتیم.
ضمن آنکه هویت بیماری کرونا هم به نوعی

دکتر شکوهی میگوید که یکی دیگر از عوامل
خستگی و افسردگی کادر درمان ،ساعات زیادی
است که آنها باید به دلیل حجم باالی بیماران
در بیمارستان و به دور از خانوادههایشان باشند.
بسیاری از رزیدنتها مجبور به کشیکهای
پی در پی شبانه هستند .همه اینها باعث شده
خانواده کادر درمان از دیدن فرزندان یا همسران
خود محروم بمانند.
مجموعه این عوامل سبب ازهم پاشیدگی
خانوادگی ،بیانگیزگی ،انصراف یا استعفای
اعضای کادر درمان خواهد شد .همه اینها منجر
به بروز مشکالت روحی –روانی کادر درمان
خواهد شد و این در حالی است که متاسفانه
درمقابل ،عدهای با بیاعتنایی هنوز هم حاضر به
رعایت چند شیوهنامه برای پیشگیری از ابتالی
خودشان و دیگر اطرافیانشان نیستند.
توجه داشته باشیم هر شخص با بیتوجهی و
بیمباالتی به انتقال بیماری ،نه تنها خودش بلکه
دیگران را هم با خطر ابتال مواجه خواهد کرد.
به گفته دکتر شکوهی ،مشکل ناتوانی و خستگی
و فرسودگی شغلی کادر درمان متوجه خود
مردم و بیماران شان هم خواهد شد .چون
کادر درمان با این میزان خستگی و افسردگی
و مشکالت متعدد پیش رو ،توان اولیه را برای
درمان و مراقبت از بیماران ندارد.
اگر مردم رعایت اجرای صحیح شیوهنامههای
بیماری کرونا را نکنند و مسووالن مربوطه
هم نظارتی بر اجرای آنها نداشته باشند؛
حتی واکسیناسیون هم نمیتواند چندان
موثر واقع شود.

فشار کار و ساعات کاری زیاد دستیاران
دکتر احسان آدینهوند ،رزیدنت سال چهارم جراحی عمومی بیمارستان امام حسین(ع) و
عضو شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در مورد مشکالت این گروه از کادر
درمان میگوید« :یکی از مشکالت مهم خصوصا در بیمارستانهای دولتی تعداد کم افراد در
کادر درمان در همه بخشها از پزشکان گرفته تا پرستاران ،کمک بهیار ،خدمات و ...در مقابل
تعداد زیاد بیماران است .همچنین لزوم داشتن سرعت عمل در پاسخگویی سریع به سلسله
مراتب باالتر توسط رزیدنتها که باعث استرس و اضطراب بیشتر آنها میشود .در مجموع
چنین شرایطی حجم کاری دستیاران را بسیار بیشتراز قبل کرده است .در برابر این همه کار،
فرصت استراحت بسیار کمی برای کادر درمان به ویژه دستیاران باقی میماند چون اغلب
در هفته بیش از  100ساعت کاری دارند .به عالوه مواجهه با بیماران مبتال به کرونا استرس
باالیی از نظر جسمی و روانی به دنبال دارد .عوارض و نشانههای مختلف این بیماری پزشکان
و دستیاران بسیاری از رشتههای مختلف پزشکی را درگیر کرده است.

شرایط اقتصادی نابسامان دستیاران

دکتر آدینه وند میگوید شرایط اقتصادی برای دستیاران هم به گونهای است که وقتی به
عنوان متخصص فارغالتحصیل میشوند هم تغییرات زیادی نمیکند و اغلب از لحاظ
معیشتی بسیار تحت فشار هستند .به این ترتیب بعید به نظر میرسد بتوانند به آینده روشنی
که در انتظارش بودند دست یابند .به گفته او در طول دوران رزیدنتی هم دستیاران مبلغ
بسیار ناچیزی به عنوان حق الزحمه دریافت میکنند .چون شامل قوانین کار نمیشوند.
به این ترتیب نمیتوانند از عهده مخارج خود وخانوادههایشان برآیند ،ضمن آنکه به رغم
اعتراضات گسترده آنها تاکنون هیچ کدام از مسووالن پاسخگو نبودهاند .به این ترتیب با
این حجم از مشکالت کاری ،معیشتی و اجتماعی؛ دستیاران و بسیاری دیگر ازاعضای
کادر درمان چطور میتوانند سالمت روان خود را حفظ کنند؛ موضوع مهمی که عالوه بر
خودشان میتواند بیماران دیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد .آدینهوند میگوید طی شش
ماه اخیر ،شاهد حدود  10مورد مرگ رزیدنتها بودیم که بعضی موارد آن هم خودکشی
بوده اما همچنان هم شاهد کوچکترین توجه و حمایتی از طرف مسووالن مربوطه نبوده ایم.

از دست دادن انگیزه و اشتیاق اولیه به کار

دکتر عارفه صادقی ،رزیدنت سال دوم داخلی بیمارستان امام حسین(ع) هم در مورد مشکالت
مربوط به حرفه خود میگوید« :او با وجود داشتن شرایط سخت کاری و نگهداری
از فرزند و...در شروع کار بسیار راضی و خوشحال بوده اما شرایط کرونا
و مواجهه با مشکالت و ناراحتی بیماران همه چیز را تغییر داده است.
چون ناراحتی خانوادهها به خاطر از دست دادن عزیزان شان،
سالمت روان همه کارکنان را تحت تاثیر قرار داده است.
او میگوید باال رفتن آمار مرگومیر در هر پیک،انگیزه
او را برای کار کردن و لذت بردن مانند سابق بسیار
کم کرده است .به گفته او ،نوشتن گواهی فوتهای
زیاد خصوصا در پیکهای اخیر که به دلیل واکسینه
نشدن ،بیشتر جوانها را در گیر میکند باعث همذات
پنداری میشود و در نتیجه به شدت آنها را به هم
میریزد و آزار میدهد .در واقع با به خطر افتادن این
میزان از سالمت روان دستیاران و دیگر اعضای کادر
درمان باید نگران آینده خودشان و مراجعان و بیمارشان
هم باشیم .چون برخوردارنبودن از سالمت روان کافی و

خستگی مفرط این قشر ،تاثیر زیادی بر نظام سالمت جامعه خواهد گذاشت.

نیاز به وجود ارگانی برای توجه به مشکالت کادر درمان در دوران کرونا

دکتر سارا رضایی ،رزیدنت سال اول داخلی نیز در مورد مشکالت شغلی این روزهای خود
و همکارانش میگوید« :با توجه به عالقه زیاد به رشته پزشکی ،اتفاقات تلخ ،ناراحتکننده
و خستگی کار و...باعث شده او و همکارانش بارها با خود فکر کنند چراچنین رشتهای را
انتخاب کردهاند .به گفته او ،اوایل شیوع بیماری ،تجهیزات بیماستانی هم بسیار کم بود .ولی
به تدریج با برطرف شدن چنین مشکالتی ،موضوعات دیگری از جمله بیشترشدن تعداد
بیماران و باال رفتن آمار فوتیها ،توان کادر درمان را به ویژه از لحاظ توان ذهنی مقابله با
چنین مشکالتی کم کرد .در واقع دستیاران باید عالوه بر خواندن درس ،کار هم بکنند و در
خانه هم بتوانند از عهده وظایف خود بر آیند .ولی حجم استرس ،ناراحتی و اضطراب آنها در
مواجهه با این همه مشکالت به گونهای نیست که بتوانند به خوبی از پس همه وظایف خود
بر آیند .رضایی میگوید برنامههای آموزشی رزیدنتها با توجه به حجم کارشان بسیار
کم شده و این موضوع نمیتواند آینده خوبی را برای آنها رقم بزند .ضمن آنکه بیماری
کرونا هم به گونهای است که نیاز به مراقبتهای تخصصی دارد و همین مراقبتها مانع
از داشتن وقتی برای استراحت و فراغت کادر درمان خواهد شد .همه این مسائل باعث
شده افراد در کادر درمان با توجه به روانیههای متفاوتی که دارند واکنشهای متفاوتی هم
از لحاظ جسمی و روانی در برابر همه این مشکالت داشته باشند؛ به حدی که بعضی از
آنها اقدام به خودکشی کردهاند .وجود چنین مشکالتی نیاز به توجه و رسیدگی از جانب
ارگانهایی خواهد داشت که بتوانند از نزدیک در جریان کار مشکالت کادر درمان قرار
بگیرند و اقدامات عملی در جهت رفع آن انجام دهند.

شرایط سخت تحمل پوششهای محافظتی کادر درمان در طوالنیمدت

مسرور فر ،پرستاربیمارستان طالقانی بیمارستان ارومیه میگوید  «:تحمل لباسهای محافظتی
مخصوص دوران کرونا برای طوالنیمدت و با توجه به شیفتهای نامتعارف این دوران ،تحمل
ساعات طوالنی در چنین پوششهایی را برای همه همکاران آزاردهنده و سخت کرده است.
اگر شرایط به گونهای بود که میشد تعداد پرستاران و سایر همکاران در بخشهای مختلف
را افزایش داد ،این مشکل تاحدودی رفع میشد و آنها هم فرصت بیشتری برای استراحت
پیدا میکردند .ضمن آنکه توجه به این موضوع باعث بهبود شرایط جسمی
و روانی آنها هم میشد .ترس از ابتال یا فوت خود و همکاران و
متعاقب آن نیز خانوادههایشان ،مشکل دیگری است که باعث
آزار روانی زیاد اعضای کادر درمان شده است .مسرور فر
میگوید «هنگام ابتال به بیماری کرونا و سرایت آن به
خانوادهاش دچار عذاب وجدان شده و این موضوع،
توان جسمی و ذهنی او را کاهش داده است.
فوت بیماران مبتال به کرونا به ویژه جوانان نیز یکی
دیگر از مشکالت روانی کادر درمان به خصوص
در پیک پنجم است؛ به گونهای که آنها تا مدتها
نمیتوانند نگاه ملتمسانه بیماران و خانوادههایشان را
از یاد ببرند ».این پرستار میگوید با وجود همه این
مشکالت همچنان به حرفه خود حتی بیش از قبل هم
عشق میورزد وافتخار میکند که میتواند در چنین روزگار
سختی در کنار هموطنانش باشد و به آنها کمک کند.
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موضوع ویژه

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

گفتوگو با دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک درباره همسرگزینی آگاهانه (بخش چهارم)

آیا مشکالت روانی افراد با ازدواج برطرف میشود؟
شاید بسیاری از ما از بزرگترهای فامیل شنیده باشیم
که «فالنی یاغی شده زن یا شوهرش بدهید تا به راه
بیاید ».تا همین چند سال قبل ،خیلیها برای انواع
روانپریشیها یا مشکالت روانی جوانان یک نسخه
ساده داشتند :ازدواج.

 :آیا ممنوعیتها و محدودیتهای
ازدواجبرایافرادیکهمشکالتروانپزشکی
دارند ،به معنای نوعی محرومیت است؟
نه ،ازدواج موهبت یا امکاناتی نیست که اگر بنا
بر دالیلی برای کسی ممکن نشد ،به او ظلم شده
و از حقوق انسانی محروم شده است .ازدواج
یک تعهد و مسوولیت و یک مشارکت برای
ساختن یک نهاد اجتماعی است که در این نهاد
عالوه بر همزیستی باید همکوشی و همافزایی
وجود داشته باشد .افرادی که این نهاد اجتماعی
دونفره را بنا میکنند که به احتمال زیاد افراد
دیگری به آن اضافه خواهند شد ،باید توان این
همافزایی و همکوشی را داشته باشند .اگر فرد به
تعهد و مسوولیتی که در نتیجه ازدواج برعهده او
گذاشته میشود ،آگاهی و آمادگی نداشته باشد و
نتواند از عهده آن بربیاید ،هم برای خود ایجاد
فشار میکند و هم به دیگران آسیب میرساند.
درست است که یکی از کارکردهای ازدواج
فراهم آوردن توجه و مالطفت و نوازش است
اما انسانی با اختالالت روانپزشکی و اختالالت
شخصیتی شدید ،در ازدواج مورد نوازش و
مالطفت قرار نمیگیرد.
ازدواج در واقع کارکردی دوطرفه است ،نه یک
ارتباطیکطرفه،یعنیهرکسدرارتباطازدواجی
بایددهنده و گیرنده قابلی برای مراقبت ،توجه،
نوازش و کشیدن بار مسوولیت باشد .فشاری که
ازدواج بر اشخاص با اختالالت روانپزشکی
و شخصیتی شدید وارد میکند ،میتواند باعث
تشدید آن اختالالت شود .از طرف دیگر ،کسی
که ناآگاهانه به هوای توجه ،مالطفت ،مراقبت و
همکوشی با یک فرد دارای اختالالت شخصیتی
و مشکالت روانی ازدواج میکند ،دچار آسیب
میشود و عالوه بر خانواده کوچک ،آسیب این
ازدواجها دامن جامعه را هم میگیرد .این جامعه
که میگویم شامل خانواده پایه و بستگان و
همسایهها و نهادهای مدنی است که همگی باید
حل مشکالت این نهاد هزینه بپردازند.
:اماچرابرخیاعتقاددارندمحدودیت
اشخاص دارای اختالالت شخصیتی و روانی،
محرومیت است؟
این اشتباه در فرهنگها و جوامعی ایجاد میشود
کهتنهاراهبرآوردهکردننیازهایعاطفیوجنسی
ازدواج است و فرد تنها در چارچوب خانواده
میتواند نیازهای انسانی خود را برآورده کند.
سوال عملیاتی و واقع بینانه باید این باشد که
این افراد با نیازهای طبیعی خود چه کنند؟ برای
پاسخ به این پرسش و حل این مشکل ،مناسبات
و قواعد اجتماعی باید بازنگری شوند و با توجه
به نیازهای واقعی زندگی به روز شوند.
 :آیا افراد غیرمتخصص میتوانند
با چند مالقات و آشنایی این اختالالت را
تشخیص بدهند؟
نه هرگز .مشکالت روانپزشکی مانند هر مشکل
دیگری باید به وسیله کارشناس و متخصص
تشخیص داده شوند .همین طور که پای شما را
یک متخصص ارتوپدی باید درمان کند و برای

آیا عشق درمانگر است؟

علم امروز اما نشان داده به بعضی روانپریشیها بعد
از درمان و تایید روانپزشک میتوان اجازه ازدواج
داد و درباره دستهای دیگر ،ازدواج تنها باعث عذاب
خود فرد و همسر او و نزدیکانشان میشود.
حاال که ما وارد عصر مدرن شدیم ،باید نگاهمان هم به

آمار طالق در
کالنشهرهای ما به
حدود 60درصد
رسیده ،یعنی از هر
 10ازدواج  6ازدواج
منتهی به جدایی میشود .این جداییها
موجب کلی هزینه و خسارت است که
با کمک گرفتن از نهادهای مدرن و علم
امروز مثل مشاوره پیش از ازدواج
و تشخیص روانپزشکی میتوان از
میزان آنها کم کرد .با چارچوبهای
تفکر سنتی ،روستایی و پیشمدرن
نمیشود در کالنشهرهای صنعتی
امروزی همکاری و تعامل موفقی داشت

حل مشکل حقوقی خود باید به وکیل مراجعه
کنید یا برای لوله آسیبدیده منزلتان باید سراغ
تکنیسین تاسیسات بروید ،تشخیص اختالالت
روانی هم حتما و قطعا برعهده روانپزشک و
روانشناس است بنابراین باز هم به این مساله
پایهای برمیگردیم که مشاوره پیش از ازدواج
ضروری و یک باید است ،نه مفید و اختیاری
بنابراین ،گر چه در این مطلب و مطالب دیگر
درباره موضوع ازدواج مواردی برای توجه و
هشدار گفته میشود ،این به معنی آن نیست که
هر کسی خود میتواند بدون کمک کارشناس

بسیاری از افراد فکر میکنند که عشق اکسیری
است که میتواند بیمار دچار اختالل شخصیت
یا اعتیاد را نجات دهد اما شخصیت فرد با عشق
عوض نمیشود.
این قصه بیشتر موضوع فیلمفارسیهایی است
که با موضوع «الت خوش قلب با مرام»چه قبل
از انقالب و چه بعد از انقالب ساخته شده و
میشود.در این فیلمها التها با عاشق شدن
رستگار میشوند .مطمئن باشید که هیچ عشقی
نمیتواند شخصیت آنتیسوشیال (ضد اجتماعی)
را تغییر دهد و فرد معتاد را درمان کند.
اصوال تجربه عاشقانه تغییر با دوامیدر فرد ایجاد
نمیکند بنابراین اگر شما عاشق کسی شدید و
او هم عاشق شما شده و به یاد هم مهتاب
را نگاه میکنید و به ترانهها گوش میکنید،
این دلیل کافی برای ازدواج مناسب و با
دوام نمیتواند باشد.

و مشاور مشکالت سر راه خود برای ازدواج را
بشناسد و برای حل آنها به صورت فردی عمل
کند .آمار طالق در کالنشهرهای ما به حدود
60درصد رسیده ،یعنی از هر  10ازدواج  6ازدواج
منتهی به جدایی میشود .این جداییها موجب
کلی هزینه و خسارت است که با کمک گرفتن
از نهادهای مدرن و علم امروز مثل مشاوره پیش
از ازدواج و تشخیص روانپزشکی میتوان از
میزان آنها کم کرد .با چارچوبهای تفکر سنتی،
روستایی و پیشمدرن نمیشود در کالنشهرهای
صنعتی امروزی همکاری و تعامل موفقی داشت.
 :برای چه مواردی از اختالالت
روانپزشکی و اختالالت شخصیت ازدواج
ممنوع است؟
اول ،روانپریشیهای مزمن ،یعنی
روانپریشیهایی که سابقه کم و بیش طوالنی
دارند و ماندگار شدهاند .روانپریشیهای مزمن
مانند اسکیزوفرنی و اختالل اسکیزوافکتیو .برای
این نوع اختالالت ،ازدواج یک فشار بزرگ است
و این افراد ،قادر به برآوردن وظایف زندگی
زناشویی هم نیستند.
 :چرا این افراد نمیتوانند در ازدواج
موفق باشند؟
چون روانپریشیهای مزمن عالئمیدارند که
باعث میشود این افراد نتوانند نقش مناسبی را در
زندگیزناشوییبرعهدهبگیرند.روانپریشیهای
مزمنماننداسکیزوفرنیمنجربهپسرفتعملکرد
شناختی میشوند .به همین دلیل در گذشته به آن

درکداماختالالتومشکالتروانپزشکیازدواج
ممنوع نیست ولی محدودیت دارد؟
اینها افرادی هستند که با رعایت چارچوبهای خاصی ممکن است
بتوانند در قالب روابط عاطفی و جنسی ازدواج قرار بگیرند:
روانپریشیهای دورهای اختالالتی هستند که بهبود مییابند ولی ممکن
است بعد از یک یا دو سال دوباره بروز کنند که البته با مصرف دارو،
فاصله این دورهها بیشتر و شدت آنها کمتر میشود اما اگر دارو مصرف
نکنند ،این دورهها با همان ریتم یا حتی شدیدتر ادامه پیدا کند.افراد مبتال به
روانپریشیهای دورهای میتوانند ازدواج کنند به شرطی که همسرشان از
تمام جزییات بیماریشان با خبر باشد و با آگاهی از این جزییات بپذیرد
که با این فرد ازدواج کند .روانپریشان دورهای در فاصله عود بیماری
که میتواند به یک 2 ،یا  3سال و بیشتر هم برسد ،کارایی مناسب دارند
و به خدمات اجتماعی خود ادامه میدهند.
 :چرا باید همسر فرد دچار روانپریشی دورهای از همه
جزییات اختالل همسر خود خبر داشته باشد؟
اول اینکه از نظر اخالقی ،فرد بخش بزرگ و مهم زندگی خود را
نباید از شریک زندگیاش پنهان کند .دیگر اینکه افرادی که مسائل

زندگی همگام با آن تغییر پیدا کند .باورهای قدیمیمانعی
برای ازدواج با یک روانپریش نمیدیدند و اساسا این
پدیده را نمیشناختند و حتی بدتر از آن ،فکر میکردند
شهوت او به مغزش زده و با ازدواج و تخلیه نیروی
شهوت روانپریشی بهتر میشود.

«دمانس پره کوز» یا زوال عقل زودرس میگفتند.
پسرفت عملکرد شناختی باعث میشود شخص
در عملکردهای پیچیده اجرایی و اجتماعی و
خودگردانی ناتوان باشد .متاسفانه بسیاری از این
اختالالت پیشرونده هستند؛ یعنی فرد در 10
سال دوم بیماری گرفتار ناتوانی بیشتری میشود.
اختاللهذیانی(دیلوژنال)نمونهدیگریازهذیان
اختالالت مزمن روانی است ،به معنی باورهای
غیرواقعی و غیرمستند است .مثال فرد دارای
اختالل هذیانی بیدلیل فکر میکند همسرش
غذایش را مسموم کرده یا همسرش با کس
دیگری ارتباط جنسی دارد که گاهی حتی این
باور اشتباه ممکن است منجربه ارتکاب به قتل
شود .یا اینکه فرد دچار این اختالل فکر میکند
کسی مرتب او را با دوربین و ضبط صوت کنترل
میکند .هر قدر با این فرد گفتوگو شود که
اینها خیاالت اشتباه ذهن اوست و هیچ سندی
برای این بدبینیها وجود ندارد ،قانع نمیشود.
هذیانها طیف وسیعی دارند و تنها محدود به
روابط زناشویی نمیشوند .این افراد اگر درمان و
دارویمناسببگیرند،عالئمشانکنترلمیشوند
و تاثیر کمرنگتری بر زندگی میگذارند بنابراین
این افراد باید همیشه تحت درمان باشند و دارو
مصرفکنندوباوجودمصرفداروهم،نمیتوانند
از عهده وظایف خانوادگی ،شغلی و حرفهای
خود بربیایند.
به طور کلی ،نه افراد دچار روانپریشی به
درد ازدواج میخورند و نه ازدواج به درد آنها

برای درک بهتر موضوع ،در ادامه مباحث همسرگزینی
آگاهانه که در  3شماره قبل درباره آنها گفتوگو کرده
بودیم ،این بار همراه با دکتر محمدرضا سرگلزایی،
روانپزشک ،به نکاتی مربوط به ازدواج افرادی با
مشکالت روانپزشکی میپردازیم.

میخورد .این افراد باید توسط پرستار مراقبت
شوند و پرستار با همسر متفاوت است چون یک
پرستار ،یک کار درمانگر یا یک پزشک عالوه بر
دانشی که برای مراقبت از این افراد دارد ،با آنها
رابطه حرفهای ایجاد میکند نه رابطه شخصی
و عاطفی؛ پرستار از بیمار توقع عاطفی ندارد
ولی همسر توقع عاطفی دارد .پرستار یا مراقب
میتواند در فاصله شیفتهای خود به استراحت
برود اما همسر یک بیمار روانپریش پرستار 24
ساعتهای است که استراحت و تجدید قوا ندارد،
این همسر خسته و فرسوده میشود و دیگر
نمیتواند رفتار خوب و محترمانه و سنجیدهای
با این بیمار داشته باشد.
در گذشته خانوادهها به جای خانواده هستهای
(شامل پدر و مادر و فرزندان) ،به شکل خانواده
گسترده(شاملپدربزرگهاومادربزرگهاوحتی
عمهها و عموها و )....بودند .در خانوادههای
گسترده ،طیف متنوعی از بستگان از خواهر و
برادر و عمو و دایی و ...بخشی از بار مراقبت
بیمار روانپریش را برعهده داشتند .به عالوه
در قدیم نمیدانستند که اسکیزوفرنی به شدت
ژنتیک یا ارثی است وشان س ابتالی فرزندان
یک فرد اسکیزوفرن به این روانپریشی  10برابر
فرزندان افراد عادی است .در حال حاضر ،این
گروه امدادرسان خانوادگی جایی در زندگی
ما ندارند و همسر باید به تنهایی این بار را به
دوش بکشد و این بار سنگینتر از توان یک نفر
است ،گذشته از اینکه حاال افراد میدانند ازدواج

مهمشان را پنهان میکنند به دلیل پنهانکاری و ترس از افشا و رسوایی،
مدام تحت فشارند و استرس جزو عوامل تشدیدکننده دورههای
روانپریشی است .از نظر حقوقی هم ،هر زمان همسر مطلع شود که
همسر او مشکلی داشته که در زمان ازدواج آن را پنهان کرده است
و به اصطالح تدلیس در نکاح کرده ،میتواند تقاضای طالق بدهد و
مشکالت حقوقی زیادی در این رابطه به وجود میآید.
بسیاری از افراد روانپریش دورهای وقتی وارد رابطهای به قصد ازدواج
میشوند ،داروهای خود را قطع میکنند یا دارو را نامنظم مصرف میکنند
که خود باعث تشدید بیماری میشود .اگر بیمار زن باشد ،دارو باید در
دوره بارداری و شیردهی زیرنظر پزشک تنظیم شود و زنان مبتال به
روانپریشی دورهای که مشکل خود را پنهان کردهاند ،نمیتوانند در دوران
بارداری و شیردهی به طور منظم مورد مراقبت روانپزشکی قرار گیرند.
بار وراثت ژنی اختالالت روانپریشی دورهای بسیار بار قوی است و
این هم دلیل دیگری است که وجود اختالل باید تمام و کمال به اطالع
همسر آینده برسد .اساسا اگر کسی تحت درمان است باید به درمانگرش
اجازه بدهد که همه اطالعات را به همسر آینده او بدهد .متاسفانه در
بافت سنتیجامعه ما که اصرار بر ازدواج دختر دارند این اختالل را پنهان
میکنند و ازدواج در دورههای بهبود بیماری انجام میشود و بعد با انکار

با یک بیمار اسکیزوفرنشان س ابتالی فرزندان
به این بیماری را 10برابر میکند .به همه اینها
گرفتاریهای اقتصادی حاصل از وجود یک
فرد روانپریش را که نمیتواند کار
کند و همسر او هم باید وظیفه
مراقبت از او را بر عهده گیرد،
اضافه کنید.
 :در چه
اختالالتی دیگری
ازدواج ممنوع است؟
اختالل
در
شدید.
شخصیتهای
اختالل شخصیت ،یعنی شیوه
تفکر ،احساس و رفتار مستمر و
انعطافناپذیر که به خود فرد یا دیگران
آسیب میرساند و در تمام عمر همراه
فرد است؛ یعنی یک بیماری نیست که
عارض شده باشد و بعد رفع شود.
 :ممکن است نمونه اختالل
شخصیتهای شدید را ذکر کنید؟
بله ،مثال شخصیتهای پارانوئید که به همه کس
و همه چیز بدبینند .شخصیتهای اسکیزوتایپال
یعنی شخصیتهایی که برداشتشان از روابط
بینفردی و محرکهای محیطی اشتباه است
و در یک نظام قضاوت و پردازش اطالعات
منزوی زندگی میکنند و نمیتوانند پاسخهای
مناسب بدهند و مناسبات بینفردی را به طور
مناسب درک کنند.
اختالل شخصیتهای مرزی :این شخصیتها
مرتب بیثباتند و باال و پایین میروند ،به شدت
عاشق کسی میشوند و بعد از همان آدم متنفر
میشوند و به او پرخاش و فحاشی میکنند.
این شخصیتها که یک لحظه این طرف مرز
و لحظه دیگر در طرف دیگر هستند ،به درد
ازدواج نمیخورند.
شخصیتهای ضداجتماعی (آنتیسوشیال):
این افراد به حقوق دیگران احترام نمیگذارند
و به طور مستمر دیگران را فریب میدهند و از
دیگرانسوءاستفادهمیکنند.بهتعهداتاجتماعی
پایبندنیستندوبهکراتدروغمیگویند.تکانههای
خود را کنترل نمیکنند و رفتارهای خطرناک
مثل مصرف مواد ،رفتار جنسی بیمباالت و
رانندگی پرخطر دارند.
اینشخصیتهارافقطیککارشناسودرمانگر
در روند مشاوره میتواند تشخیص دهد .مشکل
ایناستکهافرادباضریبهوشیباال،بهصورت
ماهرانهای میتوانند اختالالت شخصیت خود
را بپوشانند و پنهان و توجیه کنند بنابراین هر
چقدر کسی باهوشتر باشد ،تشخیص اختالل
شخصیتدراودشوارتراستومشاورودرمانگر
باید باتجربهتر و آموزشدیدهتر باشد.
افراد با اختالل شخصیت نیاز به درمانگر و
مشاور و مربی و مراقب دارند و قطعا یک
همسر نمیتواند این نقشها را برعهده گیرد.
اگر همسری میخواهد به دلیلی این نقشها را
برعهده گیرد ،باید قبل از آن حتما آموزش ببیند.

بیماری ،مصرف دارو قطع میشود و بعد عود (برگشت) بیماری پیش
میآید و ازدواج به مشکل برخورد میکند.
قبال گفتم که برای شخصیتهای مرزی ،ضداجتماعی و پارانوئید ازدواج
ممنوع است .شخصیتهای خودشیفته ،نمایشی ،جبری -وسواسی و نیز
شخصیتهای منفعل مهاجم جزو شخصیتهایی هستند که در صورت
ازدواجبایدتحتدرمانقراربگیرندوهمسرشانهمازجزییاتشخصیت
ودرمانآنهامطلعباشد.اگرمیخواهیددربارهایننوعاختاللشخصیتها
یک کتاب ساده بخوانید ،کتاب «چهره جدید شخصیت» نوشته جان الدهام
با ترجمه مهدی قرچهداغی ،انتشارات علمیرا به شما توصیه میکنم.
در مورد افرادی که درگیری جدی با مواد دارند یا معتاد به موادی هستند
که زندگی را به شدت مختل میکنند مانند مت آمفتامین یا هروئین و
مواد روانگردان توصیه میکنم در دورههای کوتاه بهبود تصمیم به ازدواج
نگیرید زیرا عود و بازگشت در این افراد به 60درصد یا بنا بر مطالعاتی تا
 80درصد درسال اول میرسد .در افراد الکلی یا معتاد به مواد مخدر خطر
عود با وجود دورههای پاکی و بهبود بسیار باالست بنابراین این افراد در
دورههای کوتاه بهبود گزینه مناسبی برای ازدواج نیستند ،مگر اینکه این
بهبود بعد از طی دوره طوالنی درمان به شیوه زندگی دیگرمنجر بشود.
این درمان کامل را فقط درمانگر بیمار میتواند تایید کند.

فکرمثبت
عکس و مکث
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داستان زندگی

دنیـای تنـهای حـاج خـانـم

کتایون خانجانی
روانشناس و رواندرمانگر

نگاهش به در بود .وقتی وارد شدم با لبخند گفت« :سالم دخترم».
خانم مسن مهربان و خوشخندهای بود .از وقتی لباسهای بیمارستان را پوشیدم و روی
تخت نشستم ،سر حرف را باز کرد .مادر شهید بود و دبیر بازنشسته .یک دختر و پسر
دیگر داشت و برای اینکه مزاحمشان نشود ،برای چکاپ و مشکالتش بستری شده بود.
از داماد و دخترش میگفت و اینکه جوانهای االن قدر زندگیشان را نمیدانند.
کمیکه بیشتر آشنا شدیم ،حاج خانم صدایش میکردم .در بیمارستان هم اتاقی بودیم
و حالمان نسبتا مساعد بود ولی از صدای ناله و درد کشیدن بیماران اتاقهای بغلی
و اتفاقاتی که میافتاد ،غمگین میشدیم تا اینکه قرار شد حاج خانم مرخص شوند.
روز ترخیص دکتر به حاج خانم گفت که مشکل خاصی نیست و باید مرخص بشوند.
فقط الزم است دو ماه دیگر به مطب بروند.
حاج خانم عصبانی شد و گفت« :من برم و دوباره برگردم؟ من پیرزن تنها چطور دوباره بیام؟»
هر چه دکتر توضیح میداد که مشکلی نیست ،حاج خانم توجه نمیکرد .دکتر اتاق
را ترک کرد و پرستار بعد از یک ساعت آمد و گفت« :مادر ،زنگ بزن بچههات
بیان دنبالت .مرخص شدید».
حاج خانم شروع به گریه کرد .میگفت من نمیرم ،بیرونم کنید ،من پسرم را در راه
این مملکت دادم .من تنهام و...
خیلی متاثر بودم و وقتی حاج خانم اشک میریخت ،کامال درکش میکردم .میدانستم
وقتی کسی فرزندش را از دست میدهد ،این داغ عمیق در سنین پیری عمیقتر میشود
چون به طور طبیعی همه در این سنین بازنشسته هستند و حتی اگر بیمار و آسیبدیده
هم نباشند ،اوقات فراغت بیشتری دارند و با مرور گذشته و خاطرات ،داغ فرزندانشان
را بیشتر حس میکنند .حاال تصور کنید کسی مانند حاج خانم فرزند بیماری هم داشته
باشد و نگران آینده او هم باشد.
این فکر مثل خوره به جانشان میافتد که چه کسی قرار است از او مراقبت کند؟
من ناتوانم ،چگونه از خودم و فرزندم مراقبت کنم؟ چه خواهد شد؟ استرس و درد
عمیق سالیان ،عمیقتر میشود.
حاج خانم از تنهایی ،نگرانی از زندگی دخترش ،ترس از طالق او و نگرانی برای
نوههایش دردهای روانی را در جسمش بیشتر حس میکرد و نمیخواست با دردهایش
تنها بماند .نیاز داشت دیگران بدانند چه زجری از شهادت فرزندش و جانباز شدن
پسر دیگرش میکشد .زنی که روزی دبیر عربی ،مادر یک شهید و یک جانباز و زنی
اجتماعی و پرانرژی بود حاال باید با دردها و تنهاییهای پیری دست و پنجه نرم میکرد.
باالخره دختر این خانم مسن و محترم آمد و هر طور بود ایشان را برد اما این
داستان بهانهای شد برای گفتن نکاتی در مورد افراد مسنی که شاید به دلیل مشغلهها
حواستان به آنها نباشد.
 -1افراد مسن به توجه و رسیدگی نیاز دارند و تحمل تنهایی برایشان دشوار است .آنها
دوست دارند صحبت کنند ،از گذشته و اتفاقها بگویند و شما آنها را واقعا بشنوید.
 -2بهانهجوییهای حتی بیمنطقشان در راه گرفتن توجه است .حتی اگر گاهی بدخلقی
میکنند ،باید درک کرد که زمانی تا چه حد توانا بودهاند و حاال نه .مخصوصا افراد فعال،
مدیر و موفق که دچار ناتوانی و بیماریهای جسمانی میشوند ،تابآوری کمتری دارند.
 -3نگرانیهایشان برای اطرافیانشان گاهی منجر به دخالتهای غیرمنطقی میشود.
در این صورت ،میتوانید با حفظ احترام آنها در زندگی شخصیتان تغییر خاصی
ایجاد نکنید .سعی کنید با روشی دوستانه و با محبت آنها را متوجه کنید که چقدر
دوستشان دارید ولی آزادی عمل برایتان مهم است.
 -4هر فرد مسنی به اندازه ناکامیها ،آسیبها و دردهایش در زندگی در دوران
پیری ممکن است آزارهای بیشتری برای دیگران داشته باشد .مجبور نیستید تحمل
کنید ولی کافی است بدانید خودش بیشتر از شما آزار میبیند و سعی کنید با خشم
و نامهربانی پاسخ ندهید.
 -5باال رفتن سن الزاما به معنای از دست دادن قدرت تصمیمگیری و بازنشستگی از
همه کارها نیست ،پس لطفا پیش از موعد آنها را از زندگی و دنیا بازنشسته نکنید.

معرفیکتاب

دوبـاره فکـرکـن
کتاب دوباره فکر کن اثر آدام گرانت از آمادگی ذهنی و قدرت دوباره و تجدید نظر
در آموختههای قبلی برای گرفتن تصمیمات به موقع در زندگی و رسیدن به اهداف
میگوید .گرانت در این کتاب به این نکته اشاره میکند که بیشتر مردم فکر میکنند
هرچقدر فردی باهوشتر باشد ،توانایی حل مسائل پیچیدهتری دارد و سریعتر از
تهای
دیگران به راهحل میرسد اما در دنیای پیچیده امروزی ،مجموع ه دیگری از مهار 
شناختی وجود دارد که شاید بیشتر از هوش اهمیت داشته باشند؛ قابلیت تجدیدنظر،
فکر کردن دوباره و فراموش کردن آموختههای پیشین .کتاب دوباره فکر کن از ارزش
تجدید نظر و بهکارگیری نوعی انعطافپذیری ذهنی حرف میزند که شما را از
موقعیتهای بحرانی نجات میدهد .تمرکز اولین بخش کتاب بر باز کردن ذهنمان است.
همچنین در این بخش خواهید فهمید که چرا یک کارآفرین آیندهنگر در دام گذشته
گیر میکند ،چگونه یک دانشمن ِد برنده جایزه نوبل از اشتباه کردن لذت میبرد ،چگونه
بهترین پیشبینیکنندگان جهان دیدگاههایشان را بهروز
میکنند و چگونه یک فیلمساز برنده اسکار مبارزات
سازندهای دارد .دومین بخش به بررسی راهکارهای
تشویق سایر افراد به تجدیدنظر میپردازد .سومین
بخش درباره رویکردمان برای ساخت جوامع متشکل
از یادگیرندههای مادامالعمر است.
این کتاب ،فراخوانی برای رها کردن دانش و عقاید
منسوخ و تثبیت خودانگاره نه بر اساس ثبات رأی،
با اتکا بر انعطافپذیری است تا شرایط بهتری برای
موفقیتهای کاری و زندگی بهتری داشته باشید.
کتاب دوباره فکر کن ،نوشته آدام گرانت را نشر
نوین ترجمه و در  288صفحه منتشر کرده است.

مالیر با تولید گسترده انگور ،کشمش و شیره انگور به «شهر جهانی انگور» شهرت پیدا کرده است.
کشاورزان و باغداران مالیر بیش از  700سال است انگور کشت میکنند .شهرستان مالیر در استان همدان
با حدود  11هزار هکتار تاکستان هر سال به طور میانگین  23تن انگور در هر هکتار تولید میکند.

داستان زندگی
دکتر احمد احمدیپور ،روانپزشک ،عضو هیات علمیدانشگاه
عل ومپزشکی آزاد تهران

در صورت ابتـال به کرونا مصرف داروهای روانپزشکیتان  را قطع نکنید!
خیلی وقتها افرادی که تحت درمان با داروهای
روانپزشکیهستند،وقتیبهکرونامبتالمیشوند،
مصرف داروهایشان را قطع میکنند.
در برخی افراد ،استرس ناشی از ابتال میتواند
نظم و روتین زندگی را تحتالشعاع قرار دهد
و آنقدر ذهنشان درگیر بیماری شود که فراموش
کنند داروهاي روانپزشکیشان را مصرف کنند.
خيليها هم نگران ميشوند كه نكند درمان
داروييشان با درمانهاي بيماري كرونا تداخل
داشته باشد و از روي ترس و آگاهانه ادامه
درمان را رها ميكنند.
در این افراد شايد با قطع درمان بيماري
زمينهايشان تشديد نشود كه علت آن هم
مشخص است؛ چون همانطور كه اثربخشي
داروهاي روانپزشکی نياز به گذشت زماني
حدود چهار تا شش هفته دارد ،قطع داروها هم
بالفاصله باعث عود بيماري زمينهاي نمي شود.
گاهی هم نگراني و مشغله فكري به اضافه
عالئم جسمي سخت ناشي از كوويد آنقدر
تحليلبرنده است كه ممكن است افراد حتي
در مورد ادامه يا قطع داروهاي روانپزشکی
خود از پزشك معالج سوال نكنند.

نكته بسیار مهم اين است كه به هيچ عنوان
قطع داروها در زمان ابتال توصيه نميشود و
قطع درمان روانپزشکی نه تنها سودي به بيمار
مبتال به کرونا نميرساند ،حتي باعث ضرر و
آسيب به او خواهد شد.
امروزه ثابت شده درمان ضداضطراب میتواند
عوارض ناشي از بيماري كرونا را كاهش دهد.
به این معنا كه با قطع داروها و عود احتمالي
اضطراب ،فرد مبتال احتماال بيماري شديدتري
را تجربه خواهد کرد.
حتي در پروتكلهاي اخير درمان ضدكرونا از
دارويي به نام «فلووكسامين» نام برده شده كه
از دسته داروهاي ضداضطراب است .البته این
یافته به هیچ وجه به این معنا نیست که افراد
میتوانند بدون دستور پزشك و خودسرانه اين
دارو را در زمان ابتال به كرونا استفاده کنند.
از طرفي ديگر ،ثابت شده بيماري افسردگي
باعث وخيم شدن حال بيمار مبتال به كرونا و
افزايش احتمالي بستري در بخشهاي مراقبت
ويژه و خداي ناكرده افزايش احتمال مرگ و مير
افراد مبتال میشود .اهميت افسردگي تا جايي
است كه پيشنهاد شده حتما در سواالت ابتدايي

در شرح حال بيماران كوويد در مورد ابتالیشان
به افسردگي نيز سوال شود .بنابراین ،توصيه
ميشود اگر سابقهاي از ابتال به افسردگي در
گذشته داشتهايد يا در حال حاضر نيز عالئم
افسردگي داريد ،در صورت ابتال به كرونا و
مراجعه به پزشك ،ايشان را از وضعيت خلقي
خود آگاه کنید.
یادتان باشد قطع داروهاي روانپزشکی مانند
داروهای ضدافسردگي ،ميتواند در بدتر شدن
حال بيمار مبتال به كوويد نقش داشته باشد.
اين بدتر شدن حال صرفا محدود به تشدید
حالت افسردگي فرد نيست و منظور بدتر شدن
بيماري كروناست.
در چنين مواقعي نه تنها قطع داروها توصيه
نميشود ،در مواردي حتي الزم است داروهاي
ضداضطراب يا افسردگي برای بيماري هم كه
قبال از آنها استفاده نميكرده ،تجويز شود.
قبل و بعد از واكسيناسيون هم به هيچ وجه
الزم نيست درمانهاي روانپزشکی خود را
قطع کنید و ميتوانید همزمان با مصرف
هر داروي روانپزشکی و با خيال راحت،
واكسن كرونا بزنید.

مهارتزندگی

سـالمنـدی ،دوران روشن زندگی
از دید بسیاری از مردم ،سالمندی دوران سخت و
تاریکی در زندگی است در حالی که الزاما اینطور
نیست .در دوران سالمندی قوای جسمانی در اثر
گذشتزمانکاهشپیدامیکندامامیتواندیکی
از دورانهای خیلی خوب زندگی باتجربههای
عالی باشد .چگونه گذراندن دوره سالمندی به
این مساله بستگی دارد که در جامعه چطور با
سالمندانبرخوردمیشودودرخانوادههاجایگاه
سالمندان چقدر اهمیت دارد.
تعریفسالمندیدرکشورهایمختلفباتوجهبه
شرایط فرهنگی آنها تفاوت دارد .در حال حاضر
با توجه به افزایش امید به زندگی ،اصالح تغذیه و
شرایطزندگی،سازمانجهانیبهداشتتعریفیا
ح کرده
طبقهبندی جدیدی از سن سالمندی مطر 
است .در تقسیمبندی جدید ۶۶ ،تا ۷۹سالهها را
میانسال ۸۰ ،تا  ۹۰سالهها را بزرگسال و افراد
 ۱۰۰سال به باال را سالمند میشناسند .واقعیت
این است که با افزایش سن ،فرد نیازهای متفاوت
و خاصی پیدا میکند .رفع نیازهای معیشتی ،نیاز
به تفریح ،داشتن زندگی اجتماعی و احساس
امنیت بسیار مهم است .سالمندان نیاز دارند:
احساس کنند که هنوز مورد تایید و پذیرش

هستند.در جامعه ما در گذشته خانوادهها نسل به
نسلدریکخانهزندگیمیکردند.باتحوالتیکه
صورت گرفت ،فرزندان بعد از ازدواج از خانواده
ی از جوانها قبل
جدا میشدند اما امروزه خیل 
از ازدواج احساس میکنند باید استقالل داشته
باشند و از خانواده جدا میشوند .پدر و مادر
میتوانند الگوی جوانترها باشند .وقتی فرزندان
از همان کودکی ببینند والدینشان به بزرگترها و
پدربزرگ مادربزرگ اهمیت میدهند و احترام
میگذارند ،رفتار درست با سالمندان را از آنها

میآموزند .از طرفی ،بزرگترها با چشیدن سرد و
گرمروزگاردرسالهاییکهپشتسرگذاشتهاند،
سراسر تجربههای ارزشمند هستند .استفاده از
تجربه آنها و نشستن پای حرفهایشان عالوه
بر کمک به خود ما باعث میشود احساس کنند
که هنوز مورد تایید و پذیرشاند.
شادیوتفریحداشتهباشند .سالمندان نیاز دارند
روابطاجتماعیودورهمیباهمسنوسالهایشان
داشته باشند و بتوانند با همدیگر صحبت کنند،
مخصوصا کسانی که شاغل بودند و بازنشسته
شدند .حتما در پارکها خانمها و آقایان مسن
را دیدهاید که دور هم جمع میشوند و ساعتی
را به قدم زدن و گپ و گفت با هم میگذرانند.
آنها به زندگی اجتماعی نیاز دارند.
تواناییهاوهویتشانشناختهشود.بازنشستگی
و سالمندی به معنای تارک دنیا شدن نیست؛ افراد
در این سنین نیاز دارند فعالیت و کارهایی انجام
دهند تا احساس بودن داشته باشند اما در جامعه
ما متاسفانه خیلی پیش از موعد ناتوان فرض
میشوند و آنها را از همه چیز بازنشسته میکنند.
بهنیازهایعاطفیشانپاسخدادهشود.متاسفانه
خیلی از خانوادهها به دالیلی مانند شرایط زندگی
و مهاجرت ،بزرگترها را رها میکنند و آنها هم
واقعا به دلیل اینکه سرپناه و کسی را در کنارشان
ندارندوازلحاظشرایطمعیشتیومالیازامکانات
کافی برخوردار نیستند ،مجبور میشوند به خانه
سالمندان بروند که حسنهایی هم دارد ولی
خیلی وقتها جواب نیازهای آنها را نمیدهد.
همدم و همزبان داشته باشند .برای افراد سالمند
تنهایی بسیار سخت است و به همدم نیاز دارند
اما وقتی بحث ازدواج پیش میآید ،بسیاری
از خانوادهها آن را نمیپذیرند .برخی هم آن

دکتر بهروز بیرشک
روانشناس ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

را در مورد پدربزرگها قابل قبول میدانند و
درباره مادربزرگها گناهی نابخشودنی .این افراد
نمیدانند در این سنین اصال مسئله رابطه جنسی
مطرحنیستونیازعاطفیباازدواجرفعمیشود.
آنها به همدم نیاز دارند و چقدر خوب است که
ذهنمان را کمیبازتر کنیم و مانع آسایش و مخل
احساس امنیت آنها نشویم.
به سالمت جسم و روانشان توجه شود .با باال
رفتن سن ،برخی اختاللهای جسمانی به مرور
زمان ایجاد میشود که به رسیدگی و قرار
گرفتن تحت نظر پزشک نیاز دارد .مشکالتی
مانند پوکی استخوان ،تحلیل غضروفهای بدن،
تصلب شرائین ،اختاللهای بعد از یائسگی در
خانمها و ...بنابراین باید تغذیه سالم و سالمت
جسم و روان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .برخی
افراد سالمند با مسائل روانیای مانند اضطراب،
افسردگی،احساسپوچیواحساسطردشدگی
مواجهمیشوندواحساسیاسوناامیدیمیکنند.
این احساسها و احساس تنهایی آنها را آزار
میدهد و کنار آمدن با آن میتواند بسیار سخت
باشد.احساسسرباربودنخیلیازبزرگترهایی
که با فرزندان خود در خانواده زندگی میکنند،
آزار میدهد و باید مراقب باشیم چنین احساسی
در آنها به وجود نیاید .آنها باید کامال احساس
پذیرفته شدن داشته باشند.

سخن آخر

یادمان باشد یک فرد سالمند به ترحم نیاز ندارد،
به توجه ،همدل ،شریکی که او را درک کند ،نیاز
دارد .عالوه بر این ،باید بدانیم ما هم روزی پا به
این دوره خواهیم گذاشت و باید با برنامهریزی
و آمادگی وارد این مرحله بشویم.

تا از گرفتاری کسی و پیشنهاد برای
کمک به او حرف میزنیم ،شروع
میکندجملههایآشناییرابهخوردمان
میدهد تا حساب کار دستمان بیاید که
نباید از او هیچ توقعی داشت .در این
مواقع ورد زبانش اینهاست« :هنر کنم،
کالهم را نگه میدارم تا باد نبرد .من هنر
کنم،گلیمخودمراازآببیرونمیکشم،
هنر کنم ،زندگی خودم را میچرخانم،
چراغی که به خانه رواست ،به مسجد
حرام است و»...
ضربالمثلهای ایرانی شیرینند اما
گاهی هم دستاویزی میشوند برای
اینکهازندایوجدانمانفراروخودمان
را توجیه کنیم که مسئولیتی گردنمان
نیست چون به هر حال بزرگترها و
پیشینیان ما چیزی میدانستهاند که
اینها را گفتهاند.
وقتی میشنویم که کسی کمک
میخواهد ،زود یکی از این
ضربالمثلها را از گوش ه پستوی
ذهنمان بیرون میکشیم و جار میزنیم
تا دیگر صدای وجدانمان را نشنویم،
تا خیالمان راحت شود که هنوز برای
اینکهبهدیگریخیریبرسانیم،آنقدرها
متمول نیستيم و کاری از دستمان
برنمیآید .تا ديگران مجاب شوند و
ديگر به ما پيشنهاد ندهند قدمي براي
كسي برداريم.
آن وقت به فکر هنرهایی ميافتيم که
ای کاش نداشتیم؛ هنر اینکه فقط کاله
خودمان را نگه داریم و گلیم خودمان
را از آب بیرون بکشیم .هنرهایی که
هیچکس تحسینشان نمیکند.
بیا هر وقت این جملهها خواست
به ذهنمان آفت بزند و مانع شود که
با حرف دلمان کار کنیم ،خودمان را
بزنیم به آن راه که تشویقمان میکند به
بهتر بودن نه انفعال .به اينكه بايد درد
عضوی از روزگار قرارمان را بگيرد،
كه بايد همچو باد بهاري گرهگشا
باشيم ،كه تفقد درويش بينوا شكرانه
سالمت است و...
زيبا گفتن و زيبا شنيدن و انتخاب
بهترينها هنر است ،در جبر خيالي
نتوانستن ،دست و پا نزنيم.

ستون آخر
گاهی الزم است برای اینکه شرایط
کسی را کامال درک کنی ،خودت
را لحظاتی جای او بگذاری و
همذاتپنداری کنی؛ پس بیا این
کار را درباره مهمان این ستون
انجام دهیم.
فکر کن مادر جوان  39سالهای هستی
که سه فرزند کوچک داری ،همسرت
خیاط بوده و بیکار شده و در حل
معادله روزگار ماندهای که ناگهان
میفهمیبه سرطان پستان هم مبتال
شدهای .حتی تصورش هم سخت
است نه؟ اما این واقعیت زندگی
رقیه خانم است.
او باید دورههای شیمیدرمانی را
بگذراند اما آنها حتی در تامین
هزینه اجاره خانه و سیر کردن
شکم کودکانشان هم ماندهاند چه
رسد به تامین هزینه درمان.
این خانواده به کمک فوری من و تو
نیاز دارند .پس بیا بیتعلل کمک نقدی
خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به
6221-0610-8001-0756
نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنیم و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا
شماره همراه 09198012677
تماس بگیریم .این بیمار با کد
 25896در 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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به مناسبت روز 29سپتامبر مصادف با  7مهر؛ روز جهانی «قلب»

روزی برای سالمت سلطان بدن
بیماریهای قلبی به
دو دسته بیماریهای
مادرزادی و اکتسابی
ممیشوند.
تقسی 
بیماریهای مادرزادی
قلب اساسا غیرقابل
پیشگیریهستند
چراکه ژنها در بروز
آن نقش دارند .البته
راهکارهایی برای کاهش
این خطرات وجود دارد.
بهعنوان مثال ،اگر مادر
طی دوران بارداری
دچار بیماری سرخجه
شود ،جنین در معرض
ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی خواهدبود
بنابراینواکسیناسیون
مادر علیه سرخجه
میتواند نقش موثری
در سالمت جنین
داشتهباشد

دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق
و عضو هیات علمی دانشگاه
علومپزشکی تهران

بهطور کلی ،بیماریهای قلبی به دو دسته
بیماریهایمادرزادیواکتسابیتقسی ممیشوند.
بیماریهای مادرزادی قلب اساسا غیرقابل
پیشگیری هستند چراکه ژنها در بروز آن نقش
دارند .البته راهکارهایی برای کاهش این خطرات
وجود دارد .بهعنوان مثال ،اگر مادر طی دوران
بارداری دچار بیماری سرخجه شود ،جنین
در معرض ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی
خواهدبود بنابراین واکسیناسیون مادر علیه
سرخجه میتواند نقش موثری در سالمت جنین
داشتهباشد .همچنین مصرف بعضی داروها در
دوران بارداری زمینهساز این خطر برای جنین
است و از همینرو ضرورت دارد که مادر برای
مصرف هر نوع دارو؛ چه گیاهی و چه شیمیایی،
با پزشک مشورت کند.

تاثیر «شیوه زندگی سالم» در
پیشگیری از بیماریهای قلبی

در رابطه با بیماریهای اکتسابی باید گفت که
«گرفتگیعروققلب»بهعنوانشایعترینبیماری
قلبی اکتسابی در تمام جوامع مطرح و تقریبا در
تمام خانوادهها یک نفر مبتال به سکته قلبی یا
گرفتگی عروق است.
رعایتشیوهزندگیسالمتاثیرجدیدرپیشگیری
و تشدید بروز بیماریهای قلبی اکتسابی از جمله
گرفتگیعروقدارد.حتیاگریکنفرژنزمینهساز
گرفتگیعروقداشتهباشدواینبیماریدراعضای
خانواده وی دیده شود ،باز هم با شیوه زندگی
سالم میتوان از بروز بیماری پیشگیری کرد یا
اینکه بروز عالئم در سنین باالتر ایجاد شود.
دیابت،فشارخونباالوچربیخونریزفاکتورهای
بروزگرفتگیعروقهستندکهکنترلاینمشکالت
در پیشگیری از بیماریهای قلبی نیز کامال موثر
خواهدبود .این افراد باید به مصرف داروهای

تجویزی کامال اهمیت دهند و تصور نکنند که
با یک نسخه دارو دیگر نیازی به ادامه روند درمان
نیست .همچنین الزم است از طریق دستگاههای
خانگی یا مراجعه منظم به پزشک قند ،فشار و
چربیخون کنترل و از تاثیر دوز دارو اطمینان
حاصل شود.

ضرورت ترک«سیگار» و «قلیان»

سیگار با هر تعداد حتما برای قلب مضر است و
برخالف تصور ،حتی یک سیگار در روز یا هفته
نیزخطرناکخواهدبودوتاییدشدهکهسیگارهای
فیلتردارو...نیززمینهسازگرفتگیعروقمیشوند.
قلیان نیز مانند سیگار در بروز گرفتگی عروق و
سکته قلبی نقش دارد.

علتبروزاینمشکالتازآنجاستکهبامصرف
سیگار و قلیان ،ضربان قلب و فشارخون افزایش
پیدا میکند ،رگها دچار گرفتگی میشوند و
بهمرور زمان گرفتگی مکرر رگ منجر به
گرفتگی میشود .در عین حال ،سیگارکشیدن
سطح اکسیژن خون را کاهش میدهد و باعث
ورود دیاکسیدکربن و مونوکسیدکربن به بدن
میشود که برای قلب آسیبرسان است .کمبود
اکسیژن در افرادی که دچار گرفتگی رگ است
نیز مستعد سکته قلبی میشود.
از زمانی که سیگار تدریجی کنار گذاشتهشود،
احتمال آسیبها کم میشود اما خطر تا  ۱۰سال
وجود دارد بنابراین باید بهصورت اورژانسی
ترک شود.

«ورزش» و کاهش 25درصد خطر
بیماریهای قلبی

همه از مزایای ورزش بر سالمت اطالع داریم.
انجام تمرینات ورزشی خطر بیماریهای قلبی
را تا 25درصد کاهش میدهد و بهخصوص
ورزشهای هوازی تاثیر عالی دارند .برای
بهرهمندی از فواید ورزش نیازی به تمرینات
سنگین نیست و حتی پیادهروی نیز ورزش
هوازی محسوب میشود و مفید است .مدت
طوالنی نیز مطرح نیست؛ حتی ورزش یک روز
درمیان به مدت  ۳۰دقیقه پیادهروی در سالمت
قلب موثر خواهدبود.
از همینرو توصیه میشود همه افراد حتی اگر
توانایی ورزش فشرده و سنگین را ندارند،

پیادهروی را در برنامه روزانه خود بگنجانند و
بهخصوصدرساعاتیکهآلودگیهواکمتراست
و هوای خیلی گرم یا سرد نباشد ،ورزش کنند.

«تغذی هسالم»وپرهیزازچربیهایاشباع

در مورد اهمیت تغذیه سالم نیز بارها صحبت
شدهاست .میوهها و سبزیجات جزو بهترین
خوراکیها در سبد تغذیه سالم است که توصیه
میشود حداقل  5وعده میوه و انواع سبزی در
رژیم غذایی روزانه میل شود.
میوهها و سبزیجات حاوی آنتیاکسیدان هستند
که برای قلب مفیدند .حبوبات نیز مفید هستند و
حتیاالمکان دو وعده در هفته میل شود .لبنیات
را نباید فراموش کرد اما از انواع کمچرب

انتخاب شود زیرا لبنیات پرچرب حاوی
اسیدهای چرب اشباع هستند که برای قلب
مضر است .گوشت قرمز بهتر است محدود
شود زیرا حاوی چربیهای اشباع و زمینهساز
مشکالت قلبی است .مصرف دو وعده ماهی
در هفته بهدلیل اسیدهای چرب امگا 3توصیه
میشود.خشکبارمانندگردونیزحاویاسیدهای
چرب امگا  3است و حتی بهاندازه یک مشت
در هفته نیز مفید خواهدبود.

«چربی شکم»؛ تهدید جدی «قلب»

کنترل وزن جزو عوامل مثبت تاثیرگذار در
سالمت قلب است .افرادی که دچار اضافه
وزن و چاقی هستند ،تحرک و ورزش کمتری
دارند و از تاثیرات ورزش بیبهره میمانند.
همچنینچاقیزمینهسازابتالبهدیابت،فشارخون
و چربی باال است .چاقی باعث التهاب در بدن
نیز میشود که بهمرور زمان گرفتگی رگ اتفاق
میافتد .تجمع چربی در بافت شکم تاثیر منفی
جدیتری دارد و ابتال به بیماریهای قلبی در
چنین افرادی بیشتر است.

غربالگری و اهمیت تشخیص بهموقع
بیماریهای زمینهای

غربالگری برای تشخیص زودرس بیماریها
نیز از دیگر اصول مهم حفظ سالمت است.
افراد نباید وضعیت ظاهری را مالک سالمت
بدانند و از  40سالگی به بعد حتما برای چکاپ
ساالنه فشارخون اقدام کنند .البته اگر فشارخون
از دوران کودکی یا جوانی تشخیص دادهشود
باید این کنترل زودتر مدنظر باشد .آزمایشهای
دورهای برای تشخیص سطح چربی و قند خون
نیز ضروری است تا در صورت نیاز بهموقع
درمان شود .گاهی دیده میشود که گرفتگی
عروق در یک خانواده بهدلیل چربی باال است
و اگر هر کدام از اعضا زودتر برای کنترل چربی
و درمان اقدام کنند ،از بروز گرفتگی عروق
پیشگیری میشود.
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برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت
خانواده مبلغ یکصدوبیست هزارتومان
(قیمت کتاب  ۱۵۰هزارتومان
است که پس از کسر  ٪۲۰تخفیف
120هزارتومان میشود)
به شماره حساب 9ـ2121ـ 811کد 1201
بانک پارسیان شعبه داودیه ،شماره شبا:
IR46-0540-1201-8110-0002-1210-09
بهنامموسسهفرهنگیابنسینایبزرگ
(نشریه سالمت) واریز نموده
و تصویر آن را به شماره همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

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

سفره سالم

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

متخصص طب سنتی

 6قدم تا پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی به مناسبت «روز جهانی قلب»

دکتر غالمرضا
کردافشاری
استاد دانشکده
طب سنتی دانشگاه
علومپزشکیتهران

تعادل را رعایت کنید!

 29سپتامبر برابر با  7مهر در تقویم سالمت
جهانی با نام روز جهانی قلب نامگذاری
ترجمه:
ندا احمدلو
شده است .هدف از نامگذاری این روز،
افزایش توجه مردم جهان به حفظ سالمت
این ارگان حیاتی بدن است .متاسفانه در دهههای اخیر و به
دلیل تغییر شیوه زندگی و الگوهای غذایی ،مرگومیر در اثر
ابتال به بیماریهای قلبی ،همواره در صدر فهرست مهمترین
دالیل مرگومیر در جهان قرار داشته است .بد نیست بدانید
که اصالح الگوهای غذایی میتواند تاثیر چشمگیری بر حفظ
سالمت قلب یا پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی
داشته باشد .اگر بتوانید در طول زندگیتان ،این  6قدم تغذیهای
را که در صفحه «سفره سالم» این هفته اعالم کردهایم ،رعایت
کنید ،بهطور حتم میتوانید سالمت قلب خود را تا حد قابل
قبولی تضمین کنید.

بسیاری از افراد گمان میکنند که تغذیه سالم ،تنها راه حفظ
سالمت عمومیو سالمت سیستم قلبی-عروقی بدن است .این
در حالی است که براساس تحقیقات جدید ،مشخص شده
است که حجم غذای مصرفی در هر وعده ،به اندازه نوع غذای
مصرفی ،اهمیت دارد؛ یعنی افزایش کالری دریافتی ،حتی در
یک وعده غذایی و از طریق خوردن غذاهای سالم هم میتواند
برای سالمت عمومیبدن و قلب ما خطر داشته باشد .محققان
میگویند اگر شما بتوانید حجم وعدههای غذایی را کاهش و
تعداد آنها افزایش بدهید ،میتوانید گام بزرگی در راستای حفظ
سالمت قلب و عروقتان بردارید! به این منظور ،بهتر است
حجم وعدههای اصلی غذایی را کمتر کنید و یک میانوعده
به میانوعدههای خود بیفزایید .شما میتوانید از این راهها برای
کنترل وعدههای غذاییتان استفاده کنید:
 بشقاب کوچکتری برای سرو غذا در نظر بگیرید.
 حدود  2ساعت قبل از شام یا ناهار 2 ،عدد میوه فصل یا
یک بشقاب کامل از ساالد سبزیها یا صیفیها مصرف کنید.
این کار باعث دریافت آنتیاکسیدانها و فیبر غذایی بیشتری
میشودومیلشمابهپرخوریدروعدههایاصلیراکممیکند.
 حدود یک ساعت قبل از شام یا ناهار ،یک لیوان آب
ولرم بنوشید .با این کار ،اشتهای خود را کنترل خواهید کرد.
 حتما نصف بشقاب غذای خود در وعدههای اصلی را به
سبزیهای تازه و حبوبات اختصاص بدهید.
تمامیاین کارها باعث پیشگیری از دریافت کالری مازاد و در
نتیجه ،حفظ سالمت سیستم ایمنی و سیستم قلبی-عروقی
میشوند .دریافت کالری اضافی ،به معنای افزایش اندازه دور
کمر و ابتال به اضافهوزن است .هر دوی این موارد ،خطری
جدی برای قلب و سیستم ایمنی محسوب میشوند!

گام دوم :میوهها و سبزیهای بیشتری
مصرف کنید

تاحدودیکدههپیش،توصیهمیشدکهتمامیافرادبرایحفظ
سالمت سیستم قلبی-عروقی خود ،روزی  3تا  5واحد میوه
و سبزی مصرف کنند .این در حالی است که کاهش
فعالیتهای فیزیکی در سالهای اخیر ،باعث
شده است تا متخصصان دانشگاههاروارد به
تمامیافرادیکهمیخواهندقلبسالمتری
داشتهباشند،توصیهکنندتامیزانمصرف
میوهها و سبزیها در طول روز را به
 6تا  9واحد ،افزایش بدهند .هر
واحد میوه برابر با  60گرم و
هر واحد سبزی یا صیفی ،برابر
با یک لیوان است .بهتر است
که تنوع رنگ را در مصرف
میوهها و سبزیها رعایت کنید
تا آنتیاکسیدانهای بیشتری به

در آستانه روز جهانی سالمند؛
مراقب قلبتان باشید!
انجمن قلب آمریکا
میگوید که اگر
میخواهید قلب
سالمیداشته باشید
و سیستم ایمنی
بدنتان را به خطر
نیندازید ،الزم نیست
که رژیمهای پیچیده
بگیرید ،فقط مصرف
قند ،نمک و چربیهای
اشباع را محدود
کنید ،خوراکیهای
حاوی چربی ترانس را
کنار بگذارید ،غالت
سبوسدار را جایگزین
غالت آرد سفید کنید
و تا جایی که میتوانید
میزان مصرف میوهها،
سبزیها ،صیفیها
و حبوبات را در
برنامه غذاییتان
افزایش بدهید

قدم اول :حجم وعدههای غذاییتان را کنترل
کنید

بدنتان برسد .میوهها و سبزیها ،سرشار از ویتامینها ،امالح،
فیبر غذایی و آنتیاکسیدانها هستند و مصرف منظم آنها
میتواند باعث تنظیم قندخون،فشارخون ،کلسترول خون،
کنترل التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن بشود .تمامیاین
موارد هم منجر به حفظ سالمت قلب و بهبود عملکرد
سیستم دفاعی بدن خواهند شد.

گام سوم :مصرف چربیهای ناسالم را محدود کنید

چربیهای ترانس و اشباع ،جزو دشمنان درجه یک قلب
ما هستند .این چربیها با افزایش کلسترول خون و ایجاد
گرفتگی در عروق ،باعث باال رفتن خطر ابتال به حملهها یا
سکتههای قلبی میشوند .براساس اعالم انجمن قلب آمریکا،
میزان مصرف چربیهای مختلف در طول روز ،به این صورت
طبقهبندی شده است:
 شما مجاز هستید که در طول روز ،تنها  6درصد از کالری
مورد نیاز خود را از طریق چربیهای اشباع ،دریافت کنید.
مثال اگر  2هزار کالری انرژی در طول روز دریافت میکنید،
میتوانید روزانه  11تا  13گرم چربی اشباع مصرف کنید.
چربی اشباع در انواع منابع غذایی حیوانی مانند گوشتها و

لبنیات وجود دارد .از این رو ،همیشه گوشتهای کمچرب
و بدون چربی قابل مشاهده یا لبنیات کمچرب و بدون چربی
را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
 براساس آخرین راهنماهای تغذیهای در جهان ،باید میزان
مصرف چربیهای ترانس در طول روز ،صفر یا نزدیک به صفر
باشد .چربیهای ترانس در روغنهای جامد ،کرههای گیاهی و
تمامیخوراکیهای صنعتی که حاوی روغن جامد یا هیدروژنه
و کره گیاهی هستند ،وجود دارند .شما میتوانید هنگام خرید
محصوالت غذایی بستهبندی شده ،برچسب تغذیهای آنها را
بخوانید و محصوالتی را انتخاب کنید که میزان چربی ترانس
در آنها صفر یا به رنگ سبز باشد.
 بهتر است چربیهای مصرفی شما در طول روز ،از نوع
چربیهای غیراشباع مانند روغن زیتون ،روغن کانوال ،روغن
هسته انگور ،روغن مغزها و سایر روغنهای گیاهی (به جز
روغن پالم و نارگیل) باشد.

گام چهارم :مقدار نمک مصرفیتان را کاهش دهید

اگر میخواهید از اوایل میانسالی درگیر بیماریهای قلبی
نشوید ،مصرف نمک و دریافت سدیم را به شدت کاهش

گام ششم :رژیم غذایی متعادلی داشته باشید
برخی از افراد زمانی که مجبور به رعایت یک برنامه غذایی خاص میشوند ،نمیتوانند از نظر
روانی این روند را بپذیرند و ممکن است خیلی زود ،رژیم سالمخواری را کنار بگذارند .انجمن
قلب آمریکا میگوید که اگر میخواهید قلب سالمیداشته باشید و سیستم ایمنی بدنتان را
به خطر نیندازید ،الزم نیست که رژیمهای پیچیده بگیرید ،فقط مصرف قند ،نمک و
چربیهای اشباع را محدود کنید ،خوراکیهای حاوی چربی ترانس را کنار بگذارید،
غالت سبوسدار را جایگزین غالت آرد سفید کنید و تا جایی که میتوانید میزان
مصرف میوهها ،سبزیها ،صیفیها و حبوبات را در برنامه غذاییتان افزایش بدهید.
اگر هم در یک وعده غذایی یا مهمانی ،مجبور به خوردن خوراکیهای ناسالم
شدید ،اصال خودتان را سرزنش نکنید چون میتوانید در همان روز و با نوشیدن
آب ساده و مصرف سبزیهای بیشتر ،به برنامه سالمت خود برگردید.
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بدهید .فشار خون باال به عنوان بیماری خاموش و یکی از
عوامل اصلی ابتال به بیماریها و سکتههای قلبی در سراسر
جهان محسوب میشود .مهمترین ماده غذایی که میتواند
باعث افزایش شدید و ناگهانی فشار خون بشود ،نمک
است .نمک در انواع نانها ،خوراکیها و تنقالت صنعتی،
انواع فراوردههای گوشتی ،غذاهای کنسروی ،غذاهای آماده
و نیمهآماده یا غذاهای رستورانی در حجم قابل توجهی
وجود دارد .ضمن اینکه ما خودمان هم به صورت روزانه،
مصرف نمک در انواع غذاها را داریم! از این رو ،توصیه
انجمن قلب آمریکا برای کاهش مصرف نمک ،این است
که موارد زیر را رعایت کنید:
 حجم نمک غذاها را کم کنید و برای طعم دادن به غذاها،
ازادویهها،سبزیهایمعطروچاشنیهایترشکمکبگیرید.
 نانهای کمنمک و حاوی سبوس را جایگزین نانهای
سفید و شور کنید.
 تا جایی که میتوانید ،دور فراوردههای گوشتی و غذاهای
آماده یا نیمهآماده را خط بکشید و به جای آن ،مواد غذایی
تازه را مصرف کنید.
 اگر مجبور به مصرف فراوردههای گوشتی و غذاهای
کنسروی یا آماده شدید ،حتما همراه با آنها مقدار زیادی
از ساالد سبزیها یا صیفیها و آبمیوههای تازه و طبیعی
را مصرف کنید.
 تا جایی که میتوانید ذائقه فرزندان خود را به تنقالت
شور یا غذاهای پرنمک عادت ندهید.

گام پنجم :مراقب روش طبخ غذاها باشید

اگر میخواهید سالمت قلب خود را در دوران سالمندی
تضمین کنید ،باید همواره از روشهای طبخ سالمتر کمک
بگیرید .روشهای بخارپز ،آبپز ،تنوری و کبابپز بدون تماس
مستقیم ماده غذایی با آتش ،میتوانند جزو بهترین و سالمترین
روشهای پخت برای کاهش کالری و چربی نهایی غذا باشند.
این در حالی است که طبخ غذا با روش سرخ کردن عمیق
یا کباب کردن با زغال و آتش مستقیم ،میتواند مضرات
فراوانی برای بدن و سیستم قلبی-عروقی در پی داشته باشد.
منبعmayoclinic :

از آنجایی که معموال احتمال ابتال به
بیماریهای متابولیک و بیماریهای
قلبی با افزایش سن باالتر میرود،
بسیار ضروری است که سالمندان
عزیز در آستانه فرا رسیدن روز
جهانی سالمند ،نگاه خاصتری به
رژیمغذایی خود داشته باشندتا بتوانند
از این طریق ،سالمت سیستم قلبی-
عروقیشان را حفظ کنند.
بیشتر سالمندان میدانند که مصرف
خوراکیهای چرب ،شور و شیرین،
دشمن درجه یک قلب آنها محسوب
میشود .از این رو ،از یک طرف باید
مصرف غذاهای حاوی نمک ،قند،
شکر و چربی را محدود کنند و از
طرف دیگر ،میزان مصرف سبزیجات،
ماهی و گوشتهای راحتالهضم
مانند گوشت کبک ،بلدرچین و
سینه مرغ را در برنامه غذاییشان
داشته باشند.
ضمن اینکه مصرف دمنوشها و
شربتهای معطر که حاوی ریحان،
تخم ریحان ،بیدمشک ،نعناع ،گالب
و گل گاوزبان هستند هم میتواند برای
این گروه سنی مفید باشد.
هرچقدر که میزان استرس در بدن
این عزیزان کمتر شود ،احتمال ابتال
به حملههای قلبی هم در آنها کمتر
خواهد شد.
مصرف دمنوش یا شربت گیاهان
معطر میتواند به شدت باعث افزایش
آرامش و کاهش استرس در بدن افراد
سالمند بشود.
میوههای معطر و کاهنده فشارخون مانند
سیب ،بِه ،انار ،گالبی و انواع لیمو کنار
زرشک و لیموترش میتوانند به صورت
روزانه در برنامه غذایی سالمندانی با
سابقه بیماریهای قلبی جا بگیرند و
باعث بهبود شرایط سیستم قلبی-
عروقی آنها بشوند.
آشها ،سوپها و خوراکهای سرشار
از سبزیها ،صیفیها و یک نوع گوشت
سفید ،هضم سادهتری برای سالمندان
دارد و باعث افزایش فشار یا چربی
خون آنها و در نتیجه آسیب رسیدن
به قلبشان نمیشود.
بهطور کلی ،تمامیسالمندان باید برای
حفظ سالمت قلب خود از خوردن
غذاهای سنگین و پرحجم پرهیز کنند
و تا جایی که میتوانند ،وعدههای
غذایی کوچکتر اما بیشتری در طول
روز داشته باشند.
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شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

پرسشی از دکتر عباس یداللهی متخصص علوم باغبانی

آیا نارنگیهای سبز ،سمیاند؟
میوههای نوبرانه همیشه با قیمت باالتری در بازار فروخته میشوند
و به همین دلیل بسیاری از دالالن میوه برای اینکه سود بیشتری
مهدیه
آقازمانی
از فروش میوه به دست بیاورند ،میوههای نارس را زودتر روانه
بازار میکنند .به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان ،عدهای سودجو
نارنگیها را به صورت کال میچینند و میوه نارس را میفروشند ،در صورتی که
فصل برداشت نارنگی از ابتدای شهریور نیست .دارایینژاد این را هم گفته که
باغداران این کار را انجام نمیدهند و عدهای دالل و سلف خر برای اینکه میوه را
به عنوان نوبرانه گرانتر بفروشند ،اقدام به چنین کارهایی میکنند.

 :آقای دکتر! در خبرها اعالم شده
بود که به نارنگیها گاز اتیلن میزنند تا
رنگش تغییر کند .آیا این گاز در بافت میوه
نفوذ میکند؟
گاز اتیلن یک هورمون است و مشکلی برای
میوهها درست نمیکند .در مورد موز هم این
کار انجام میشود به این صورت که موز را کال
برداشت میکنند و از کشورهای کاستاریکا و
شیلی سبز و سفت وارد میشود .یک هفته قبل
از اینکه به بازار بیاید در یک اتاق به آن گاز اتیلن
میدهند و رنگ سبزش به زرد تبدیل میشود
بنابراین ،گاز اتیلن به تنهایی مشکلی ندارد و
هورمون معمولی گیاهی است .این هورمون در
خود میوه هم وجود دارد و آن بوی عطری که
از سیب بلند میشود ،قسمت عمدهاش به دلیل
وجود اتیلن است بنابراین اگر سیب را کنار
موز یا خرمالو بگذارید باعث رسیدگی میوه
میشود .خیلی از کشورها هم استفاده از اتیلن
را به رسمیت شناختهاند و منع مصرفی ندارد.
 :مکانیسم استفاده از گاز اتیلن برای
رسیدن میوه چگونه است؟
در مورد موز توضیح میدهم؛ موز را در یک
اتاق میگذارند و در آنجا گاز اتیلن را به میوه
میتابانند یا به کمک ترکیباتی که روی میوه
میپاشند و آنجا گاز اتیلن آزاد میشود.
 :پس مشکل کجاست که گفته شده
باید جلوی رنگ کردن نارنگیها با گاز اتیلن
گرفته شود؟
مشکل اصلی تاریخ رسیدن نارنگی است
که باغدارها با کمک روشهایی میتوانند
محصوالتشان را پیشرس کنند مثال کودهای
شیمیایی خاصی را به گیاه میزنند مثل کود پتاس
که باعث میشود میوه زودتر برسد .مرکبات را
که برداشت میکنند ،اکثرا پوستش سبز است در
ابتدا اینها را سبز زدایی میکنند به این صورت
که یک بخشی گاز اتیلن استفاده میشود ولی در
یک قسمت دیگر ،برخی از دالالن میوه را در

آنطور که رئیس اتحادیه بارفروشان بیان کرده ،روزانه تقریبا  ۱۵تا  ۲۰هزار تن
میوه ،سبزیجات و صیفیجات وارد میدان ترهبار مرکزی میشود و میزان تولید
امسال مرکبات کشور اعم از پرتقال و نارنگی فقط در استان مازندران در حدود ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار تن خواهد بود .البته میزان تولید پرتقال امسال کشور نسبت به
سال گذشته ۲۰ ،تا  ۳۰درصد کاهش دارد که افزایش  ۳۰درصدی تولید نارنگی
میتواند آن را جبران کند.
با توجه به اخباری که در مورد رنگ کردن نارنگیها و تخلفاتی که صورت گرفته
و بنا به پیگیری اتحادیه بارفروشان ،تعاونی باغداران و کشاورزان ،چیدن سبز

نارنگی را تا اول مهر متوقف کردند تا آسیبی به سالمت مردم وارد نشود .همچنین
اطالعرسانی شد که امسال به هیچوجه اجازه رنگآوری پرتقال را نخواهیم داد،
بنابراین کشاورزان نباید زودتر از  ۱۰آبان شروع به چیدن پرتقال کنند اما نکته
مهم این است که طی چه فرایندی نارنگیهای نارس وارد بازار میشوند و مصرف
میوههای کال چه خطراتی برای سالمت مصرفکنندهاش دارد؟
در این زمینه با دکتر عباس یداللهی ،متخصص علوم باغبانی و عضو هیات
علمیدانشگاه تربیت مدرس گفتوگو کردیم که مشروح آن را در صفحه «دیدهبان
تغذیه» این هفته میتوانید بخوانید.

ما میتوانیم بگوییم
اتیلن کامال بیخطر
است و برای خرید
محصوالت پیشرس
عجله نکنیم .بعد
اینکه بسیاری افراد مرکبات را با
پوست داخل آبمیوهگیری میریزند،
این کار درست نیست بلکه باید با
دقت پوست مرکبات را بگیرند .چون
ما کنترلی نداریم که چه ترکیباتی به
پوست میوه اضافه میشود و وقتی
داخل مخلوطکن میریزیم ،همه آن
ترکیبات داخل میوه میآید بنابراین
با دقت پوست میوه را بگیرند و
داخل آبمیوهگیری بریزند

حوضچههایی که ترکیبات ناشناختهای در آن
هست ،میریزند و رنگ میوه تغییر میکند .باید
بررسی کنیم ببینیم این ترکیبات شامل چیست
واال هورمون اتیلن به تنهایی مشکلی ندارد.
 :زمان مناسب برداشت مرکبات چه
تاریخی است؟
اواسط مهر موقع برداشت مرکبات است و قبل
از آن میوه نارس خواهد بود.
 :آیا فرایندهایی که برای پیشرس
کردنمیوه انجاممیشودفقطمربوطبهنارنگی
است یا میوههای دیگر مثل انار را هم میشود
زودتر وارد بازار کرد؟
همهمرکباترامیتوانیمباهورموناتیلنرنگش
را تغییر دهیم .برخی دالالن ،ترکیبات دیگر به
اتیلن اضافه میکنند مثل واکس یا رنگهای
خاص .اگر من بخواهم نگرانی که در جامعه
نسبت به این موضوع هست را برطرف کنم
باید تاکید کنم اگر این ترکیبات تاثیر منفی هم
داشته باشند ،به اندازه سمومیکه کشاورز هنگام

برداشت بر روی مرکبات میپاشد ،مخرب و
نگرانکننده نیست بنابراین یک سازمان باید
بر فرایند پس از برداشت محصوالت نظارت
داشته باشد که چه ترکیبات شیمیایی به میوهها
بعد از برداشت زده میشود.
موضوع دیگر این است که اگر مرکبات
زخمینباشد ،این ترکیبات داخل میوه نفوذ
نمیکند و چون پوست میوه را میکنیم ،درصد
زیادی از این ترکیبات حذف میشود.

میوههای نارس ،خواص میوه رسیده را ندارند!
دکتر مجید حسن قمی
متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن
تغذیه ایران

میوهها هنگامیکه در زمان مناسب خود رشد میکنند
و رسیده میشوند ،ویتامینها و امالح در آنها انباشته
میشود و به مرحلهای میرسند که ما میتوانیم
مصرف کنیم و با داشتن این عادت غذایی به

بدن مان فایدهای برسانیم اما در میوه نارس هنوز
ویتامینها و امالح انباشته نشده و خواص میوه
رسیده را ندارد.
بهطور مثال ،ما انتظار داریم قند نارنگی در زمان
رسیدن به  7تا  8درصد برسد و از حالت ترشی در
بیاید و مزه خوبی پیدا کند اما وقتی نارنگی نارس
است ،حد الزم فروکتوز میوه در آن تولید نشده
است .اگر هم فراوری روی نارنگی انجام شده
باشد ،مثل اینکه میوه را در گلخانه میگذارند یا به

 :چه توصیهای به مردم دارید برای
استفاده از میوههایی که زودتر به بازار میآیند؟
ما میتوانیم بگوییم اتیلن کامال بیخطر است و

آن گاز اتیلن میزنند که باعث میشود میوه رسیده
شود و رنگ سبزش زرد یا نارنجی شود .همه این
اتفاقات در پوسته نارنگی میافتد و از نظر ظاهری
میوه رسیده است ولی فرایندهایی که نیاز بود که
امالح و ویتامینهای میوه به حد کافی برسد،
انجام نشده است.
گاهی اوقات هم میوهها در خارج از فصل
هم در بازار وجود دارند مثال پرتقال به جای
پاییز و زمستان در بقیه فصول هم در بازار
هست .توصیه ما این است که میوهها را در همان
فصل خود مصرف کنید که امالح و ویتامینهایش
در حد مناسب است.

راز کم بودن کرونا در عراق
پاسخی به اظهارات استاد پناهیان

همایون سلحشورفرد این روزها مرتب
دانشجوی کارشناسی ارشد
با این سوال مواجه
آموزش بهداشت و ارتقای
میشویم که چرا در
سالمت
کشور عراق به رغم
برگزاری تجمعات گسترده در عتبات  -آن هم بدون رعایت
شیوهنامههای بهداشتی (نظیر استفاده از ماسک ،رعایت فاصله
فیزیکی و - )...آمار ابتالبه بیماری ناشی از ویروس کرونا
(کووید )19-به شدت پایین است.

 :آقای دکتر! آنچه من از صحبتهای
شما متوجه شدم این بود که گاز اتیلن آنگونه
که در خبرها بیان شد ،خطرناک نیست و
چون پوست میوه گرفته میشود ،داخل میوه
نفوذ نمیکند!
پژوهش خاصی انجام نشده که نشان دهد گاز
اتیلن خطرناک است .آنچه نامشخص است،
این است که برخی از داللها که میوهها را
میخرند به صورت غیراستاندارد رنگش را

تغییر میدهند و حتما یک نهادی غیر از وزارت
جهاد کشاورزی باید روی این موضوع نظارت
کند زیرا وزارت جهاد در توزیع میوه نقشی
ندارد بنابراین ،نهادهایی مثل سازمان میادین یا
شهرداری باید در این زمینه نظارت داشته باشند.

حسن خالطی از اعضای کمیته بهداشت پارلمان عراق نیز به تازگی اعالم
کرد« :پس از مراسم میلیونی در روز عاشورا ،نگرانی بین مقامات بهداشتی
و دولتی در مورد افزایش احتمالی موارد ابتال به کرونا وجود داشت اما
تقریبا دو هفته پس از مراسم عاشورا و حضور میلیونها زائر در کربالی
معال و با پیگیری دقیق وضعیت اپیدمیولوژیک ،هیچ گونه افزایش قابل
توجهی در تعداد مبتالیان همان طور که پیشبینی میکردیم ،ثبت نشد!»()1
چندیقبلحجهاالسالمپناهیاندریکیازسخنرانیهایخوددربرنامههای
عزاداری ماه محرم اظهار داشت« :در خصوص کرونا ،پزشکان باید پاسخ

علمیبدهند که آثار کرونایی حضور  5-6میلیون نفر در روز عاشورا در
عراق چیست؟ ...اربعین  ۱۵میلیون نفر زائر داشتند که فیلم وجود دارد،
در نزدیکی کربال ماسک را کنار میگذاشتند .خودم بارها در حرم دیدم
که کسی ماسک نمیزند ،چرا کرونا در عراق اوج نمیگیرد؟ برخی
میگویند ژنتیک است .من ایرانی به عراق رفتم و مانند آنها رفتار کردم،
کرونا نگرفتم .من نمیگویم کرونا نیست اما پزشکان پاسخ علمیدهند
که چرا در عراق نیست؟ شاید ایرانیان هم در اربعین بروند ،کرونااوج
نگیرد بنابراین عالمانه جواب دهند و چشم خود را نبندند)2(».
اما در پاسخ به این قبیل اظهارات باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشیم:
اول اینکه همانطور که قبال بارها تاکید کردم( )3ما در نظام اسباب و مسببات
زندگی میکنیم و تمام انبیا و ائمه اطهار(ع) در این عالَم مادی در اکثریت
قریب به اتفاق موارد طبق قواعد ظاهری حکم میدادند و رفتار میکردند
( )4و از ما نیز خواستهاند که در امور خود احتیاطهای الزم را رعایت کنیم
و همواره محکم کاری در کارها را مورد تاکید و سفارش قرار دادهاند)5(.
دوم اینکه اصال فرض کنیم در عتبات عالیات کشور عراق معجزهای رخ

برای خرید محصوالت پیشرس عجله نکنیم.
بعد اینکه بسیاری افراد مرکبات را با پوست
داخل آبمیوهگیری میریزند ،این کار درست
نیست بلکه باید با دقت پوست مرکبات را
بگیرند .چون ما کنترلی نداریم که چه ترکیباتی
به پوست میوه اضافه میشود و وقتی داخل
مخلوطکن میریزیم ،همه آن ترکیبات داخل
میوه میآید بنابراین با دقت پوست میوه را
بگیرند و داخل آبمیوهگیری بریزند.

مثال پرتقال اگر در همان زمان خودش مصرف شود،
ویتامین  Cموجود در میوه حفظ میشود و به بدن
میرسد ولی وقتی میوه میماند در چرخهای که قرار
است از باغ به دست مردم برسد 70 ،تا  80درصد
ویتامینهایش را از دست میدهد.
قسمت دیگر این است که میوههای خارج
از فصل در انبار نگهداری میشوند و
از برخی ترکیبات در آن استفاده میشود
که خیلی از ویتامینهای موجود در آن را از
بین میروند بنابراین ،توصیه میکنیم که میوهها
را خارج از فصل و حتی زودتر از فصل ،به شکل
نارس خریداری نکرده و میل نکنید.

داده است ،آیا ما اطمینان داریم که این معجزه تا چه زمانی قرار است
استمرار داشته باشد؟ وقتی خود امام حسین (ع) در شب عاشورا احتیاطهای
الزم را رعایت میکند و در آن فرصت مغتنم آخر عمر مبارک خود برای
شبزندهداری و تالوت قرآن ،بخشی از وقت و همت خود را صرف
جمع آوری خارهای مغیالن میکند تا در شب شام غریبان به پای طفالن
پابرهنه قافله همراهش فرو نرود ،ما چه تضمینی داریم که احتیاطهای الزم
را برای پیشگیری از بیماری انجام ندهیم و همواره از ابتال به بیماری مصون
باشیم؟ «بر پایه آمارنامه مرکز آمار عراق زیر نظر وزارت برنامهریزی این
کشور ،میزان فوت در عراق در سال 2020میالدی 224هزار و  279نفر
بوده در صورتی که در سال  2017و  2018میالدی در این کشور و طبق
آمار همین نهاد 140 ،هزار و  321فوتی و  142هزار و  766فوتی ثبت
شده است بنابراین در سال  2020میالدی بدون اینکه علتی غیر از کرونا
به عنوان دالیل مرگ در این جامعه مطرح شود ،به میزان  84هزار فوتی
بیش از میزان دو سال قبل از آن بوده است.
ادامه در صفحه 10
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شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

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 روندکاهش وزن خانم ستاره بخشی
با حضور دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه و
دکتراحمد باقریمقدم متخصص پزشکی ورزشی

دکتر احمد باقریمقدم /عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

از رسیدن به تناسباندام
تا کمخونی و زانودرد!
«من تقریبا استخوانبندی درشتی دارم و به صورت ژنتیکی ،اندامم پُر است .این
موضوع از نوجوانی مرا آزار میداد و به همین دلیل هم از حوالی  20سالگی ،اقدام
ندا احمدلو به رژیم گرفتنهای پی در پی کردم .گاهی رژیمهای اینترنتی میگرفتم و گاهی هم
به متخصص تغذیه مراجعه میکردم اما هیچوقت نتوانستم به وزن ایدهآلم برسم!»
اینها ،بخشی از صحبتهای خانم ستاره بخشی 39 ،ساله است که در حال حاضر با قدی حدود
 162سانتیمتر 67 ،کیلوگرم وزن دارند .در «میزگرد تغذیه» این شماره،پای صحبتهای خانم بخشی
مینشینیم و نظر کارشناسان «سالمت» را هم درباره روند کاهش وزن و سالمت ایشان جویا میشویم.

خانم بخشی که با وجود رژیمهای مکرر از میزان وزنش ناراضی است ،میگوید:

میخواهم اندامم مانند مانکنها بشود!

 :خانم بخشی! در ابتدای صحبتهای خود به این
موضوع اشاره کردید که برای کاهش وزن ،حتی به متخصص
تغذیه هم مراجعه کردهاید و بازهم نتیجه نگرفتهاید .منظور
شما از نتیجه نگرفتن ،چه بود؟
من همیشه آرزو داشتم و دارم که اندامم شبیه مانکنها بشود
اما زمانی که به متخصص تغذیه مراجعه کردم هم نتوانستم به
وزن و اندام ایدهآلی که در نظر داشتم ،برسم .ضمن اینکه روند
کاهش وزن با متخصص تغذیه ،کمیزمانبر بود و راستش را
بخواهید ،نتوانستم با کاهش وزنهای کند و آرام ،کنار بیایم.
 :منظورتان از کاهش وزن ایدهآل چیست؟
من همیشه دلم میخواست که هیچگونه اضافهوزن موضعی
در ناحیه شکم ،پهلوها ،کمر و رانها نداشته باشم .با وجود
اینکه خیلی ورزش میکنم و مدام در رژیم هستم ،هرگز به
این ایدهآل نرسیدهام .گاهی باوجود کمخوری ،وزنم تا 90
کیلوگرم هم باال میرفت و کمترین وزنی هم که تجربه کردم،

تغییر نوع ورزشها به کنترل کمردرد
و زانودرد کمک میکند!

 67کیلوگرم بود .با این حال ،حتی زمانی که  67کیلوگرم
بودم ،بازهم اندام ایدهآلی از نظر خودم نداشتم.
 :آیا در حال حاضر هم برنامه رژیم الغری دارید؟
من تقریبا  17سال است که همیشه در رژیم هستم .االن هم
چند سالی میشود که وزنم روی  67تا  71کیلوگرم ثابت
مانده و دیگر پایینتر نمیآید .متاسفانه احساس میکنم که
همزمان با افزایش سن ،روند کاهش وزنم متوقف شده است.
 :آیا این رژیم گرفتنهای طوالنیمدت ،تاثیری بر
سالمتتان نداشته است؟
نمیتوانم بگویم نه! در سالهای اخیر ،مدام با ریزش مو و
پوسته شدن ناخنها مواجه بودهام که بسیاری از پزشکان
معتقدند که این مشکل به دلیل کمبودهای تغذیهای در اثر
رژیمهای مکرر اتفاق افتاده است.
از طرف دیگر ،من از سنین نوجوانی مبتال به کمخونی بودهام
و همیشه برای این مشکل ،در حال مصرف دارو هستم .حاال

میترسم که با افزایش سن و همین روند رژیمهای پیدرپی،
مشکل کمخونی هم تشدید بشود .از طرفی واقعا نمیتوانم
رژیم را کنار بگذارم چون به شدت از چاق شدن و نداشتن
تناسب اندام میترسم!
 :به ورزش شدید اشاره کردید! چقدر در طول
روز ورزش میکنید؟
تقریبا زیاد؛ گاهی روزی  2تا  3ساعت! بیشتر روی تردمیل
میروم ،در پارک پیادهروی تند میکنم یا بدمینتون بازی میکنم
اما در طول یکی-دو سال اخیر دیگر مثل قبل توان ورزش
کردن ندارم .تقریبا هر روز بعد از ورزش ،کمردرد و زانودرد
میگیرم و گاهی زانودردم تا روز بعد هم ادامه پیدا میکند.
 :سوال خاصی از کارشناسان «سالمت» دارید؟
میخواستم بدانم آیا امیدی برای مانکن شدن داشته باشم یا
نه! و اینکه رژیم و ورزش روی مشکل کمخونی یا زانودرد
تاثیر طوالنیمدتی دارند یا نه!

گاهی افرادی که مانند خانم بخشی برای سالهای طوالنی ورزشهای
هوازی انجام میدهند یا روی تردمیل میروند ،به علت تمرینات
مستمر و طوالنی ،دچار مشکالتی در راستای زانو مانند دردهای
جلوی زانو یا دردهای ناحیه کمر میشوند.
همانطور که میدانید ،انجام دادن ورزشهای هوازی برای کنترل
وزن ،بسیار خوب است و ما نمیتوانیم به افرادی مانند خانم
بخشی توصیه کنیم که به دلیل زانودرد یا کمردرد ،ورزش را
کنار بگذارند.
این در حالی است که ایشان میتوانند برای کنترل مشکالت
خود ،ابتدا به پزشک مراجعه کنند تا بدانند که نوع کمردرد یا
زانودرد از چه نوع یا شدتی است تا بتوانند متناسب با آن ،تحت
درمان قرار بگیرند.
توصیه میکنم که خانم بخشی ،برای مدتی فعالیت روی تردمیل
را کنار بگذارند و فعال پیادهروی را در برنامه ورزشی خود داشته
باشند .ورزشهایی مانند بدمینتون هم که میتوانند باعث ایجاد
یا تشدید درد بشوند ،باید برای مدتی انجام نشوند تا شرایطشان
به حالت پایداری دربیاید و کمردرد و زانودرد کنترل بشود.
اگر شرایط از نظر کرونا کمیمساعدتر بشود ،رفتن به استخر هم
میتواند برای ایشان مفید باشد.
بهتر است این خانم زمان پیادهروی خود را هم کوتاه و آن را به
چند بخش تقسیم کنند .مثال  3مرتبه در طول روز و هر مرتبه حدود
 20دقیقه پیادهروی کنند تا فشاری به کمر یا زانوهایشان نیاید.
اگر خانم بخشی در منزل دوچرخه ثابت دارند ،میتوانند زین را
به اندازه کافی باال بیاورند تا در کمترین حالت ممکن خم بشوند
و اگر زاویه کمرشان هم حدود  30تا  40درجه حفظ بشود،
میتوانند در حد محدودی هم دوچرخه ثابت بزنند.
ورزشهای ایزومتری هم میتواند در کنترل دردهای کمری برای
ایشان موثر باشد.

نگاه متخصص تغذیه

توصیه دکتر گلبن سهراب به سوژه «میزگرد تغذیه»

حفظوزندرمحدودهسالمت،مهمترازمانکنشدناست!
 :خانم دکتر! صحبتهای خانم بخشی
را شنیدید .نظرتان درباره فرایند کلی کاهش وزن
ایشان چیست؟
متاسفانه یکی از نادرستترین اقداماتی که بسیاری
از افراد دارای اضافهوزن انجام میدهند ،رژیم
گرفتنهای مکرر است .معموال این افراد گمان
میکنند که در طول رژیمهای الغری مختلف ،چربی
بدن خود را از دست میدهند .این در حالی است که
در موارد بسیاری ،وقتی که فردی به صورت مداوم
رژیم میگیرد (به خصوص رژیمهای سخت) ،دچار
تحلیل بافت عضالنی میشود .بد نیست بدانید که
بافت عضالنی ما ،بافت فعالی از نظر متابولیکی
است .از اینرو ،تحلیل عضالنی در اثر رژیمهای
غذایی مکرر میتواند بهخودی خود باعث کاهش
متابولیک یا میزان سوختوساز در بدن بشود .در
چنین شرایطی وقتی که وزن دوباره باال میرود،
مقداری بافت چربی هم به بدن اضافه میشود و
درنهایت ،فرد در چرخه معیوبی از کاهش وزن
نادرست گرفتار میشود.
به عبارت سادهتر ،ما در هر دوره کاهش وزن
غیراصولی ،هم کمیعضله از دست میدهیم و هم
مقداریچربی!باافزایشوزندورهای،بافتعضالنی
ازدسترفته با بافت چربی جایگزین میشود و به
همین دلیل هم بدن با کاهش متابولیسم و مقاومت
به کاهش وزن مواجه میشود .به همین دلیل هم
افرادی مانند خانم بخشی که مدام در میان رژیمهای
غذایی مختلف گردش میکنند ،هرگز نمیتوانند
نتیجه مطلوبی با این کار به دست بیاورند.
 :اولین توصیه شما به ایشان چیست؟
اولین قدمیکه بهتر است خانم بخشی انجام بدهند،
این است که یک ترکیب بدن با دستگاه بادی آناالیزر
بگیرند .این دستگاهها در بیشتر کلینیکهای کاهش
وزن و رژیمدرمانی وجود دارند .براساس سنجش
ترکیب بدن با دستگاه بادی آناالیزر ،فرد میتواند
متوجه بشود که چه میزان از وزن بدنش عضله است
و چه میزان ،چربی! از آنجایی که خانم بخشی تاکید

وقتی که فردی به
صورت مداوم رژیم
میگیرد (به خصوص
رژیمهای سخت)،
دچار تحلیل بافت عضالنی میشود.
بد نیست بدانید که بافت عضالنی
ما ،بافت فعالی از نظر متابولیکی
است .از این رو ،تحلیل عضالنی در
اثر رژیمهای غذایی مکرر میتواند
بهخودی خود باعث کاهش متابولیک
یا میزان سوختوساز در بدن
بشود .در چنین شرایطی وقتی که
وزن دوباره باال میرود ،مقداری
بافت چربی هم به بدن اضافه
میشود و درنهایت ،فرد در چرخه
معیوبی از کاهش وزن نادرست
گرفتار میشود

میکنند که در طول روز ورزش زیادی انجام میدهند،
ممکن است حجم باالیی از بافت عضالنی را داشته
باشند و کاهش وزن عضالنی ،چندان ساده و قابل
مشاهده روی ترازو نخواهد بود!
خانم بخشی باید عالوه بر ترکیب بدن ،از نظر
مشکالت هورمونی مانند تخمدان پليکیستیک و
کمکاری تیروئید یا مقاومت به انسولین هم مورد
بررسی قرار بگیرند و ما ببینیم که آیا سابقه ابتال
به دیابت نوع 2در خانواده آنها وجود دارد یا
نه .معموال افرادی که سطح انسولین خون آنها
باال است ،هورمونهای تیروئیدشان پایین است
یا اختالل هورمونی زنانه دارند ،روند کاهش وزن
سختتری خواهند داشت.
درنهایت ،بهتر است این دوست عزیز بدانند که
خود فرایند افزایش سن میتواند باعث کاهش
متابولیسم بشود و از اینرو ،کاهش وزن با باال

رفتن سن ،سختتر خواهد شد بنابراین ،ایشان
باید تحت نظر متخصص باشند و هرچه سریعتر
دست از رژیمهای غیراصولی و مکرر بردارند تا به
سالمتشان آسیبی نرسانند.
 :آیا میتوان در حال حاضر ،کاری
کرد تا بدن خانم بخشی از حالت توقف
متابولیسمیکه خودشان ادعا میکنند در آن
گیر کردهاند ،خارج شود؟
خانم بخشی میتوانند در حال حاضر و زیر نظر
متخصص تغذیه ،رژیم ثبات وزن بگیرند تا دوباره
وزنشان باال نرود .در رژیم ثبات وزن ،برنامهای برای
کاهشوزنفردچیدهنمیشود،بلکهمتخصصتغذیه
با بررسی شرایط هر فرد ،کالری مورد نیاز روزانه او را
تعیین میکند .با دریافت کالری مورد نیاز بدن و انجام
دادن متعادل فعالیتهای هوازی مانند پیادهروی ،شنا
یا دوچرخهسواری ،وزن فرد برای مدتی در محدوه

فعلی باقی میماند .زمانی که رژیم کنار میرود و
بدن به اندازه نیاز روزانهاش کالری دریافت میکند،
شرایط سوختوساز کمیبهتر میشود و ممکن است
بعد از آن ،رژیمهای کمکربوهیدرات یا رژیمهای
روزهداری خاص روی کاهش وزن این افراد تاثیر
بگذارند .این روند که حتما باید تحت نظر متخصص
تغذیه باشد ،میتواند تاثیر مثبتی بر کمخونی ایشان
هم داشته باشد .بهتر است بدانید که همین کمخونی
مزمن ،میتواند عاملی برای ریزش مو و پوسته شدن
ناخنهای خانم بخشی باشد .کمبودهای تغذیهای
که باعث کمخونی میشوند ،باید از طریق مصرف
مکملها و توصیههای تغذیهای برطرف بشوند تا فرد
بتواند دوباره به چرخه صحیح کاهش وزن برگردد.
 :منظورتان از رژیم روزهداری ،پرهیز از
خوردن مواد غذایی در طول روز است؟
نه ،رژیمهای روزهداری استانداردی در جهان

وجود دارند که هر کدام میتوانند برای افرادی با
شرایط متفاوت ،تجویز بشوند .مثال براساس یکی
از رایجترین این رژیمها ،فرد باید  5روز در هفته
در حد کالری مورد نیاز روزانه خود غذا بخورد
و  2روز هم فقط  30درصد از نیاز روزانه بدنش
کالری دریافت کند .تعداد روزهایی که فرد باید
تحت رژیم کمکالری قرار بگیرد ،کامال به شرایط
فردی و نظر رژیم درمانگر وی بستگی دارد.
 :آیا نیاز است که خانم بخشی برای رفع
مشکل کمخونی ،تغذیه خاصی را رعایت کنند؟
بله حتما .بهتر است که ایشان حدود  60تا 90
گرم پروتئین حیوانی کمچرب یا گیاهی مانند انواع
گوشت ،لبنیات ،حبوبات یا دانه سویا را در هر وعده
غذایی خود بگنجانند .حتما همراه با وعدههای غذایی
مختلف ،لیموترش تازه یا آب نارنج تازه مصرف
کنند .ویتامین  Cموجود در آبلیمو یا آبنارنج تازه
به جذب بهتر آهن غذا کمک میکند.
ایشان باید تا حدود  2ساعت بعد از صرف وعدههای
اصلی غذایی از نوشیدن چای و قهوه خودداری کنند
و چای را به صورت کامال کمرنگ بنوشند .انجیر
خشک و خرمای خشک ،همراهان خوبی برای
کنار چای برای افرادی با شرایط مشابه با خانم
بخشی ،محسوب میشوند .براساس نوع کمخونی،
باید مصرف دارو یا مکملهای مختلف هم کنار رژیم
غذایی ،زیر نظر پزشک صورت بگیرد تا هرچه
سریعتر مشکل فرد برطرف بشود.
 :سوال آخر ،اینکه آیا خانم بخشی
میتوانند به تناسب اندام موضعی مورد
نظرشان برسند؟
اگر رژیم اصولی همراه با ورزش اصولی باشد،
میتواند تاثیر مناسبی بر کاهش وزن موضعی هم
داشته باشد .به طور کلی ،ما حدی از الغری که به
سالمت کمک میکند را توصیه میکنیم و میگوییم
که هیچکس نباید بیش از اندازه روی اندام و ظاهرش،
وسواس داشته باشد .این وسواس گاهی میتواند
عوارض مختلفی بر سالمت ما داشته باشد.
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سالمندان

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

برای دوره سالمندی همراه با سالمت و پویایی باید برنامهریزی را مهم دانست

چگونه سالمندی سالم ،فعال و پویا داشته باشیم؟
دکتر احمد دلبری
متخصص سالمندان ،دانشیار و رئیس
مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم
توانبخشی و سالمت اجتماعی

وضعیت سالمندی در ایران

سالمندی سالم یکی از موضوعات جدی است که
اگر گذران زندگی بدون برنامه مدون برای این دوران
ادامه یابد ،میتواند با مشکالت عدیدهای همراه باشد.
همانطور که افراد در طول زندگی برنامههای مختلفی
برای موفقیت در تحصیل ،اشتغال و ...دارند ،برای
دوره سالمندی همراه با سالمت و پویایی نیز باید
برنامهریزی را مهم دانست .بیشک همه آرزوی عمر
طوالنی دارند اما کمتر دیده میشود که افراد از جوانی
و میانسالی به سالمندی سالم بیندیشند.
یکی از باورهای رایج و البته اشتباه ،ترس از سالمندی
است زیرا تصور میشود که سالمندی دوره درد و
بیماری است .اما در واقع همه سالمندان چنین وضعیتی
ندارند و بستگی به سبک زندگی در طول عمر دارد.

چطور در «سالمندی» ،سالم بمانیم؟

راهبردهای سالمندی سالم ،فعال و پویا با  3رویکرد
کاهش بیماریها و معلولیتهای دوره سالمندی،
افزایش فعالیتهای جسمانی و روانی و مغزی،
تعامالت اجتماعی فعال قابلبررسی است.
بیماریها و معلولیتهای دوره سالمندی :متاسفانه
خیلی از بیماریها در دوران سالمندی با عالئم واضح
همراه نیست .بههمین دلیل باید از سن  50سالگی
غربالگریوبررسیهایدورهایراانجامدادتابیماریها
بهموقعتشخیصدادهشود.بهعنوانمثال،دیابتبیماری
شایع این دوره است اما نیمیاز مبتالیان در دوره
سالمندی از این وضعیت اطالعی ندارند .همچنین
پوکی استخوان نیز تا زمانی که فرد دچار افتادن و
شکستگی استخوان نشود ،تشخیص داده نمیشود.
روند سالمندی بهحدی تدریجی است که حتی فرد
تصور نمیکند وارد این دوران شدهاست .براین
اساس باید به اصول زندگی سالم برای پیشگیری از
بیماریهای مختلف اندیشید .متاسفانه در حالحاضر،
حدود 90درصد سالمندان دچار یک بیماری مزمن،
75درصد دچار دو بیماری مزمن و 55درصد دچار سه
بیماری مزمن هستند .نمیتوان ادعا کرد که بیماری را
از دوره سالمندی حذف کرد اما با برنامهریزی درست
از دوران میانسالی امکان پیشگیری از ابتال به بعضی
بیماریها یا تعویقانداختن بیماری وجود دارد.
آرتروز بیماری است که تقریبا همه افراد در سالمندی
مبتال میشوند اما در ایران بهدلیل اضافه وزن و

حتى اگر یک نفر ژن زمینهساز گرفتگى
عروق داشته باشد و این بیمارى در
اعضاى خانواده وى دیده شود ،باز هم با
شیوه زندگى سالم مىتوان از بروز بیمارى
پیشگیرى کرد یا اینکه بروز عالئم در
سنین باالتر ایجاد شود

بیتحرکی ،معموال از سنین  55یا  60سال بروز
دردهای زانو و کمر دیده میشود؛ در حالیکه با
رعایت سبک زندگی سالم میتوان بیماری را تا
حدود  70یا  80سال به تعویق انداخت.
فعالیتهای جسمانی و روانی و مغزی :معموال
افراد بر این باورند که بازنشستگی از شغل بهمعنای
بازنشستگی از تمام فعالیتهای جسمی ،ذهنی،
اجتماعی و بهطور کلی زندگی است .بارها این
جمله را شنیدهایم که «از ما گذشته که ورزش کنیم».
درست است که هرچه زودتر ورزش را در برنامه
زندگی بگنجانیم بهتر است اما هیچوقت برای ورزش
و اصالح سبک زندگی دیر نیست.

توصیه میشود سالمندان  30تا  40دقیقه ورزش
روزانهومنظممانندنرمشهایصبحگاهیوپیادهروی
داشتهباشند .ورزش منظم میتواند از دردهای زانو،
کمر ،ناراحتیهای قلبی -روقی ،بیماریهای مغز
و ...جلوگیری کند.
جنبه دیگر سالمت سالمندی ،سالمت روان است.
متاسفانه 30درصد افراد در این دوران دچار اختالالت
روحی روانی ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،آلزایمر
و ...میشوند .در صورتی که شناخت عوامل زمینهساز
قطعا بهبهبود روحیه و ارتقای سالمت روانی کمک
میکند و نباید هر یک از این اختالالت را صرفا با
پیری مرتبط دانست .باید دانست که 83درصد موارد
ابتال به افسردگی سالمندی هرگز تشخیص و درمان
نمیشودکهمهمترینعاملایناستکههرتغییرخلقی
و رفتاری ناشی از پیری قلمداد میشود .در بدترین
حالت ،فقط 20درصد سالمندان دچار افسردگی و 8
تا 10درصد مبتال به آلزایمر میشوند.
همه افراد در سنین مختلف حتی سالمندی باید خود
را نیازمند به آموزش ببینند .در گذشته دوران زندگی
انسان به سه دوره آموزش ،کار و بازنشستگی تقسیم
میشداماامروزهچهاردورهآموزش،کار،توانمندسازی،

احترام و تکریم سالمندان
باتوجهبهاینکهسالمندان،بزرگانخانواده
مریم سادات و جامعه بودهاند و سالها با عزت و اقتدار
کاظمی
زندگیکردهاند،هرگزترحمرانمیپذیرند
و پذیرای استقالل هستند .بنابراین نباید
طوری رفتار کرد که چون والدین و نزدیکان به سن سالمندی
رسیدهاند میتوان هر نوع رفتاری با آنها داشت .در تعامل با
سالمند آنچه پیش از همه اهمیت دارد ،لحن وکلماتی است
که در خطاب ب ه آنها استفاده میشود .خیلی از خانوادهها با
القاب امروزی نامانوس و حتی اسامیکوچک سالمندان را
صدا میزنند .حال آنکه با سالمند بهعنوان بزرگ خانواده
نباید رفتار کودکانه کرد و چنین برخوردی شایسته نیست.
احساسنزدیکیتوجیهیبرایاینطرزرفتارنیستوحداقل
باید نظر سالمند را جویا شد .تا حد امکان وظیفه کمک
به سالمند وجود دارد اما الزم است استقالل وی تا جایی
که خطری او را تهدید نمیکند ،حفظ شود .تنها 15درصد
سالمندان توانایی انجام فعالیتهای خود را ندارند و نیازمند
کمک هستند .البته نحوه کمککردن نیز مهم است و نیاز به
کمکرسانی برای کوچکترین کارها نیست تا سالمند دچار
وابستگی مفرط نشود و تاحدی فعال باشد.
یکی از ارکان اصلی تکریم سالمندان ،صبوری است .باید

بپذیریم که با کهولت سن ،عملکرد فرد کاهش مییابد و
نمیتواند مانند همیشه راه برود ،غذا بخورد ،لباس بپوشد
و ...بهخصوص سالمندان ایرانی گذشته سختی داشتهاند و
برای بسیاری از امکانات امروزی مانند آب آشامیدنی و ...با
مشکلمواجهبودهوگاهتجربهنفریحاتجوانیرانداشتهاند.
رکن دیگر احترام و تکریم سالمندان ،ارتباط و تعامل است.
معضلیکهامروزهسالمندانرابهخصوصدرشهرهایبزرگ
تهدید میکند« ،آشیانه خالی» است .غالبا فرزندان امکانات
مالقات روزانه با والدین سالمند را ندارندیا به شهرها و
کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند .این وضعیت واقعا برای
سالمندان آزاردهنده است و در صورتی که امکان حضور و
دیدار روزانه آنها وجود ندارد ،حداقل توصیه میشود هر روز
فرزندان و نزدیکان از طریق تلفن جویای احوال آنها باشند.
خوشبختانه در حال حاضر ،عالوه بر تماس تلفنی میتوان از
ارتباطتصویرینیزکمکگرفت.تصورنکنیمهمهسالمندان
امکان استفاده از گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی
را ندارند .فقط کافی است با کمیصبر و حوصله روش کار
را به آنها آموزش داد .برخالف تصور آنها همیشه منتظر
تماس ،پیام یا ارسال تصویر از فرزندان و عزیزان خود هستند
و نباید از این حق طبیعی محروم بمانند.

ادامه از صفحه 8
در سال 2020میالدی حدود  12هزار مورد فوتی ناشی از کرونا در عراق
اعالم شده است بنابراین در این کشور  72هزار مورد فوتی بیش از معمول
وجود دارد که احتماال ناشی از همان کرونا است چون دلیل دیگری مثل
فاجعه طبیعی (زلزله ،سیل و  )...یا جنگ وجود نداشته و به خاطر بیماریابی
یا تست اندک ،ثابت نشده است که به دلیل کرونا بوده است»)6(.
روند سینوسی بیماری :ماهیت بیماری نشان داده در شرایطی که به حال خود
رها شود و برای پیشگیری در سطح جامعه اقدام موثری صورت نپذیرد به
صورت موجهایی ناشی از طغیان گاهی به گاهی بروز مییابد .در کشور
خودمانبامقایسهروندبیماریدراستانهایمختلفمیتوانبهاینمنحنیها
دست پیدا کرد .در حال حاضر ما در قله این موج هستیم و نباید وضعیت
خودمان را با عراقیها که در فاز پایین رونده هستند مقایسه کنیم .به عنوان
مثال سال گذشته در مقطعی که برخی از اورژانسهای بیمارستانی ما خالی
از بیمار کووید بودند نظام سالمت عراق تحت فشار وحشتناکی بود)7( .
بیماری کووید ۱۹-به شدت به سن افراد وابسته است و کشندگی آن در

مهارتآموزی و اوقات فراغت سالمندی مدنظر است.
سن بازنشستگی در کشور ما  52سال و حتی کمتر
است ،اما امید زندگی  76تا  78سال است؛ بهعبارتی
حدود یک سوم عمر را در سالمندی سپری میشود.
یکی از باورهای غلط در کشور ما این است که هر
برنامه زندگی مانند تحصیل ،اشتغال و ...را مربوط به
یک دوره خاص سنی میدانیم .مادامیکه فرد زنده
است و هدف دارد میتواند فعالیت داشتهباشد .علت
اینکه عملکرد افراد در سنین سالمندی کاهش مییابد
ناشی از تفکر غلط است که «از ما گذشته»...
سالمندی بهمعنای افسوس سن باال نیست؛ سالمندی
افتخار و فرصت است که فرد سالمتر بوده و عمر
طوالنیتری دارد .خودمراقبتی الزمه کیفیت زندگی
در راستای طول عمر خواهدبود.
تعامالت اجتماعی :همه انسانها به حضور در
اجتماع و ارتباط با یکدیگر نیاز دارند و الزم است
تعامالت اجتماعی تا آخرین روز زندگی حفظ شود.
متاسفانه زمانی که افرادبازنشسته میشوند و ارتباط
با همکاران و دوستان بهتدریج کم و حضور فرد
محدود به محیط منزل میشود ،زمینهساز بیماریهای
مختلف جسمی ،روحی و روانی است.

توصیههای کرونایی در سالمندان
یکی از گروههای پرخطر ابتال به کووید ،19-سالمندان مبتال به بیماریهای
زمینهای هستند .با این وجود ،بسیاری از بیماران سالخورده مبتال به ویروس
کرونا ممکن است پس از آلودهشدن به ویروس «خاموش» بهنظر برسندیا عالئم
غیراختصاصیمانندکاهشفعالیت،خوابآلودگی،عدمتمایلبهغذا،بیتفاوتی،
گیجی ،هذیان ،از دستدادن آگاهی نسبت به محیط اطراف ،اختالل در تکلم،
بیاختیاری ادرار ،سقوط متعاقب از دستدادن تعادل و از حالرفتن داشتهباشند.
بهعالوه ،تب عالمتی است که در سالمندان بهخصوص کهنساالن پنهان است.
در صورتی که دمای بدن سالمند 37/7 ،درجه باشد ،الزم است تا سالمند مورد
بررسیهای تشخیصی بیشتری از نظر ابتال به کووید 19-قرار گیرد .از طرفی،
دیگر بیماران مبتال به بیماریهای مزمن مانند نارسایی قلبی ،اختالل عروقی
و ( COPDبیماری مزمن انسدادی ریه) ،عالئم تنفسی ناشی از کووید19-
(سرفه ،تنگی نفس و )...را در حالت عادی تجربه میکنند.
بههمین دلیل ،تشخیص کووید 19-در سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن
مشکلتر از سایر افراد است .برای تشخیص بهموقع بیماری الزم است با
رعایت اقدامات حفاظتی ،بررسیهای تشخیصی برای تایید کووید 19-انجام
شود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت سالمندان مبتال به کووید 19-با سابقه بیماری
زمینهای بیش از سایر مبتالیان به کووید 19-دچار نوع شدید بیماری با عالئم
دیسترس تنفسی میشوند که میتواند منجر به مرگ بیمار شود .بدون توجه
به شدت بیماری ،مراقبت حمایتی از این بیماران اصل اساسی خواهدبود.

افراد باالی  ۸۵سال بیش از هزار برابر افراد  ۷تا  ۱۷ساله است؛ میانگین
سنی کشورمان از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بیشتر است
و این یکی از علتهای بیشتر بودن مرگ و میر در ایران است .یکی از
دالیلی که در موج اول کرونا ،میزان فوتیها در کشورهای اروپا بسیار
باال بود ،جمعیت سالمندی آنها بود)8(.
شاید گفته شود که در کشور خودمان بسیاری از جوانان مبتالبه کرونا شدهاند
و متاسفانه تلفاتی هم در این زمینه داشتهایم اما به نظر میآید سیستم ایمنی
بدن جوانان عراق به دلیل تحمل سختیهای ناشی از دهها سال جنگ و
ناامنی و همچنین به دلیل برخورداری از تحرک بدنی و اشتغال بیشتر به
کارهای یدی (بر خالف جوانان ما که تحرک کمتری دارند و بیشتر به
پشتمیزنشینی و کار با رایانه مشغول هستند) قوی تر از سیستم ایمنی
بدن جوانان ایرانی باشد .اگر از ضعف سیستم ثبت بیماری و مرگ در
کشورهای جنگ زدهای چون عراق ،افغانستان و سوریه بگذریم ،شاید
یکی دیگر از دالیل پایین بودن آمار ابتال به کرونا در این کشورها ناشی از
عدم مصرف بیرویه دارو از سوی مردم باشد که برخورداری کمتری از

خدمات درمانی دارند؛ در واقع وقتی ما کوچک ترین عالمت هر عارضه
سطحی را با داروهای شیمیایی سرکوب میکنیم و سواد و تخصص و تبحر
پزشکان را متناسب با حجم داروهایی که تجویز میکند ارزیابی و قضاوت
میکنیم ،بدن ما در اثر وابستگی به دارو دچار ضعف میشود و این امکان
را نمییابد که به طور طبیعی با عامل بیماری مقابله کند.
نکته پایانی و تکمیلی که شاید ذکر آن خالی از فایده نباشد این است که
متخصصان طب سنتی یکی از تدابیر تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر
بیماری کرونا را مصرف نخودآب ذکر میکنند و احتمال میرود یکی از
دالیل مقاومت بیشتر مردم عراق در برابر بیماری کرونا ،مصرف نخودآب
در برنامه غذایی شان (به صورت قیمه نجفی ،هوموس ،لب لبی ،تشریب
و )...باشد .در پایان الزم است نقش این قبیل مناسک و شعائر دینی در
نیل به همبستگی اجتماعی ،آرامش روانی و در نهایت افزایش سطح
سالمت در افراد را به متخصصان سالمت و تصمیم گیران در ستاد ملی
مبارزه با بیماری کرونا متذکر شویم و اظهار امیدواری کنیم که راهکاری
برای باز شدن گره زیارت عتبات عالیات ضمن رعایت اصول و ضوابط

طی  40سال گذشته ،افزایش جمعیت سالمندی در کشور
دو برابر شدهاست .در سال  1355حدود 5درصد جمعیت
سالمند بودند که در حالحاضر به 10درصد رسیدهاست.
طی  20سال آینده نیز این جمعیت دو برابر خواهدشد حال
آنکه در بسیاری کشورها این روند بسیار طوالنیتر و در
کشوری مانند فرانسه روند دو برابری جمعیت سالمند 120
سال طول کشید .نگرانی از موضوع افزایش جمعیت سالمند
از آنجاست که زیرساختهای الزم و خدمات ضروری برای
این افراد در کشور وجود ندارد.
«سالمندی» و چالشهای آن حتما فرامیرسد :در
حالحاضر ،سالمندان کشور ما به طور میانگین  5فرزند
دارند اما نسل بعد معموال یک یا دو فرزند دارند ،آمار
ازدواج پایین آمده و متاسفانه تجرد قطعی روبهافزایش است.
هماکنون  80هزار سالمند مجرد در کشور زندگی میکنند که
هرگز ازدواج نکردهاند اما این آمار در سال  1430به باالی
دو میلیون نفر میرسد .آمار بسیار باالی زادوولد طی دهه
شصت بهعنوان یک تجربه ناموفق مطرح است زیرا از این
جمعیت جوان که شاخص توسعه کشورها است ،بهدرستی
استفاده نشد و بخشی از این جمعیت درگیر آسیبهای
اجتماعی شدند .حتی طی سالهای اخیر ،بهرغم توسعه
مدارس غیرانتفاعی ،انواع دانشگاهها و رشتههای مختلف
آموزش و ...مدیریت موفق صورت نگرفت .سالمندی مانند
زلزله نیست که شاید بیاید ،شاید نیاید؛ حتما اتفاق میافتد.
اما متاسفانه آمادگی رویارویی با جمعیت گسترده سالمند
که متولدین دهه شصت هستند ،وجود ندارد .دولتها
طی سنوات گذشته به وظایف قانونی خود از برنامه سوم
تا ششم توسعه عمل نکردند و نگرانی در مورد آینده را
نمیتوان کتمان کرد.
نکتهای که برای سالمندان آینده واقعا نگرانکننده است،
هزینههای بهداشت و درمان خواهدبود .در حالحاضر
60درصد منابع بیمهای کشور صرف هزینههای سالمندان
میشود که بهعبارتی  6برابر تعداد سالمندان است زیرا
10درصد جمعیت کشور را سالمندان شکل میدهند .حال
اگر این جمعیت را ده سال بعد در نظر بگیریم ،هزینه
بسیار هنگفتی داشت.
برای این جمعیت سالمندان ،بهجرات میتوان گفت به اندازه
کافی مراقب وجود ندارد .همانطور که اشاره شد سالمندان
کشور ما به طور میانگین  5فرزند دارند و در آینده که به
یک یا دو فرزند برسد ،اوضاع چگونه خواهدبود؟ باید اشاره
کرد که سالمندی همه افراد به یک شکل نیست؛ بهعنوان
مثال اگر سالمند دچار سکته مغزی شود نیاز به مراقبت
توسط  4تا  5نفر دارد.
لزوم برنامهریزی و فرصتهای شغلی مرتبط با «سالمندی»:
اگر مرحوم دکتر قریب رشته طب اطفال را پایهریزی نکردهبود،
امروزه از خدمات گسترده و کامال تخصصی در پیشگیری،
تشخیص و درمان بیماریهای کودکان برخوردار نبودیم و
نمیتوانستیم به موفقیت کاهش بسیار چشمگیر مرگومیر
نوزادان برسیم .اما متاسفانه این چشمانداز برای سالمندان
وجود ندارد .حدود  70سال است که رشتههای مختلف
طب سالمندان ،مددکاری سالمندی ،روانشناسی سالمندی،
پرستاری سالمندی و ...در دنیا تدریس میشود اما در ایران
آمادگی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه نیست .اتفاق
بسیار ناگوار براساس پژوهش اخیر در مرکز سالمندان ،تنها
5درصد فارغالتحصیالن رشتههای علوم پزشکی تمایل به
فعالیت در زمینه سالمندان را دارند.
از  17سال پیش ( )1383سند ملی سالمندان ابالغ شده اما
هیچ اقدام عملی صورت نگرفتهاست .براساس این سند ،قرار
بود هر شش ماه جلسهای با حضور ریاست جمهور برگزار
شود اما تا به امروز حتی یک جلسه نیز برگزار نگردیدهاست.
سالمندی در حالحاضر فراتر از موضوع سازمانی است؛
سالمندی در کشور باید موضوع حاکمیتی شود تا بتوان
سازماندهی کرد .در بسیاری از کشورها ،سالمندی بهعنوان یک
فرصت مطرح است که بیشترین اشتغال در زمینه سالمندی
مانند پرستاری و مراقبت وجود دارد20 .درصد سالمندان
نیاز به مراقب دارند یعنی حدود  2میلیون شغل پنهان در
این حوزه وجود دارد.

بهداشتی و پیشگیرانه فراهم شود اما اینکه صرفا به استناد پایین بودن
ظاهری آمار ابتال به بیماری کرونا در کشور عراق بیگدار به آب بزنیم،
تصمیمیخطاست و برخالف اصل ضرورت انجام محکم کاری در امور
است که پیشوایان دینی از ما توقع دارند.
پی نوشتها:

خبرگزاری مهر 8 ،شهریور 1400
خبرگزاری فارس 4 ،شهریور 1400
کرونا و معجزه غیرمنطقی ،هفته نامه سالمت 8 ،خرداد 1400
امام صادق (عليه السالم) در این خصوص میفرماید« :خداوند ابا دارد از اين كه
چيزها (امور) را جز از طريق اسباب فراهم آورد»( .الكافي )7/183/1 :
پیامبر اکرم (صلی ا...علیه و آله)« :خدا دوست میدارد وقتی بندهای ،کاری را انجام
میدهد ،آن را محکم و استوار کند ».امالی شیخ صدوق ،صفحه 314
براساسبررسیهایانجامشدهدرسایتمرکزآمارعراقتوسطمصطفیآرانی،خبرنگار
به نقل از یادداشت پیمان سالمت ،استاد طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمسعودیونسیان،اپیدمیولوژیستدرگفتگویخبریشبکهدوسیما4،شهریور1400
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بررسی جراتمندی بچهها در شرایط سخت

حفظ شجاعت در کودکان
مهارت جراتمندی در افراد
به عوامل مختلفی بستگی
یکتا فراهانی دارد .یعنی عالوه بر اینکه
میتواند تا حدودی ذاتی
باشد ،میتواند به کودکان آموزش هم داده
شود .این مهارت در برخورداری کودکان
از ارتباطات سالم بسیار موثر است .اینکه
افراد بتوانند با جرات ،شهامت و قاطعیت با
دیگران ارتباط برقرار کنند زیرا روابط همراه
با شجاعت از سالمترین سبکهای ارتباطی به
شمار میرود .آموزش این مهارت به کودکان
نیز اهمیت زیادی دارد .چون به آنها کمک
میکند عزتنفس باالیی داشته باشند اما
چگونه میتوانیم چنین مهارتی را در آنها
تقویت کنیم؟ در این خصوص با دکتر گالویژ
محمدی ،روانشناس بالینی ،رواندرمانگر در
حیطه طرحواره درمانی و مدرس دانشگاه
گفتوگو کردهایم.
 :خانم دکتر! جراتمندی و شهامت
در کودکان به چه معنا است؟
جراتورزیوشهامتدرکودکبهاینمعناست
که بتواند احساسات خود را در هر موقعیتی بیان
کند و ابراز احساسات مناسبی داشته باشد .یعنی
اگر از موضوعی خشمگین یا عصبانی است
آن را بیان و ابراز کند .بدین ترتیب میتواند
بهتدریج هیجانات خود را هم بهخوبی شناسایی
کند .فرد جراتمند میتواند حق خود را بگیرد،
احساساتش را بیان کند و در صورت لزوم هم
پاسخ منفی به خواستههای دیگران بدهد؛ البته
بدون پرخاشگری یا اینکه حقی از فرد دیگری
ضایع شود .کودکان احساساتی ترس و شادی
را از دو سالگی به بعد شناسایی میکنند .بعد
از آن احساساتی مانند گناه ،خجالت ،حسادت
و ...به آنها آموزش داده میشود .مثال کودکی
که از موضوعی ناراحت است و میخواهد آن
را ابراز کند ولی والدین ،آن را سرکوب میکنند
کمکم الگوبرداری رفتاری در او شکل میگیرد و
نتیجه میگیرد که نباید احساسات خود را نشان
دهد و ابراز هیجانات او میتواند پیامد بدی
به دنبال داشته باشد .بنابراین ترجیح میدهد
با جرات و شهامت احساس و هیجان خود را
نشان ندهد .چون معموال با تنبیه والدین مواجه
خواهد شد .به این ترتیب ،یکی از عوامل بازداری
احساساتکودکان،مواجههاشتباهوالدینباابراز
احساسات آنهاست.
:طرحوارهترسازچهزمانیمیتواند
در وجود کودک نهادینه شود؟
شکل طرحوارهای ترس در واقع پدید آمدن
نوعی هیجان است که کامال طبیعی است اما
این نحوه مدیریت ترس است که میتواند در

شجاعت به معنای
بیخیالی ،خطر کردن
و در نهایت رعایت
نکردندستورالعملها
و نکات بهداشتی در
دوران کرونا نیست.
چنین رفتاری ،سر
دیگر طیف ترس
و اضطراب است
که باعث به خطر
انداختن جان خود و
اطرافیان خواهد شد
بنابراینجراتمندی
در بحرانهایی مانند
کووید ،19-به معنای
شناخت و ارزیابی
درست از موقعیت
است

عملکردافرادمهموتاثیرگذارباشد.طرحوارههای
مختلف از جمله ترس ،از دو سالگی در کودکان
شکل میگیرد .در واقع پدر و مادر با سبکهای
فرزندپروری خود آنها را شکل میدهند .مثال
والدین کمالگرایی که مدام فرزندانشان را امر و
نهی میکنند و ترس از ارتکاب اشتباه آنها را دارند
ومیخواهندهمیشهبهترینباشند،مداماضطراب
دارندکهنکندفرزندشاننتواندموفقشود.بنابراین
والدین مدام به فرزندانشان هشدارهای نابجا
میدهند.بهاینترتیبترسازاینکه«نکندمطابق
میل پدر ومادرم رفتار نکنم» در کودک نهادینه
میشود .وقتی چنین ترسی در ذهن کودک نقش
میبندد طرحوارههای دیگری هم مانند ترس از
شکست و آسیبپذیری در او شکل میگیرد.
در واقع میتوان گفت «ترس از آسیبپذیری»،
عامل اصلی ترس در بزرگسالی است.
نیازهای اصلی کودکان نیاز به محبت ،توجه
بیقیدوشرط ،نیاز به تفریح ،بقا و همچنین
ناکامیهای واقعبینانه هستند که اگر نادیده
گرفته شوند ،نهتنها طرحواره آسیبپذیری
در کودکان شکل میگیرد؛ بلکه طرحوارههای
شکست ،بیاعتمادی و نقص و شرم هم در
آنها نهادینه خواهد شد .والدینی که مدام نگران
آسیب رسیدن به فرزندانشان هستند ،اجازه
نمیدهند آنها خطا کنند .در صورتی که بچهها
نیاز دارند که فرصت خطا کردن داشته باشند.

کودک باید بارها افتادن را تجربه کند تا باالخره
بتواند بایستد و راه برود.
 :والدین چگونه باعث ترسو بار آمدن
فرزندان خود میشوند؟
پدر و مادرها با تنبیه و سرزنش ،فرزندان خود را
ترسو بار میآورند و آنها را آسیبپذیر میکنند.
البته امکان دارد دو کودک در یک خانواده با دو
تربیتکامالیکسان،اخالقمتفاوتیداشتهباشند
بنابراین سرشت خود کودکان هم در چگونگی
رفتار آنها نقش مهمی دارد.
الگوبرداری هم یکی دیگر از عوامل موثر بر
رفتار کودکان است .محیط خانه نخستین جایی
است که کودک میتواند از آنجا الگو بگیرد .مثال
وقتی در خانه شاهد زور گفتن یکی از والدین
به دیگری است ،کمکم یاد میگیرد که باید برای
دوری از تنش ،مطیع و فرمانبردار باشد و همین
موضوع باعث ایجاد ترس در او خواهد شد.
وسواس هم یکی دیگر از عوامل مهم در به
وجود آمدن ترس در افراد میشود .در حال
حاضر هم که به دلیل شیوع بیماری کرونا،
بسیاری از والدین دچار وسواسهای رفتاری
یا ترس از ابتالی به بیماری هستند به راحتی
میتوانند آن را به فرزندان خود منتقل کنند.
 :وسواسهای دوران کرونا چطور
باعث ایجاد ترس در کودکان میشود؟

بسیاری از افراد از بیماری کرونا ترس و واهمه
زیادی دارند و آن را به نوعی فاجعه میدانند
بنابراین با پیشگوییهای منفی و خطاهای
شناختی ،تاثیرات منفی بر ذهن خودشان
و اطرافیان میگذارند .دید این افراد معموال
یکبعدی و به اصطالح «تونلی» است .چنین
دیدیدروالدینتاثیرزیادیبرترسکودکاندارد.
پدر و مادرها معموال با توجه به شناختی که از
فرزند خود دارند ،متوجه میشوند که او ترسوتر
از بچههای همسن و سالش است .در این شرایط
والدین باید ابتدا به رفتار خودشان توجه کنند و
ببینند چگونه رفتار کردهاند که باعث ترسو شدن
فرزندشان شده است .بعد از آن سعی کنند به
گونهای رفتار کنند که ترس و اضطراب را به
فرزند خود منتقل نکنند.
تقویت رفتار همیشه با آموزش موثر خواهد بود.
عدمجراتمندی،ترسورفتارهایوسواسگونه،
اغلب بسیار زود توسط والدین و مراقبان کودک
به او منتقل میشود .این افراد معموال پرخاشگر
و منفعل میشوند چون ترس ،مانع از خالقیت
و پویایی آنها خواهد شد.
 :آیا والدین جراتمند حتما میتوانند
شجاعت و جراتمندی را به فرزندانشان هم
منتقل کنند؟
والدینی که خودشان رفتاری عاری

از ترس و وسواس دارند لزوما نمیتوانند
فرزندان شجاعی داشته باشند و شجاعت را به
آنها منتقل کنند .چون آگاهی از تاثیر رفتارهای
ما بر کودکان نیز در این خصوص بسیار موثر
است .در واقع ناآگاهی پدر و مادرها باعث
میشود فرزندانشان سالها با ترس ،وسواس
و هراس از بیان احساسات و عواطف خود
مواجه باشند و آنگونه زندگی کنند.
یکی از دالیل ترس از تنهایی این است که
کودکان هنگامی که نباید تنها گذاشته میشدند؛
ساعتها تنها یا با مراقب دیگری که نمیتوانسته
به آنها احساس امنیت بدهد تنها مانده و در
واقع میتوان گفت رها شدهاند .به این ترتیب
یکی از مهمترین ترسها که ریشه بسیاری از
ترسهاس دیگر هم به حساب میآید یعنی
«ترس از تنهایی» در آنها شکل میگیرد.
:والدینچطورمیتوانندمانعازانتقال
ترس و وسواسهای دوران شیوع کرونا در
فرزندان خود شوند؟
مهمترین عاملی که میتواند ترس و وسواس
دوران همهگیری کرونا را در بچهها کاهش دهد
نوع رفتار والدین است؛ نه اینکه فقط در کالم
ادعا کنند «نباید

توصیههایی برای داشتن کودکانی حرفشنوا
شما بهعنوان والدین ممکن است مراحل ناراحتی،
ناامیدی یا حتی احساس ناکافی بودن را پشت سر
گذاشته باشید .فرزند شما کار خودش را انجام میدهد
و وقتی سعی میکنید اقتدار خویش را نشان دهید،
دکتر حسین وضعیت بدتر میشود و گاهی حتی احساس میکنید
ابراهیمیمقدم او شما را به چالش میکشد و اعتماد به نفس شما به
روانشناس و مشاور صفر میرسد! با این حال ،این حوادث و رودرروییها
خانواده
نباید چنین تاثیراتی بر شما بگذارد.
باید بدانید که قبل از  3سالگی کودکان نمیدانند که چگونه خواستهها
و امیال خود را کنترل کنند .در این سنین ،کودک نمیتواند درست
و غلط را از هم تشخیص دهد و دقیقا نمیداند چگونه احساسات
خویش را کنترل کند بنابراین وقتی احساسی را تجربه میکند ،از آنجا
که هیچ کنترل و شناختی نسبت به آن ندارد ،ممکن است توان کنترل
احساسات خود را نداشته باشد .در این شرایط برای اینکه آرامش خود
را بازیابد ،قطعا به کمک والدینش نیاز خواهد داشت.
کودکتان را تصور کنید که احساسی مثبت را تجربه میکند :او با
دویدن ،فریاد زدن ،بازی کردن و ...این حس خوب را نشان میدهد.
برعکس ،وقتی حسی منفی را تجربه میکند ،دور اتاق میچرخد،
فریاد میزند ،گریه میکند ،خودش را روی زمین میاندازد یا وسایل
را پرتاب میکند .همین رفتارهای افراطگونه به وضوح نشان میدهند
که او توان کنترل احساسات خود را ندارد .در این مقاله بر آن هستیم
نکاتی را به شما والدین عزیز بیاموزیم تا به کمک آنها فرزندان حرف
گوش کنی داشته باشید.

 .2جمالت مثبت به کودک بگویید!

رشد مغز کودک زمانبر است و قبل از سن خاصی توان درک جمالت
منفی را ندارد بنابراین وقتی به او میگویید کاری را انجام ندهد ولی
او به هر حال این کار را انجام میدهد ،عصبانی نشوید زیرا این پیام
شماست که برای کودک شفاف نیست .با درک نکردن این نفی ،کودک
قبل از  3سالگی کودکان نمیدانند که چگونه خواستهها
و امیال خود را کنترل کنند .در این سنین ،کودک
نمیتواند درست و غلط را از هم تشخیص دهد و
نمیداند چگونه احساسات خویش را کنترل کند
بنابراین از آنجا که هیچ کنترل و شناختی نسبت به
آن ندارد ،ممکن است توان کنترل احساسات خود را
نداشته باشد .در این شرایط برای اینکه آرامش خود را
بازیابد ،قطعا به کمک والدینش نیاز خواهد داشت

 .3مراقب کلماتی که استفاده میکنید ،باشید!

هنگامی که به دلیلی از دست کودک ناراحت هستید و قصد دارید
تا به او بفهمانید که رفتار وی مناسب نیست و شما را اذیت میکند،
الزم است مراقب کلماتی که استفاده میکنید ،باشید .در واقع آنچه
شما را آزار میدهد شخصیت کودک نیست بلکه عمل اوست و باید
مراقب حرفهای خود باشید و این دو مقوله را از هم جدا کنید.
همچنین الزم است که کودک و مهارتهایش را نقد نکنید ،مثال به
او نگویید« :تو کودن یا دست و پاچلفتی هستی» .فراموش نکنید که
ادای بعضی کلمات از هزار بار کتک زدن کودک بدتر است و ممکن
است باورهای محدودکنندهای را در کودک شما خلق کند .اگر به او
بگویید که بدجنس و خبیث است در مقایسه با اینکه به او بگویید
رفتاری اشتباه داشته است ،قطعا یکسان نیست .صحبتهای شما
ممکن است او را در معرض شکلگیری هویتی قرار دهد که برای
خالص شدن از آن تالشی مافوق بشری نیاز خواهد بود.
ت و قانون وضع کنید
 .4برای کودک محدودی 

از نظر علمی ثابت شده است که تعیین محدودیتها و قوانین برای
کودک ،احساس امنیت عاطفی بیشتری به وی میدهد و درنتیجه او

 :شجاعت و جراتمندی در مقابل
ترس و واهمهای که در دوران کرونا وجود
دارد چطور تعریف میشود؟
شجاعت به معنای بیخیالی ،خطر کردن و در
نهایت رعایت نکردن دستورالعملها و نکات
بهداشتی در دوران کرونا نیست .چنین رفتاری،
سر دیگر طیف ترس و اضطراب است که باعث
به خطر انداختن جان خود و اطرافیان خواهد
شد بنابراین جراتمندی در بحرانهایی مانند
کووید،19-شناختوارزیابیدرستازموقعیت
است .همچنین اینکه افراد بتوانند موقعیت را
بهخوبیتحلیلکنندودرنهایتموقعیتدرستی
از شرایط پیشرو داشته باشند .فقط با مدیریت
رفتار صحیح و تحلیل موقعیت است که کودکان
هم میتوانند دست به انتخاب درستی بزنند.
یعنی وقتی والدین بتوانند به گونهای شرایط را
ارزیابی کنند که کمترین افت عملکرد را داشته
باشند و همچنین ارتباطات اجتماعی خود را نیز
درحدمجازییابادرنظرگرفتنهمهشیوهنامههای
بهداشتی و موارد پیشگیری از بیماری حفظ
کنند؛ کودکان هم نهتنها دچار وسواس و استرس
نخواهندشد،بلکهکمکمبارفتارهایجراتمندانه
و شجاعت آشنایی پیدا میکنند.

رشد بهتری خواهد داشت.
با این حال ،ممکن است
احساس کنید که به اندازه
کافی در برابر کودک اقتدار
ندارید یا اینکه او مرتبا
شما را با محدودیتهایی
که خودتان تعیین کردهاید،
آزمایش میکند.
فراموش نکنید که اطاعت کردن یک
ویژگی ذاتی در انسان نیست بلکه باید
یاد گرفته شود .مانند هر یادگیری دیگری،
کودک شما برای فهم محدودیتها و قوانین ،نیاز به
تکرار دارد تا آنها در وجودش نهادینه شوند .مثال وقتی که رنگها
را به او میآموزید ،ممکن است چند ماه طول بکشد تا آنها را به
درستی تشخیص دهد یا نام ببرد.
همچنین ،ممکن است کودک شما این تصور را ایجاد کند که به حرف
شما گوش نمیدهد زیرا اقدامات ممنوعه را بهطور منظم تکرار میکند
اما آنچه شما باید بدانید این است که به محض اینکه کودک مثال فهمید
که نباید به پریز اتاق نشیمن دست بزند ،ممکن است درعوض پریز
آشپزخانه را لمس کند .فراموش نکنید که کودک قصد لجبازی ندارد،
بلکه شما باید صبور و خونسرد باشید و دوباره قانون منع لمس پریز
برق را برای او توضیح دهید و چه بسا بارها و بارها تکرار کنید.
هنگامی که کودک خود را از انجام کاری منع کردید ،فقط به «نه»
گفتن بسنده نکنید بلکه قضیه را با جمالت ساده و مثبت توضیح
دهید و به او بگویید چرا اجازه ندارد که مثال فالن کار را انجام
دهد .به عنوان مثال« :پریز رو ول کن ،اگر ولش نکنی ،اووف
میشی یا بدجور دردت میاد!»
نکته مهم در مورد محدودیتها این است که هرگز تسلیم نشوید.
در غیر این صورت کودک گیج میشود و دیگر نمیداند چه کاری
را باید و چه کاری را نباید انجا م دهد بنابراین محدودیتها را
کامال مشخص کنید تا در ذهن کودک جا بیفتند و درادامه توسط
کودک رعایت شوند.

منبعparents.fr :

 .1سر کودکتان فریاد نکشید!

هنگامی که در ادامه کشمکش با کودک ،مجبور میشوید تا صدایتان را
باال ببرید ،فراموش نکنید که نتیجه عکس خواهید گرفت و در عمل
با سه گزینه روبرو خواهید شد:

 کودک به شما گوش نمیدهد و بیشتر از شما سر و صدا میکند
و صدایش را باال میبرد.
 کودک شروع به گریه میکند چون با فریاد شما ترسیده است.
 به محض پایان بحران ،احساس گناه خواهید کرد و به او اعتراف
میکنید که پدر یا مادر خوبی نیستید.
در حقیقت ،فریاد زدن هر شرایطی را تشدید و شما را خسته میکند
بنابراین تا حد امکان از این کار اجتناب کنید .وقتی احساس میکنید
که تمام وجودتان از خشم پر شده است ،برای دقایقی تنها باشید و
نفس عمیق بکشید .پس از آرام شدن ،نزد فرزند خود بازگردید ،او
را روبروی خود بنشانید ،در چشمانش نگاه کنید و با لحنی محکم
اما آرام هر آنچه الزم است را به وی بگویید.

شما جمله را مثبت شنیده
است .به عنوان مثال کودک
جمله «چاقو را پرتاب نکن»
را بهصورت مثبت یعنی «چاقو
را پرتاب کن» شنیده است .اگر
شما در مقام والدین ،این موضوع
را ندانید ،قطعا کودک را درک نخواهید
کرد و درادامه چیزی جز سردرگمی ،ناامیدی و
درنتیجه توفان و بحران احساسات در کودک به جای نخواهد ماند.

ترسید» ولی خودشان رفتارهایی ناشی از
وسواس داشته باشند ،چون رفتار آنها کامال
توسط بچهها الگوبرداری میشود.
یکی دیگر از ترسهایی که والدین بهویژه مادر
باید آن را به خوبی در فرزندش مهار و کنترل
کند ،ترس و اضطراب جدایی است که در
دوران بیماری کرونا هم بسیار با آن دست به
گریبان شدیم .چنین اضطرابی در این دوران
توسط محیط هم به کودک منتقل خواهد شد.
در واقع وقتی استرس از سطح بهینه که باعث
هوشیاری میشود عبور کند ،نهتنها نمیتواند
مانع خطا کردن کودک شود بلکه برعکس باعث
میشود به دلیل ترس ،استرس و واهمهای که
دارد ،نتواند رفتار درست را انتخاب کند .در
چنین شرایطی فرد نمیتواند موقعیتهای خطر
را شناسایی و بهترین موقعیت را انتخاب کند و
درست تصمیم بگیرد .حتی اگر ترس والدین
هم در این دوران بیش از اندازه باشد ،ممکن
است قدری آنها را محدود کند یعنی ترس از
ابتالی به بیماری باعث خانهنشینی خودشان و
فرزندشان شود .به همین خاطر ،والدین باید
ابتدا ترسهای وجودی خود را حتی قبل از
کرونا شناسایی کنند تا با ریشهکن کردن همه
آنها بتوانند بر ترس ،وسواس و استرس ناشی
از بیماری کرونا و حواشی آن مانند تنهایی،
مشکالت اقتصادی و ...غلبه کنند .فقط به این
صورت است که میتوانند مانع از ترس و
وحشت بیش از حد در کودکان شوند.
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میزگرد پوست

شماره هشتصدودوازده سه مهر 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.

ل ایجادکننده کهیر در بدن
میزگرد پوست درباره عوام 
باحضور دكتر سيدمسعود داوودی متخصص پوست،
دکتر محمدرضا خدایی روانپزشک
و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه

کهیریکیازضایعاتپوستینسبتاشایعاستکهمعموال
بهرنگهای مختلف بهخصوص قرمز یا صورتی حتی
سفیددیدهمیشود.اینضایعاتمعموالالتهابوتورم
دارند و با خارش و سوزش و گاهی با ترشحاتی همراه
است .کهیر غالبا روی پوست دست ،شکم ،صورت
و سینه بروز پیدا میکند اما گاهی روی مخاط بدن،
مجاریتنفسیوحتیدستگاهگوارشفوقانینیزظاهر
میشود که نیاز به توجه جدیتری دارد .ضایعات کهیر
ممکن است یکپارچه یا پراکنده باشند.

کهیر یکی از ضایعات پوستی نسبتا شایع است که معموال با التهاب ،تورم،
مریمسادات خارش و سوزش بروز پیدا میکند .کهیر معموال یکی-دوبار ظاهر میشود
کاظمی
اما بعضی اوقات تکرارشونده است و برای فرد آزاردهنده خواهد بود .عوامل
مختلفی از جمله موادغذایی ،آالیندههای محیطی ،سرما ،گرما ،استرس و...
در بروز این مشکل نقش دارند.
با این مقدمه و بهمناسبت  9مهر؛ روز جهانی کهیر به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم:
«همسرم  40سال دارد و حدود یکسال است که با فواصل نسبتا کوتاه دچار کهیرهای پوستی
میشود .به پزشک مراجعه و دارو مصرف کرد اما تاثیر چندانی نداشت .بسیاری از موادغذایی با
زمینه حساسیت را از رژیم غذاییاش حذف کرد اما باز هم گاهی کهیر میزند .آیا ممکن است این
کهیرها با استرس مرتبط باشند زیرا دغدغه زیادی بهخاطر تغییر شغلش دارد .لطفا راهنمایی کنید».

کهیر عصبی و تاثیر جدی استرس و اضطراب در بروز

نگاه متخصص پوست

کهیر مزمن به بررسی دقیق عامل زمینهای نیاز دارد
دكتر سيدمسعود داوودی /عضو هیأت علمیو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج)

 :آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید کهیر به چه
تظاهرات پوستی اطالق میشود؟
کهیر نوعی واکنش حساسیتی به بعضی مواد حساسیتزا
استکهامکانداردبهشکلخوراکیازطریقغذا،نوشیدنی
و دارو یا از طریق تنفس بخار ترکیبات شیمایی ،گردوغبار
و ...وارد بدن شود .البته گاهی نیز علت درونی دارد و
بهدلیلعفونتنهفتهبروزپیدامیکند.بهعنوانمثال،ممکن
استعفونتریشهدندان،سینوسیاسیستمگوارشبدون
اینکه حتی فرد متوجه باشد ،عامل زمینهساز کهیرشود.
 :بروز کهیر در بعضی افراد در حد یکی-دو
بار و در بعضی دیگر بارها تکرار میشود .علت این
تفاوت چیست؟
کهیر به دو دسته حاد و مزمن تقسی م میشود .کهیر حاد
به مواردی اطالق میشود که کمتر از دو ماه از زمان
بروز عالئم نمیگذرد اما اگر تکرار ضایعات کهیر بیشتر
از دو ماه ادامه یابد ،کهیر مزمن است .در کهیر حاد گرچه
پزشک برای درمان ،دارو تجویز میکند اما نیازی به بررسی
تخصصی علت زمینهساز نیست زیرا کهیر حاد پس از
مدتی خودبهخود بهبود مییابد .فقط الزم است در این
مدت از دارو برای تسکین عالئم آن که معموال خارش،
قرمزی و التهاب پوست است کمک گرفتهشود.
اما در مورد کهیر مزمن ،تشخیص علت ایجادکننده آن

مهمترین خطر در مورد ضایعات کهیری این است که
امکان دارد ضایعات کهیر در مخاط دهان و حلق ایجاد
شود و برای بیمار مشکل تنفسی اتفاق بیفتد .این عارضه
آنژیوادم نام دارد و گاهی اوقات این وضعیت آنقدر سریع
استکهاورژانسپزشکیتلقیمیشودوخطرفوتناشی
از خفگی بیمار را تهدید میکند .گرچه آنژیوادم بهندرت
اتفاق میافتد اما بهدلیل خطر جدی ،پزشک ب ه افراد دارای
زمینه کهیر مزمن و آلرژی توصیههایی مبنی بر مصرف
داروهای الزم و اقدامات درمانی سریع را آموزش میدهد.
 :بعضی افراد در سرمای شدید دچار قرمزی
و تورم پوست میشوند .آیا این حالت نیز کهیر است؟
گاهی عوامل فیزیکی در بروز این ضایعات نقش دارند
که به «کهیر فیزیکی» معروفند .گرچه عالئم و تظاهرات
این نوع کهیر نیز مانند کهیر ناشی از غذا و تنفس ترکیبات
محرک است اما روند درمان متفاوتی دارد .تماس پوست با
سرما (کهیر سرما) ،گرمشدن بدن با آب گرم یا حضور در
گرما هنگام ورزش و( ...کهیر گرما) ،فشار بهدلیل ایستادن
طوالنی یا نشستن مداوم (کهیر فشاری) ،لرزش شدید
ناشی از کار با وسایلی مانند کلنگ برقی (کهیر ارتعاشی)
و ضربه خفیف روی پوست مانند فشار خودکار (کهیر
درماتوگرافیسم) از انواع کهیر فیزیکی است .در مبتالیان
به کهیر مزمن الزم است زمینه کهیرهای فیزیکی بررسی

شود تا در صورت تشخیص علت زمینهای درمانهای
تخصصی و متفاوت با کهیرهای دیگر تجویز شود.
 :آیا وراثت در بروز کهیر نقش دارد؟
گاهی کهیر ناشی از زمینه وراثت است که ارتباطی با
حساسیتهای غذایی ندارد .این نوع کهیر نیز تظاهرات
شبیه دیگر انواع کهیر دارد و ممکن است بهشکل حملهای
بروز پیدا کند که «آنژیوادم ارثی» نام دارد .این کهیرها بیشتر
ازاینکهخارشداشت هباشند،غالبابابروزمشکالتگوارشی
مانند تهوع و استفراغ دورهای همراهند.
کهیرهای وراثتی بهدلیل نقص یک آنزیم در بدن ایجاد
میشوند .به این شکل که سلولها نمیتوانند عملکرد
صحیح داشتهباشند و منجر به بروز این ضایعات میشوند.
درمان این کهیرها کامال متفاوت با کهیرهای معمولی
است و از داروهای شبههورمونی استفاده میشود تا
نقص کمبود آنزیم را جبران کند.
 :بسیاری از افراد بر این باورند که کهیر به
مشکالت کبد مربوط میشود .این باور درست است؟
کهیر علل بسیار زیادی دارد و شایعترین علت آن
حساسیتهایخوراکیاست.امایکیازانواعکهیرمیتواند
ناشی از ناراحتیهای کبد و افزایش آنزیمهای کبد باشد.
در صورت تشخیص این مشکل نیاز به بررسیهای
تخصصیتر توسط متخصص داخلی نیز خواهد بود.
نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

تفاوت حساسیتهای غذایی با عدمتحمل خوراکیها نیاز به بررسی دقیق دارد
دکتر کوروش جعفریان /عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران

امروزه زندگی در شهرها و مواجهه با انواع آالیندههای
شیمیاییموجوددرترکیباتغذایی،سوختهایفسیلی،
آالیندههایموادبهداشتیهمچنینموادطبیعیخوراکیها،
داروها و استرس میتوانند زمینهساز انواع آلرژی و کهیر
شوند .تفاوت سیستم ایمنی و خصوصیات افراد نیز در
بروز واکنشها تاثیر دارند و همین مساله تشخیص دقیق
آلرژیوکهیررامشکلمیکند.البتهآزمایشهایتخصصی
ق خفیف آلرژنها در پوست نیز
ایمونوگلوبین و تزری 
کمککننده است و معموال پرهیز از عامل زمینهساز توصیه
میشود .باید توجه داشت که زمینههای مختلف مانند
عفونت ،بیماریهایی نظیر کووید ،19-سرما یا گرمای
شدید ،استرس و ...نیز در تشدید و بهبود آلرژی موثرند.
نکته مهم اینکه گاهی فردی دچار حساسیت یا آلرژی
غذایی است اما بعضی موارد عدمتحمل یک ماده غذایی
وجود دارد .حساسیت ،به واکنش سیستم ایمنی مربوط
است اما عدم تحمل یک ماده غذایی ارتباطی با ایمنی
بدن ندارد و توجه به این تفاوت در تشخیص و درمان
حساسیت و کهیر اهمیت دارد.

لزوم تغذیه انحصاری شش ماه اول با شیر
مادر و کاهش زمینه حساسیت

امروزه افزایش تعداد کودکان مبتال به حساسیتهای
مختلف نگرانکننده است که میتواند ناشی از
پیچیدگیهای زندگی مدرن امروز از جمله افزودنیهای
غذاییباشد.سبکتغذیهمادردردورانبارداریوشیردهی
نیز در بروز این واکنشها تاثیر دارد .آلرژیهای غذایی
غالبا باعث واکنشهای پوستی کهیر ،اگزما ،التهاب و...
میشوند اما ممکن است با مشکالت گوارشی مانند
دلدرد ،ریفالکس ،اسهال و استفراغ ،درگیری قلب و
مشکالت تنفسی از آبریزش بینی تا واکنش شدید تنفسی
بهنام شوک آنافیالکسی بروز پیدا کنند که در مورد کودکان
گرچه نادر است اما باید جدی گرفت ه شود .اگر تغذیه
انحصاری با شیر مادر طی شش ماه اول زندگی در کودکان

رعایت شود ،احتمال بروز این واکنشها کاهش مییابد.
کاهش مصرف موادغذایی حساسیتزا مانند تخممرغ،
شیر گاو ،آجیل ،کیوی ،غذاهای دریایی ،حتی گندم،
بادامزمینی و سایر خوراکیهایی مانند بادمجان و ...که
بهنوعی حساسیتزا هستند نیز طی این دوران توسط مادر
در کاهش زمینههای آلرژی کودک نقش دارد و بهتدریج
که سیستم ایمنی کودک تکامل مییابد ،مقاومت در برابر
این واکنشها نیز تقویت میشود.
البته بروز واکنشهای آلرژیک در کودکان نگرانکننده
نیستومعموالدرسنین 3تا 5سالعالئمحساسیتبهبود
مییابد و اغلب حساسیت نوزادی برطرف میشود .اما اگر
طی دوران حساسیت نوزاد و شیرخوار به جایگزینهای
غذاییمناسبتوج هنشود،اختاللرشداتفاقمیافتدوحتی
نگرانی خانواده و کیفیت زندگی آنها را نیز دربردارد .تداوم
آلرژی تا سنین مدرسه نیز در انتخابهای غذایی کودک
مشکلساز است و دغدغه برای مصرف خوراکیهای
آلرژیزا و بروز عوارض وجود دارد.

حساسیت غذایی خفیف نگرانکننده نیست

عالئم حساسیت غذایی معموال چند دقیقه پس از
خوردن ماده غذایی آلرژن به شکل قرمزی ،تورم لب
و عالئمیمشابه ایجاد میشود که اگر شدید نباشد
و بهخصوص سیستم تنفسی و قلبی درگیر نشود،
نگرانکننده نیست و بعد از فاصله کوتاهی بهبود
مییابد .اگر مصرف آلرژیهای غذایی مدت طوالنی
ادامه یابد ،خوردن دارو کمککننده است و معموال در
چنین شرایطی آنتیهیستامینها تجویز میشود .استفاده
از پروبیوتیکها در بهبود حساسیت کودک امروزه کاربرد
دارد و به ترمیم الیههای مخاطی مجاری گوارشی کمک
میکند .اما در کل باید الگوی غذایی کودک موردتوجه
باشد و کمبودهای غذایی حتما جبران شود .بهعنوان
مثال کمبود ویتامین  Dکه خطر حساسیت را افزایش
میدهد با تجویز مکمل برطرف خواهد شد .همچنین

شناخت و کنترل استرس
نقش مهمیدر کهیر عصبی
دارد

دکتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

پازل هزار تکه کهیر

ضروری است .انجام آزمایش خون ،ادرار و مدفوع حتی
انجامرادیوگرافیسینهواندامهایداخلیبهتشخیصکانون
عفونت و عامل بروز کهیر کمک میکند .البته طبیعی است
که همیشه نمیتوان از این بررسیها به علت کهیر رسید.
در چنین شرایطی بررسی عوامل بیرونی مانند مواد غذایی،
داروها و مواد محرک تنفسی در بروز کهیر الزم است.
مشکل در تشخیص این عوامل از آنجاست که گاه پس
از ورود این ترکیبات و بروز واکنش ،کهیر با تاخیر چند
روز یا چند هفته تظاهر پیدا میکند و معموال فرد نمیتواند
کامال بهخاطر بیاورد که حضور در چه محیطی یا مصرف
چه ماده غذایی جدیدی عامل این مشکل است .بههمین
دلیل تشخیص علت کهیر مزمن غالبا مشکل است و گاهی
بدون تشخیص علت دقیق فقط برای بیمار داروهایی
تجویز میشود تا سیر بیماری بگذرد و مانع از ناراحتی
ناشی از عالئم شود.
:مصرفداروتاچهحددربهبودکهیرموثراست؟
داروهایی که بهطور رایج برای درمان کهیر کاربرد دارد،
عالئم بیماری را تسکین میدهند و تاثیر موقت دارند .بیمار
معموال ناچار به مصرف دارو طی چند هفته یا چند ماه
است .گرچه میتوان بهتدریج مقدار دارو را کاهش داد و
حتی به هفتهای یکبار رساند تا عالئم بیماری بهبود یابد.
 :آیا کهیر میتواند خطرناک باشد؟

نگاه روانپزشک

مطالعات نشان میدهد مصرف ویتامین Cدر کودکان و
بزرگساالن به بهبود آلرژی کمک میکند .بنابراین الزم
است به اندازه کافی از ویتامین  Dاستفاده شود زیرا به
تقویت ایمنی بدن کمک میکند .خوراکیهای حاوی
آنتیاکسیدانها و پروبیوتیکها نیز تاثیر مطلوبی دارد.

بروز حساسیت ناشی از افزودنیهای غذایی
و مواد نگهدارنده

با افزایش سن نگرانی کمتر میشود زیرا بهتدریج فرد با
تمام مواد آلرژن مواجهه داشته و احتمال شوک آنافیالکسی
کمتر خواهد شد .در سنین باالتر ممکن است عالئم آلرژی
ناشی از استرس و ضعف سیستم ایمنی بروز پیداکند
اما در بعضی افراد همیشه با خوردن ماده غذایی خاصی
مانند بادمجان ،لبنیات و ...عالئم ظاهر میشود.
مشکل دیگر در حساسیتهای بزرگساالن استفاده از
مواد افزودنی مانند رنگهای خوراکی ،بنزوات سدیم،
ت و ...در انواع مواد غذایی یا سولفیت
مونوسدیمگلوما 
بهعنوان نگهدارنده است .از همینرو توصیه میشود
ی آماده بهحداقل برسد.
مصرف غذاها 

تفاوت آلرژی یا عدمتحمل غذایی

عدمتحمل با آلرژی متفاوت است و افراد زیادی دچار این
مشکل هستند .مهمترین خوراکی زمینهساز این مشکل،
شیر است که بعضی افراد بهدلیل کمبود آنزیم الکتاز
بدن به پروتئین الکتوز شیر واکنش نشان میدهند و
دچار مشکالت گوارشی میشوند که نباید این عالئم را
حساسیت دانست .میتوان از لبنیات تخمیرشده یا شیر
رقیق و بهمقدار کم یا قرصهای این آنزیم برای فعالشدن
آنزیم الکتاز استفاده کرد .مطالعات نشان میدهد با مصرف
منظم پروبیوتیکها سیستم گوارش کمکم عادت میکند،
تحمل به الکتوز بهبود مییابد ،الکتاز فعال میشود و
دردهای گوارشی بهبود مییابد.
البته عدمتحمل ممکن است در مورد خوراکیهای دیگر

نیزوجودداشتهباشد.مبتالیانبهبیماریسلیاکنمیتوانند
بهخاطر وجود گلوتن ،گندم مصرف کنند .اما بعضی
افراد نیز گرچه دچار این بیماری نیستند و سیستم ایمنی
واکنش ندارد اما عدمتحمل ترکیبات مختلف گندم از
جمله گلوتن در آنها دیده میشود .عالئم گوارشی با
شدت کمتری نسبت به سلیاک بهوجود میآید .عالوه
بر گندم ،بسیاری از خوراکیها نیز ممکن است چنین
وضعیتی برای فرد ایجاد کند.

خوراکیهای حاوی هیستامین و بروز کهیر

عالوه بر آنچه گفته شد افزایش هیستامین در بدن نیز
زمینهساز بروز کهیر ،ناراحتیهای گوارشی و حساسیت
میشود.انگور،زغالاخته،توتفرنگی،کرفس،هویج،انواع
گوشت ،آبجو و غذاهای دریایی از جمله خوراکیهای
حاوی هیستامین باال هستند که میتوانند عدمتحمل و
بروز واکنش را به دنبال داشته باشند10 .درصد افراد جامعه
دچار چنین مشکلی هستند و توصیه میشود مصرف
خوراکیهایی که نسبت به آنها عدمتحمل وجود دارد،
کاهشیابد.امادرصورتیکهتشخیصدقیقخوراکیممکن
نباشد بهتر است از داروهای آنتیهیستامین مصرف شود.

تاثیر پروبیوتیکها در کاهش عالئم آلرژی

در مورد حساسیت و عدمتحمل مصرف داروها چندان
موثر نیست و بهترین راهکار پیشگیری از بروز عالئم،
پرهیز از خوراکیهای زمینهساز و تشخیص دقیق هر
یک از این ناراحتیهاست .مطالعات نشان میدهد که
تقویت عملکرد باکتریهای فلور روده با مصرف
پروبیوتیکها میتواند در کاهش عالئم آلرژی موثر
است .توجه به دریافت کافی ویتامینهای  D،Cو E
نیز تاثیر مثبت دارد .همچنین باید آلرژی غذایی و دیگر
آلرژنهای محیط و آالیندهها حتی بخار غذاهای
حساسیتزا را تشخیص داد و پرهیز کرد تا بروز عالئم
ت و کهیر کاهش یابد.
حساسی 

آن :کهیر عصبی ممکن است حاد یا مزمن باشد .کهیر
عصبی به ضایعات پوستی ناشی از عوامل عصبی
اطالق میشود که استرس و اضطراب و ...میتواند
عامل اولیه یا تشدیدکننده آن باشند .البته کهیر عصبی
در موارد کمتری در افرادی که اختالالت شخصیتی
و مشکالت روانشناختی دارند بهشکل خودساخته
با روشهای مختلف تظاهر پیدا میکند.
کهیر حاد تحتتاثیر علل روانشناختی و ناشی از
اضطراب معموال در شخصیتهای اضطرابی شایعتر
است .این نوع کهیر بیشتر در شخصیتهای گروه A
دیده میشود که عصبی ،عجول ،بیقرار ،زودرنج و
حساس هستند و معموال با کوچکترین مشکل دچار
اضطراب شدید میشوند .گاهی این کهیرها در افراد
وسواسی نیز ظاهر میشود.
در شرایطی که استرس یا فشار روانی وارد میشود،
ترشح هورمونهایی مانند آدرنالین و کورتیزول بیشتر
میشود و زمینه بروز کهیر افزایش مییابد .همچنین
گرما یا سرما نیز کهیر عصبی را تشدید میکند .گرچه
با برطرف شدن استرس و اضطراب حاد ،ضایعات
کهیر بهبود مییابند اما احتمال بروز مجدد در شرایط
استرسزا وجود دارد .ممکن است کهیرهای عصبی
مزمن شود و گاهی استرسهای مداوم زمینه بروز
این مشکل را تشدید کند .گاهی نیز زمینه اگزما در
تشدید اگزما نقش دارد.
بررسیعواملزمینهسازدردرمانکهیرعصبیضروری

است :بهطور کلی درمان کهیر عصبی به دقت بیشتری
نیاز دارد و درمان اضطراب ،استرس ،وسواس و حتی
افسردگیبرایبهبوداینمشکلالزامیاستزیراعوامل
روانیباعثتشدیدیامزمنشدنکهیرمیشودودرمان
پیچیدهترخواهدبود.برایدرمانکهیرعصبیالزماست
گروهی از متخصصان پوست ،آلرژی ،روانپزشک و
روانشناس در کنار یکدیگر مشکل بیمار را بررسی
و اقدامات موثر را درنظر بگیرند.
شناخت منبع استرس :اگر فردی دچار کهیر عصبی
باشد ابتدا باید منبع استرس مشخص شده و بیمار و
درمانگر عوامل زمینهساز استرس در زندگی فردی و
اجتماعی را بشناسند .گاهی استرس ناشی از عوامل
بیرونیمانندسروصدا،ترافیک،شرایطشغلی،اقتصادی
و ...است که فرد بهدلیل حساسبودن نسبت به محیط
پیرامون خود دچار افزایش ترشح هورمونها میشود
و زمینه بروز کهیر افزایش مییابد .در بعضی موارد نیز
استرسهایدرونیمانندخصوصیاتشخصیتیافراد،
تغییراتخلقیدردورانعادتماهانهخانمهایاتغییرات
هورمونی پس از یائسگی در این زمینه نقش دارند.
پس از شناخت منبع استرس باید به میزان اهمیت
استرس برای فرد ،مدت مواجهه با شرایط استرسزا،
شدت و تواتر استرس حاد یا مزمن در شرایط زندگی
شخصی و اجتماعی توجه کرد تا بتوان اقدامات درمان
موثرتری در پیش گرفت .مسلما شناخت این موارد
میتواند به افراد کمک کند تا کنترل بهتری بر رفتار
خود داشتهباشند.
رعایت سبک زندگی سالم :سبک زندگی سالم شامل
تغذیه صحیح و متناسب با حساسیت و کهیر ،ورزش
متعادلوبرنامهریزیبرایامورمختلفزندگیروزمره
است .ثابت شده کسانی که سبک زندگیشان را بهبود
دادهاند،عالوهبربهبودسالمتجسمیازسالمتروان
بهتری نیز برخوردارند و با مدیریت زندگی زمینه بروز
کهیرهای عصبی در آنها کمتر میشود .بهعبارتی در
تمام جنبههای زندگی باید تعادل را رعایت کرد .حتی
میزان ورزش باید متعادل باشد زیرا تمرینات سنگین
باعث گرمای شدید و استرس میشود و بروز کهیر
عصبی را تشدید میکند.
تسلیمنشدندربرابراسترس:افرادیکهدچارکهیرهای
عصبی میشوند نباید هنگام مواجهه با استرس کالفه
شوند .معموال افراد در چنین شرایطی مدام راه میروند،
سردرگم میشوند و بیقرار هستند که این حالتها
بروز کهیر را تشدید میکند.
کنترلشرایطوحفظآرامش :الزم است تا افراد مستعد
کهیر عصبی ،اصول مدیریت استرس را فرابگیرند.
تمریناتریلکسیشنمانندتنفسعمیقویوگا،دورشدن
از محیط استرسزا به آرامش جسمیو روانی فرد
کمک میکند .همچنین باید دقت کرد که در این
شرایطنبایدتصمیمناگهانی،هیجانیوعجوالنهگرفت
و مهارت کنترل خشم را دانست زیرا عالوه بر احساس
پیشمانی که بعدا فرد را آزار میدهد ،باعث تحریک
و ترشح هورمونهایی میشود که زمینه بروز کهیر و
ی دارد .البته گاهی
دیگر اختالالت روانتنی را درپ 
ممکن است در کنار رعایت این اصول پیشگیری و
بهبود کهیر عصبی نیاز به تجویز داروهایی توسط
روانپزشک باشد تا مشکل بهبود یابد.

پوست و زیبایی
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هرآنچه باید درباره لوازم آرایش و تاریخ انقضای آنها بدانید!

محصوالت تاریخگذشته را دور بریزید!
هیچکدام از ما دوست
نداریم که محصوالت
ترجمه:
آرایشی را صرفا بهدلیل
ندا احمدلو
منقضی شدن تاریخ مصرف
آنها دور بیندازیم ،خصوصا اگر پول زیادی
برای خریدنشان خرج کرده باشیم .بعضی
افراد استفاده از این محصوالت تاریخگذشته
را تا زمانی ادامه میدهند که بافت محصول
کامال غیرعادی شود ،درحالی که بعضیها نیز
محصوالتتاریخگذشتهرابرایاستفادهدرخانه
یا مسافرت کنار میگذارند .با اینحال ،واقعیت
این است که باید محصوالت تاریخگذشته را
بدون هیچ توجیهی دور بریزید .در این مطلب
با تاریخ انقضای هر کدام از محصوالت آرایشی
و نکات مربوط به نگهداری صحیح از آنها
آشنا خواهیدشد.

بهمحض اینکه هر گونه تغییر در
بافت محصوالت آرایشی مخصوص
لبها بهوجود بیاید ،باید آنها را دور
بریزید .خشک یا آبکی شدن این
محصوالت دقیقا به معنای فاسد شدن
آنها است ،حتی اگر یک سال هم از
ن آنها نگذشته باشد .پس
باز شد 
رژ لب محبوبتان را همیشه در جای
خشک و خنک نگهداری کنید ،نه در
داشبورد خودرو یا کیف دستیتان

یک اصل مهم :تفاوت بین تاریخ انقضا
و مهلت مصرف پس از باز شدن

محصوالت
همه
تولیدکنندگان
یـبهداشتی باید به درج دو نوع تاریخ در
آرایش 
بستهبندی محصوالتشان توجه داشته باشند:
«تاریخ انقضا» که با عنوان expiration date
یا ( shelf lifeعمر مفید) روی محصول درج
میشود و «مهلت مصرف پس از باز شدن» یا
 .)Period after opening (PAOتاریخ
انقضا یا عمر مفید معموال به مدتی اشاره دارد
که محصول همچنان عملکردهایش را حفظ
میکند و استفاده از آن ایمن است .این عدد
با توجه به نوع و ماهیت محصول میتواند
متفاوت باشد .عوامل مختلفی در تعیین تاریخ
انقضا دخیل هستند:
 نحوه استفاده از محصول یا بهکارگیری آن
(تماس با بدن انسان ،باکتریها ،قارچها و)...
 محل و نحوه نگهداری از محصول (دمای
محیط و تماس با نور)
 ظرفیت ذاتی محصول برای تغییر قوامش
بهمرور زمان (خشک شدن یا آبکی شدن)
 نوع ساختار شیمیایی هر محصول و ظرفیت
ذاتی آنها برای جدا شدن عناصر تشکیلدهنده
آن دسته از محصوالت آرایشیـبهداشتی که
عمر مفیدشان کمتر از  30ماه است ،باید
تاریخ انقضا را با نماد روی محصول درج
کنند .اگر عمر مفید یک محصول بیشتر از
 30ماه باشد ،درج تاریخ انقضا ضرورتی
ندارد ،بلکه باید مهلت مصرف پس از باز
شدن یا PAOبا نماد درج شود PAO .به
مدتی اشاره دارد که محصول مورد نظر پس
از اولین باز شدن همچنان برای استفاده ما
پایدار و ایمن باقی میماند .درواقع در شاخص
 ،PAOاولین تماس مصرفکننده با محصول
و خطر اجتنابناپذیر آلودگیهای میکروبی
در نظر گرفته شدهاند .عوامل مختلفی مانند
نوع محصول و اثربخشیهای ادعاییاش در
تعیین عدد  PAOنقش دارند .تاثیر عواملی
مانند استفاده از محصول برای کودکان یا
استفاده از آن برای قسمتهای حساس بدن
نیز در  PAOمحاسبه شده است.

محصوالت آرایشی :مهلت مصرف پس
از باز شدن

 .1فونداسیون یا کرم زیرسازی 6 :ماه تا  1سال

اگرانگشتاندستشمابادهانهتیوبکرمزیرسازی
تماس نداشته باشد ،محصول شما برای مدت
طوالنیتری عاری از میکروبها باقی میماند
بنابراین میتوانید مقداری از کرم زیرسازی را
بدون دخالت انگشتان روی کف دست بریزید
و سپس از آن استفاده کنید .حتی اگر قبل از  6ماه
دیدید که بافت محصول شما حالت تکهتکه به
خودگرفتهاستیاترکیباتآنازهمدیگرتفکیک
شدهاند ،باید محصول را بالفاصله دور بریزید.
تمیگوید:
دکترمارگاریتالولیس،متخصصپوس 
«محصوالتی که با انگشتان دست تماس داشته
باشند ،بیشتر در معرض آلودگیهای باکتریایی
قرار میگیرند .به همین دلیل هم محصوالتی که
برای خروج محتویاتشان دارای پمپ هستند،
کمتر آلوده میشوند .بهعالوه هرچقدر ترکیبات
یـبهداشتیکمتر
نگهدارندهدرمحصوالتآرایش 
باشند ،مثل محصوالتی که برای پوستهای
حساس تولید میشوند ،زمینه بهتری برای رشد
باکتریها فراهم خواهد شد».
.2هایالیتر مایع 6 :ماه تا  1سال

اگرچههایالیتر مایع به اندازه نوع پودری این
محصول ماندگاری ندارد اما میتواند تا  1سال
هم دوام داشته باشد.هایالیتر مایع را باید در جای
خشک و خنک نگهداری کنید و از اپلیکاتورهای
یکبار مصرف برای استفاده از آن کمک بگیرید تا
ماندگاریاش را به حداکثر برسانید.
 .3کانسیلر 6 :ماه تا  1سال

کانسیلر هم مانند فونداسیون میتواند تا  1سال

ماندگاری داشته باشد .این محصول باید از تماس
با نور مستقیم خورشید دور بماند و هرگز هم
با انگشتان دست تماس نداشته باشد .بهمحض
تفکیک شدن ترکیبات کانسیلر باید این محصول
را دور بریزید.
 .4رژگونه و پودر 2 :سال

رژگونههایپودریجزوماندگارترینمحصوالت
آرایشی هستند و حدود دو سال ماندگاری دارند،
البته بهشرطی که براش آرایشی خودتان را بهطور
منظموبهدرستیپاکسازیکنید.درغیراینصورت
ذراتآرایشیکهنهشده،میکروبهاوسلولهای
پوستیمردهبهمحصوالتپودریمنتقلمیشوند
و درنتیجه کاری میکنند که محصول شما زودتر
از موعد طبیعیاش فاسد شود.
 .5رژ لب ،خط لب ،برق لب 1 :سال

بهمحضاینکههرگونهتغییردربافتمحصوالت
آرایشیمخصوصلبهابهوجودبیاید،بایدآنهارا
دور بریزید .خشک یا آبکی شدن این محصوالت
دقیقا به معنای فاسد شدن آنها است ،حتی اگر
یک سال هم از باز شد ن آنها نگذشته باشد .پس
رژلب محبوبتان را همیشه در جای خشک و
خنک نگهداری کنید و نه در داشبورد خودرو
یا کیف دستی.
 .6مداد ابرو و خط چشم 1 :سال

مدادهای آرایشی مخصوص چشمها و ابروها
معموال بهراحتی تا  1سال دوام دارند چون دائم
باید تراشیده شوند تا تیز بمانند.
 .7ریمل مژه و ابرو 3 :ماه

تعویض کردن ریمل مژه پس از گذشت  3ماه

بسیار مهم است چون با این کار از شکلگیری
عفونتهای چشم جلوگیری میکنید .ریملها
بههیچوجه نباید توسط چند نفر بهطور اشتراکی
استفاده شوند ،وگرنه باعث انتقال آلودگیهای
مختلف خواهند شد.
اگر محصول شما قبل از  3ماه نیز بوی بدی پیدا
کرد یا بافت اصلیاش را از دست داد ،باید آن
را دور بریزید.
 .8سایه چشم 3 :تا  6ماه

درحالی که سایههای پودری میتوانند به اندازه
رژگونههایپودریماندگاریداشتهباشند(حدود
 2سال) ،اما چون با چشمها تماس دارند ،باید
خیلی سریع تعویض شوند.
 .9الک ناخن 1 :تا  2سال

عواملی مانند حرارت و تماس مستقیم با نور
خورشید باعث تفکیک ترکیبات بهکاررفته در
الک ناخن و تغییر رنگ آنها میشوند .پس
حتما این محصوالت را در جای خشک و
خنک نگهداری کنید.

نشانههایی که میگویند لوازم آرایشی
شما فاسد شدهاند!

اگر میخواهید که محصوالت آرایشی زودتر از
موعد طبیعی خودشان فاسد نشوند ،در درجه اول
باید باکتریها و میکروبها را از آنها دور نگه
دارید .بهعالوه ،این محصوالت باید بهصورت
دورهای و منظم بررسی شوند تا هر گونه تغییر
غیرعادی در آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد اما
هنگام بررسی محصوالت آرایشی باید به چه
نکاتی توجه کنیم؟ کدام نشانهها میگویند که
محصول آرایشی شما فاسد شدهاند؟

 .1رنگ محصول تغییر کرده است :اگر متوجه
شدید که محصول شما اکسیده شده و رنگ
دیگری پیدا کرده ،یعنی هیچ راهی برای جبران
این مشکل وجود ندارد و باید آن محصول را دور
بریزید .تغییر رنگ محصوالت آرایشی بهعنوان
یکیازنشانههایقطعیفاسدشدناینمحصوالت
شناختهمیشودوحتینشاندهندهرشدباکتریایی
در محصوالت آرایشی است.
 .2بافت محصول تغییر کرده است :محصوالت
آرایشی برپایه کرم باید همیشه بافت کرمیداشته
باشند .پس اگر این محصوالت خشک شوند،
حالتآبکیپیداکنند،حالتتکهتکهبهخودبگیرند
یابافتیکدستخودشانراازدستبدهند،یعنی
باید سریع دور ریخته شوند .محصوالت مایع هم
اگر بیش از حد غلیظ شوند و حالت سفت به خود
بگیرند ،بههیچوجه نباید استفاده شوند اما بعضی
افراد این محصوالت را با کمک آب برای استفاده
دوبارهرقیقمیکنندکهقطعاتصمیماشتباهیاست.
با دور ریختن این محصوالت فاسدشده ،از ابتال
به عفونتهای باکتریایی جلوگیری خواهید کرد.
 .3محصول بوی بدی گرفته است :بوی بد جزو
نشانههای مهم و تعیینکنندهای است که میگوید
محصول آرایشی شما فاسد شده است .برای
مثال اگر ریمل مژه شما بویی شبیه بوی بنزین به
خود بگیرد ،یعنی قطعا فاسده شده است .بعضی
افراد بوی کهنگی یا ناگرفتگی را در محصوالت
آرایشی جدی نمیگیرند ،درحالی که این بو هم
به شما میگوید که محصول آرایشی مورد نظر
دیگر قابل استفاده نیست.
 .4تکههای تودهای در محصول شکل گرفتهاند:

محصوالت آرایشی مایع بههیچوجه نباید حاوی
تکههای تودهای باشند .پس اگر بخش عمده
یک محصول آرایشی مایع ظاهرا سالم و عادی
به نظر برسد اما تکههای تودهشده و سفت هم
در بخشهای دیگری از آن یافت شوند ،قطعا
نباید از آن استفاده کنید .این تکههای تودهشده
و سفت ،نشاندهنده رشد باکتریایی در محصول
مورد نظر هستند.
.5الیههایگچیدرمحصولشکلگرفتهاند:فقط
محصوالت آرایشی مایع یا برپایه کرم نیستند که
فاسد میشوند ،بلکه محصوالت آرایشی پودری
هممیتوانندزودترازموعدطبیعیخودشانفاسد
شوند .پس اگر محفظه محصول پودری را باز
کردید و یک الیه گچی یا خاکستری روی آن
دیدید ،یعنی بدون تردید باید آن را دور بریزید.

لوازم آرایشی تقلبی چطور به پوست آسیب میرسانند؟
استفاده بعضی افراد از محصوالت تقلبی یا فیک
ترجمه:
معموالدودلیلدارد:صرفهجوییدرهزینههایمالی
یوسف
یافریبخوردنوبیخبریازتقلبیبودنمحصول.با
صالحی
اینکهقوانینومقرراتسختگیرانهایدرنقاطمختلف
جهان برای مقابله با محصوالت آرایشی تقلبی وضع شده است اما این
محصوالت هنوز هم میتوانند به قفسههای فروشگاهها راه پیدا کنند.

محصوالت آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات
سرطانزا مانند آرسنیک ،بریلیوم و کادمیوم
هستند .همچنین تعداد زیادی از باکتریهایی که
قابلیت عفونتزایی دارند هم در این محصوالت
یافت میشوند که میتوانند باعث شکلگیری زخمها و
سوختگیهای پوستی و حتی بدشکلیهای پوستی شوند

آثار منفی استفاده از محصوالت آرایشی تقلبی

که از محصوالت آرایشی تقلبی استفاده میکنند و دچار بثورات
پوستی میشوند ،باید مطلقا از دستکاری آنها خودداری کنند و
سپس پوست را با آب و صابون بشویند .این متخصص پوست
میگوید« :میتوانید از وازلین ،لوسیون کاالمین یا کرمهای
هیدروکورتیزون برای تسکین ناحیه آسیبدیده استفاده
کنید .بیشتر بثورات پوستی خودبهخود برطرف میشوند
اما اگر شدت زیاد یا حالت غیرعادی دارند ،حتما به
پزشکان متخصص پوست مراجعه کنید».

مهمترین عوارض استفاده از محصوالت
آرایشی تقلبی

 .1عفونت چشم :این مشکل زمانی اتفاق میافتد که محصول
آرایشی استفادهشده با چشمها و پوست اطراف چشمها تماس

 .6لکههای سفید در محصول نمایان شدهاند:

اگر روزی لکههای سفیدی را روی محصول
خط چشم یا خط لب مشاهده کردید که مانع از
تراشیدن آنها میشدند ،یعنی محصول مورد نظر
شما فاسد شده است .یکبار دیگر تاکید میکنیم
که جداسازی این تکهها از باقی محصول هیچ
مشکلی را برطرف نمیکند.
.7ترکیباتسازندهتفکیکشدهاند:اگرمحصول
آرایشی شما از نوع مایع باشد و ترکیبات آن از
همدیگر تفکیک شده باشند ،ابتدا آن را بهخوبی
تکان دهید تا ببینید که دوباره بافت عادی پیدا
میکند یا نه .اگر فرموالسیون محصول به حالت
عادی خودش برنگشت ،سریع باید محصول
فاسدشده را دور بریزید .اگر محصوالت آرایشی
غیرمایع هم به تفکیکشدگی ترکیبات سازنده
دچار شده باشند ،هیچ راهی برای استفاده از
آنها وجود ندارد.

چگونه ماندگاری محصوالت آرایشی
را افزایش دهیم؟

 .1درپوش یا محفظه محصوالت آرایشی را
درست ببندید و آنها را دور از نور خورشید
نگهداریکنید:مهمتریننکتهراهنمابرایافزایش

ماندگاری محصوالت آرایشی ،همین نکته است
اما همچنان خیلیها این نکته را جدی نمیگیرند.
تماسمحصوالتآرایشیبانورمستقیمخورشید
میتواند روند تجزیه و زوال آنها را تسریع کند
و باعث تجزیهشدگی ترکیبات فعالشان شود.
 .2محصوالت آرایشی را در دمای خنک

نگهداری کنید :یخچال فقط برای نگهداری از
مواد غذایی نیست چراکه بعضی از محصوالت
آرایشی و محصوالت مراقبت از پوست هم
باید در یخچال نگهداری شوند .دمای خنک
به افزایش ماندگاری محصوالت آرایشی کمک
میکند ،درحالی که حرارت به ترکیبات درون
آنها آسیب میرساند.
.3محصوالتآرایشیرادرحمامیادستشویی

نگهداری نکنید :اگرچه قرار دادن محصوالت
آرایشی در بخشی از حمام یا دستشویی میتواند
دسترسپذیری و استفاده از آنها را راحتتر کند
اما چنین کاری به قابلیت ماندگاری آنها آسیب
میرساندچونرطوبتباالیاینمحیطهامیتواند
به شکلگیری قارچها در محصوالت آرایشی
کمک کند .محصوالت آرایشی جانبی مانند
اپلیکاتورها ،اسفنجها ،براشها و ...که درپوش
خاصی هم ندارند ،شدیدا در دستشویی و حمام
آسیبپذیر هستند و باکتریها و قارچها بهراحتی
درون آنها رشد میکنند.
.4ابزارهایآرایشیرابهطورمنظمتمیزکنید:

براشهای آرایشی باید یکبار در هفته و با کمک
شویندههای مالیم پاکسازی شوند .اگر هر روز
آرایش میکنید ،باید اسفنجهای آرایشی را هم
هر هفته تعویض کنید .کسانی که کمتر آرایش
میکنند هم باید این اسفنجها را بهمحض لکهدار
شدن تعویض کنند.

پوستی هم بسیار رایج هستند و با شدت زیادی نمایان میشوند .در
این حالت ،ابتدا پوست شما قرمز به نظر میرسد ،بعد بهمرور زمان
در قسمتی از پوست احساس ناراحتی میکنید و بعد هم میبینید که
تکهای از پوست صورت خشک شده یا دچار پوستهریزی شده است.
 .4لبهای متورم :اگر پس از استفاده از یک محصول آرایشی خاص
متوجه شدید که لبهایتان متورم شده یا پف کرده ،به احتمال زیاد
ماده شیمیایی یا ترکیب خاصی در آن محصول وجود دارد که باعث
چنین واکنشی شده است .چشمها نیز دقیقا میتوانند در برابر همین
ترکیبات مضر آسیبپذیر باشند.
 .5سوختگیهای شیمیایی :یکی از جدیترین خطرات استفاده از
محصوالت آرایشی تقلبی ،همین سوختگیهای شیمیایی است؛ یعنی
وقتی که ترکیبات سمیو خشن ،پوست را میسوزانند و صدمات
مختلفی را برای درازمدت یا حتی برای همیشه به همراه میآورند.این
سوختگیهایشیمیاییمیتوانندپسازاستفادهدرازمدتازمحصوالت
آرایشی تقلبی یا حتی بهصورت واکنشهای فوری شکل بگیرند.
.6مشکالتبلندمدتبرایسالمت :بعضی از تحقیقات
نشان دادهاند که تماس پوست صورت با ترکیبات مضر
و مواد شیمیایی سمیمیتواند خطر ابتال به بیماری فشار
خون باال ،ناباروری و مشکالت دیگر را افزایش دهد.
در صورت مشاهده هر کدام از عالئم نامبرده ،سریع استفاده
از محصول مشکوک را متوقف کنید و بالفاصله به پزشکان
ت مراجعه کنید .ضمنا محصول مشکوک را
متخصص پوس 
دور نیندازید و حتما آن را به پزشکان متخصص نشان دهید تا
بتوانند ترکیبات آسیبزا را زودتر شناسایی کنند و برای درمان
شما نیز بهترین تصمیمگیری را داشته باشند.

منابع okadoc :و healthline

لوازمآرایشیتقلبیمیتوانندبسیارخطرناکباشندچوندقیقانمیدانیم
ازچهترکیباتیبرایساختآنهااستفادهشدهاست.برچسبتوضیحات
این محصوالت قابل اعتماد نیست و مشکالتی که بهوجود میآورند
هم بهسختی برگشتپذیر و جبرانشدنی خواهند بود.
دکتر بابی باکا ،متخصص پوست در نیویورک میگوید« :محصوالت
آرایشی تقلبی اغلب حاوی ترکیبات سرطانزا مانند آرسنیک ،بریلیوم
و کادمیوم هستند .همچنین تعداد زیادی از باکتریهایی که قابلیت
عفونتزایی دارند هم در این محصوالت یافت میشوند که میتوانند
باعثشکلگیریزخمهاوسوختگیهایپوستیوحتیبدشکلیهای
پوستی شوند» .شاید قیمت پایین این محصوالت در برخورد اول
وسوسهبرانگیز به نظر برسد اما وقتی که کسی دچار آسیبدیدگیهای
پوستی ناشی از بهکارگیری این محصوالت شود و به مرحله پرداخت
هزینههایدرمانیبرسد،قطعاازتصمیمشتابزدهاشپشیمانخواهدشد.
بهگفته دکتر سونیا باترا ،متخصص پوست در لسآنجلس ،کسانی

پیدا کند و باعث تحریک چشمها و التهاب آنها شود .اگر با هر بار
استفاده از یک محصول آرایشی خاص دچار چنین مشکالتی میشوید،
به احتمال زیاد از محصول تقلبی استفاده میکنید.
 .2واکنشهای آلرژیک :اگر با استفاده از یک محصول آرایشی خاص
دچار واکنشهای آلرژیک میشوید ،به احتمال زیاد آن محصول حاوی
ترکیباتپنهانوآلرژیزاییاستکهنامشاندرفهرستموادتشکیلدهنده
درج نشده است.
 .3بثورات پوستی :یکی از رایجترین عالئم استفاده از محصوالت
بثورات پوستی است .التهابات
آرایشی تقلبی یا فیک ،همین

جداسازیبخشهایگچییاخاکستریواستفاده
ازقسمتهایباقیماندهمحصولبههیچوجهکار
درستی نیست.
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محیطزیست
قاب سبز

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

یادداشت سبز

سبزها چگونه زندگی میکنند؟

مینیمالیسم؛ مصرفت را مدیریت کن

فهرست راهنمای خدمات محلی داشته باش.

حال سدهای کشور خوب نیست .براساس آخرین آمار ،ظرفیت
کل مخازن سدها  ۵۰.۵میلیارد مترمعکب و درصد پرشدگی سدها
در حال حاضر تنها  ۳۹درصد بوده و این آمار نشان دهنده حال
وخیم سدها و منابع آبی کشور است.

تغییر اقلیم؛ زمین به سوی مرز خطرناکی حرکت میکند .علیرغم
همه قول و قرارها در زمینه مهار گرمایش ،جهان همچنان به سوی
مرز خطرناکی از نظر افزایش دما حرکت میکند.

نزدیکترین خیاطی به خانه شما کجاست؟ یا
نزدیکترین کفاشی؟ یا لولهکشی و دیگر خدمات
منزل؟ یک فهرست درست کن از اینگونه خدمات
که دسترسی به آنها زندگی سبز را آسانتر میکند.
گفتیم که از جمله اصول سبزگرا یکی هم این است که
«به جای خرید خدمات آنها را اجاره میکند ».خریدن
پیراهن یک جور خرید خدمات تولیدی است .تعمیر
پیراهن راهی است برای اجتناب از خرید یک پیراهن
جدید و به واقع اجاره خدماتی اندک به جای خرید
خدماتی پرهزینه .از این جهت اهمیت دارد که نشانی
نزدیکترینخیاطیبهخودرابدانید.ازاینگونهمشاغل
و مراکز خدماتی که مشوق کاهش مصرف و استفاده
مجدد از کاالها هستند باید حمایت کرد.
این کار به خصوص حاال که درگیر گرانی هستیم،
اهمیت بیشتری پیدا میکند .با کمی صرف وقت و
حوصله میتوان لباسها و لوازم خانه یا محیط کار را
تعمیر و از خرید دوباره آنها جلوگیری کرد.
از سوپرمارکتهای بزرگ خرید نکن .قدیم بقالی بود.
میرفتی مقابل پیشخوان میایستادی و چیزی را که قبال
برای خرید آن فکر کرده و درباره قیمت آن به اندازه
کافی سبک و سنگین کردهای سفارش میدادی و همان
را ،دقیقا همان را و نه کمتر و بیشتر میدادند به دستت
اما االن دوره سوپرمارکتها و مغازههای خیلی بزرگ
است .مغازههایی که ترغیبت میکنند به خرید بیشتر و
بیشتر .حتی خرید چیزی که قبال به آن فکر نکردهای
و به واقع نیاز فوری هم به آن نداری.
چیدمان سوپرمارکتها عمدتا به گونهای است که
مشتریان بیش از آنچه که نیاز آنهاست خرید کنند.
توجه به نکات زیر میتواند سبزگرایان را از افتادن در
دام این حقههای تبلیغاتی مصون بدارد:
موسیقی پخش شده در سوپرمارکتها غالبا آرام بوده
و افراد را دچار حالت نیمه هیپنوتیزم میکند .هنگام

آرام راه رفتن ،مشتریان محصوالت بیشتری را میبینند
و خریدهای غیرضروری بیشتری میکنند .با هدفون
به یک موسیقی با ریتم تند گوش کنید تا سرعت عبور
شما از میان قفسهها را بیشتر کند بنابراین با تفکر خرید
کنید.خریدکردنمانندهرکارانسانتوسعهیافتهامروزی
باید با تفکر و با توجه به احتیاجات فرد انجام شود.
تنها به میزان مورد نیاز خرید کنید .صرفا چون
محصولی تخفیف ویژه خورده ،آن را نخرید .معموال
محصوالتغیرضرورییانزدیکبهپایانتاریخمصرف،
تخفیفویژهمیخورند.بسیاریمواقعازمحصوالتیکه
بهدلیلتخفیفخریداریکردهاید،استفادهنخواهیدکرد
و تنها به حجم خرید و قفسههای خود اضافه میکنید و
در نهایت هم پولی کمتر پرداخت نکردهاید.
حتماپیشازرفتنبهخرید،یکفهرستبنویسیدوپیش
از رفتن به صندوق ،از ماشین حساب روی تلفنهمراه یا

یک اپلیکیشن فهرست خرید که قیمتها را نیز کنترل
میکند ،برای کنترل میزان خرید استفاده کنید.
به تمام قسمتهای قفسهها نگاه کنید .گرانترین
محصوالت ،با بستهبندیهای فانتزی و آالینده ،که لزوما
همباکیفیتترینیاموردنیازتریننیستند،درمعرضدید
مستقیم قرار میگیرند .محصوالت ارزانتر و کاربردیتر
در قسمتهای پایین یا باالی قفسه قرار میگیرند.
گرسنه وارد سوپرمارکت نشوید .حتما پیش از رفتن
به خرید یک اسنک بخورید .بوهای مواد تازه یا پخته
شده در سوپرمارکت ،در حالی که گرسنه هستید ،شما
را ترغیب به خرید بسیار بیشتر از نیاز هفتگیتان میکند.
 در سوپرماکتها از کوچکترین سبد استفاده کنید
سبدهای چرخدار خرید را عمدا به بزرگترین اندازه
ممکن درست میکنند .هنگامی که سبد شما نیمه پر
باشد ،مغزبه شما هشدار خواهد داد که «چیزی را

فراموش کردهاید» و شما برای مقابله با این پیام چیزهای
غیرضروری را وارد سبد خرید میکنید .از کوچکترین
سبد ممکن استفاده کنید.
تامیتوانیدازخریدنغذاهایآمادهونیمهآمادهپرهیز
کنید .نوع بستهبندی و مواد نگهدارنده به کار رفته در
آنها از بدترین آالیندهها هستند .ضمن اینکه قیمت آنها
در مواردی تا  ۵برابر بیشتر از مواد غذایی خام است.
اگر یک بقالی کوچک در همسایگیتان هست
حتیاالمکان از همان خرید کنید .در جدال بین فروشنده
و خریدار ،شما در عرصه بقالی به خصوص به عنوان
یک سبزگرا بخت بیشتری برای موفقیت دارید.
به «فضای خالی» عادت کنید .یکی از دالیل خرید
اضافی و نگهداری وسایل اضافی نشانگان فضای خالی
است .هر گوشه و گنجه خالی را میخواهیم پر کنیم.
این گوشه راهرو خالی است ،یک کنسول بخریم برای
آن .روی کنسول هم چیزی میخواهد .یک گلدان
بگذاریم روی آن .گنجه بزرگ کمد تشویقمان میکند
که آن را با لباس بیشتری پر کنیم .کابینتهای متعدد
آشپزخانه تشویقمان میکنند به خریدن سریهای
چندتایی کاسه و بشقاب و دیگ و قابلمه که به
ندرت از همه آنها استفاده میکنیم .درمان این نشانگان
رویکرد بهگزینی (مینیمالیسم) است.
هم عادت به فضاهای کوچکتر و هم عادت به فضای
خالی .اصال لذت بردن از فضای خالی .چه کسی گفته
لزوما مثل یک سمساری هر گوشه و کنار خانه باید
چیزهایی قرار داده باشی؟ فضای کوچکتر مشوق
مصرف کمتر هم هست .مثال فرض کن یک گنجه
کوچک داری فقط برای لباسها .طبیعتا میتواند دلیلی
باشد برای اینکه کمتر لباس بخری.
چشمت را عادت بده به هنرهای تجسمی مینیمالیستی.
به خصوص تصاویر دکوراسیون داخلی خانههای
مینیمالیستها .عادت میکنی به لذت بردن از فضای
خالی و برای سبزگرا این عادت مهمی است.

پیشنهاد سبز

بزرگترین درختان جهان در پارک ملی سکویا با الیههایی از آلومینیوم
پتو پیچ شدهاند تا از آنها دربرابر آتش محافظت شود؛ از جمله
درخت ژنرال شرمن که بزرگترین جاندار در جهان است .پارک
ملی سکویا در کالیفرنیا دو هزار درخت غولپیکر دارد از جمله
درخت مشهور «ژنرال شرمن» .درختان سکویا یا ماموت بزرگترین
درختان جهان هستند که بیشتر در کالیفرنیا یافت میشوند .میانگین
ارتفاع آنها بین  ۵۰تا  ۸۵متر است.

اروپا به زغال سنگ روی میآورد .با وجود اهداف انرژی سبز
بلندپروازانه ،اروپا اگر نتواند گاز طبیعی به میزان کافی ذخیره کند،
ممکن است مجبور شود زمستان امسال زغال سنگ بیشتری بسوزاند.

یکبارمصرف در مراسمها؛ حسن سلیقه را برای حفظ طبیعت به کار ببرید ،نه تخریب آن
یکی از جاهایی که بیشترین میزان تولید زباله در آن اتفاق می
افتد ،در مهمانیها ،عروسیها یا برخی مراسم خاص است که
اغلب در روزهای تعطیل برگزار میشود .عمر یک لیوان یا ظرف
پالستیک حداکثر  30دقیقه است اما تقریبا  1000سال طول
میکشد تا آن ظرف در طبیعت تجزیه شود بنابراین اگر بتوانیم
عادت از سر تنبلی مصرف و دور انداختن ظروف را ترک کنیم،
کمک بزرگی به طبیعت کردهایم.
اگر با کمی دقت به ریختو پاشهای مراسمهای مختلف نگاه کنیم،
میتوانیم میزان تولید زباله را با مدیریت درست کنترل کنیم تا نهتنها از
اسراف و مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنیم ،بلکه نوعی روش تازه را
برای اداره مراسم را معرفی کنیم که به حفاظت از محیطزیستمان کمک
میکند که ما باید برای نسلهای بعدی پاکیزه نگه داریم.
قدم اول :برای جمعآوری پسماندها به جای کیسههای پالستیکی از
کیسههای قابل بازیافت استفاده کنیم .این کیسهها به یمن فناوریهای
جدید االن در بازار یافت میشود و اگر به برچسب کیسهها نگاه کنیم
میتوانید آنها را در مغازهها پیدا کنید.
قدم دوم :در مهمانیها و گردشها از به کار بردن ظروف یکبارمصرف
حتیاالمکان خودداری و سعی کنیم به سنت چندصد ساله بشر ،از
ظروفی استفاده کنیم که میشود آنها را شست و دوباره استفاده کرد.

در مهمانیها و گردشها از به کار بردن ظروف
یکبارمصرف حتیاالمکان خودداری و سعی کنیم به
سنت چندصد ساله بشر ،از ظروفی استفاده کنیم که
میشود آنها را شست و دوباره استفاده کرد

این روزها ،ظروف یکبارمصرف ارزان نیستند ،خوشبختانه! میشود
هزینهای را که صرف خرید ظروف یکبارمصرف میشود ،به کسی داد
تا آنها را بشوید .صاف و پاکیزه!
قدم سوم :اگر قرار است غذا از بیرون تهیه شود به جای قرار دادن
غذا در ظرفهای یکبارمصرف بزرگ و آلودهکننده محیط ،ظرف را
با خودمان از منزل ببریم و از مسوول رستوران خواهش کنیم به جای
ظروف یکبارمصرف غذاها را در ظرفهای ما بریزد .بردن غذای گرم
در ظروف پالستیکی از رستوران به خانه ،نهتنها باعث آلودگی محیط
میشود ،بلکه باعث ایجاد عناصر مضر برای سالمت به دلیل گرم شدن
ظروف پالستیکی میشود.
قدم چهارم :در مراسمهای بزرگ عزاداری مانند ایام محرم در مراسم
نذری ،میتوان به جای لیوانها و ظروف پالستیک از ظروف گیاهی

که در طبیعت تجزیه میشوند استفاده کرد .این کار ارزشمند نیازمند
یک شعور و همکاری همگانی است ،وگرنه با هیچ بخشنامه و کنترل
از باال نمیتوان چنین نظمی در مراسم عزاداری ایجاد کرد.
قدم پنجم :با کمی ابتکار و فکر ،برای تزئین جشنهای تولد و ...میتوان
از مقواها یا کاغذهای کادوی مصرفشده استفاده کرد یا وسایل تزئینی
را بعد از مراسم برای استفاده دوباره مرتب در جعبهای نگهداری کرد.
دلیلی ندارد که بعد از پایان جشن هر چه بوده را دور بریزیم.
قدم ششم :یکی از مدهای جدید در این روزها استفاده از چند کاغذ
کادو یا به قول معروف بگ و روبان و بادکنک و ...برای هدیههاست.
این کار هر چند ممکن است حسن سلیقه و ابتکار به حساب بیاید اما
بهتر است به جای استفاده از حسن سلیقه و ابتکاری که در نهایت به
سطل زباله ریخته میشود و طبیعت را آلوده میکند ،روشهای سبز
دوستدار طبیعت را به کار برد؛ تعداد کمتر کاغذ کادو و دیگر وسایل
تزئینی و جایگزین کردن آنها با کمی پوشش گیاه سبز یا کاغذهای
قابل تجزیه در طبیعت.
این چند کار ساده شاید در روزگاری که استفاده از ظروف یکبارمصرف
به صورت رسم و عادت درآمده عجیب و دست و پاگیر باشند اما یادمان
باشد از مجموع تاریخ ،انسان تنها نزدیک به  3دهه است که هر چیز را
استفاده میکند ،بعد از چند دقیقه دور میاندازد.

هشدار سبز

روزهای داغ سال دوبرابر شدهاند

آلمانیها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به گاوها دستشویی
رفتن یاد دادند! محققان در آلمان به تجربه تازهای دست زدهاند .آنها
به گوسالههای یک گله یاد دادهاند که برای توالت رفتن به محلی که
برای این کار در نظر گرفته شده است مراجعه کنند! به این ترتیب
محققان میتوانند ادرار گاوها را جمع کنند و از وارد شدن آن به
خاک جلوگیری نمایند .ادرار دامها خاک را آلوده میکند و همینطور
آبهای زیرزمینی را و همین موجب تولید گازهای گلخانهای و اسیدی
شدن خاک میشود؛ چرا که میکروبهای داخل خاک آمونیاک را
به اکسید نیتروژن تبدیل میکنند که سومین گاز آالینده بعد از متان
و دیاکسید کربن به حساب میآید .آنها این گاوها را با روش جایزه
و تنبه آموزش دادهاند .هنگامی که گوسالهها به محل اختصاص داده
شده برای ادرار میروند به آنها نوعی نوشیدنی شیرین یا جو له شده
جایزه میدهند .اما اگر جاهای دیگر خودشان را راحت کنند ،آنها را با
ریختن کمی آب از باال بر سرشان غافلگیر میکنند .محققان امیدوارند
این تجربه موفق در ابعاد بزرگتر مورد آزمایش قرار گیرد.

در ایران خشکی طوالنی زمین ،سوختن جنگلها
و جاری شدن سیل ،انباشت پالستیک و آسیب به
محیطزیست و موجودات زنده موضوعی هر روزه
شده .در کشورهای دیگر هم وضع بهتر نیست و
صدها نمونه از تغییرات آب و هوای کره زمین را
میتوان پیدا کرد که به محیطزیست آسیبزدهاند.
تحقیق تازهای در بیبیسی نشان میدهد ،نسبت به
 40سال قبل ،تعداد روزهایی که دمای هوا به بیش
از  50درجه سانتی گراد میرسد ،ساالنه دو برابر
شده .این دما به همه موجودات زنده آسیب میزند
و شرایط ادامه حیات آنها را دشوار میکند .عالوه
بر آن این دما میتواند به ساختمانها و جادهها و
زیرساختهای شهری آسیب بزند.
وقتی دمای هوا به  41درجه سانتی گراد میرسد،
احتمال تورم مغز و کمبود اکسیژن بدن هم بیشتر
میشود و به دنبال آن هم گرمازدگی اتفاق میافتد.
در این حالت ،ریهها سختتر کار میکنند و قلب
سریعتر میزند و کمآبی بدن در نهایت میتواند به
مشکالت کلیه منجر شود.
در تابستان امسال ،رکورد دمای گرما در ایتالیا با 48/8
درجه سانتی گراد شکسته شد .در کانادا هم دمای هوا

به رقم بیسابقه  49/9رسید و باعث مرگ بسیاری
شد .دانشمندان هشدار دادند مصرف سوختهای
فسیلیبایدمتوقفشودوگرنهوضعبدترخواهدشد.
یکنظرسنجیتازهجهانینشاندهندهعمقاضطرابی
است که بسیاری از جوانان درباره تغییر اقلیم احساس
میکنند .تقریبا  ۶۰درصد جوانانی که در این بررسی
مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که از تغییرات اقلیمی
خیلی یا شدیدا احساس نگرانی میکنند.
بیش از  ۴۵درصد پرسش شوندگان گفتند احساسات
آنها درباره اقلیم بر زندگی روزمره آنها اثر میگذارد و
از هر  10نفر  4نفر گفتهاند به دلیل تغییرات اقلیمی
در بچهدار شدن تردید دارند.
کارشناسان عقیده دارند راهحل اصلی به دست
دولتهاستکهبایدسیاستهایزیستمحیطیخود
رااصالحکنند.بهنظرآنهامردمفقطازتغییراتاقلیمی
نگران نیستند ،آنها درواقع نگران آن هستند که درواقع
هیچ کدام از تعهدهای بینالمللی برای کاهش دمای
زمینکهدولتهادرکنفرانسهایبینالمللیمختلف
قول آن را دادهاند ،هنوز عملی نشدهاند.
به نظر میرسد تنها راهحل یک اجماع جهانی برای
کاهش مصرف سوختهای فسیلی مثل بنزین و نفت

و گازوئیل و زغال سنگ است تا بتوان از افزایش دما
و بالیای طبیعی جلوگیری کرد.

خطر فقط برای انسانها نیست

حیوانات هم از تغییر آب و هوای زمین آسیب زیادی
دیدهاند .هم شرایط زیستشان شامل آب و هوا به
خطر افتاده و هم زیستگاههایشان را یا انسان خراب
کرده یا خشکسالی و سیل حاصل از تغییرات اقلیمی.
پژوهشگران میگویند که پیکر حیوانات تحت تاثیر
گرمایش زمین هر چه بیشتر در حال دگرگونی است.
حیواناتگرمخو نفیزیولوژیخودراتغییرمیدهندتا
با گرمای جدید کنار بیایند .این تغییرات شامل داشتن
کارشناسان عقیده دارند راهحل اصلی به
دست دولتهاست که باید سیاستهای
زیستمحیطی خود را اصالح کنند .به نظر
آنها مردم فقط از تغییرات اقلیمی نگران
نیستند ،آنها درواقع نگران آن هستند که
درواقع هیچ کدام از تعهدهای بینالمللی
برای کاهش دمای زمین که دولتها در
کنفرانسهای بینالمللی مختلف قول آن
را دادهاند ،هنوز عملی نشدهاند

منقار ،پاها ،و گوشهای بزرگتری است که راحتتر
میتواند دمای بدن را تنظیم کند.
وقتیحیواناتگرمازدهمیشوند،پرندگانازمنقارشان
و پستانداران از گوششان برای بیرون راندن و پخش
کردن گرما استفاده میکنند.
منقار ،گوش ،پا ،دم اعضایی هستند که به شرط
نداشتن پوشش پر یا مو ،میتوانند به خنک کردن
بدن حیوانات کمک کنند.
سارا رادینگ میگوید که تغییر شکل به معنای تطابق
حیواناتباشرایطجدیدوخوبشدناوضاعنیست،
بلکه به معنای آن است که حیوانات برای بقا دچار
دگردیسی میشوند اما تبعات فیزیکی این دگردیسی
هنوزمشخصنیست،مثالمعلومنیستآیااینتغییرات
رویغذاخوردن،راهرفتنوسایرفعالیتهایحیوانات
تاثیری دارد یا نه.

کرونا و مدرسه

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

دلتـا و بازگشت به مدرسه
پاییز هر سال ،بچهها برای
ترجمه:
بازگشت به مدرسه به اندازه
هدا صادقیان
کافی با استرس دست و پنجه
حقیقی
نرممیکنندامادرزمانهمهگیری
کرونا دیگر استرس بازگشایی مدارس اهمیتی ندارد.
به دلیل نوع قابل انتقال ویروس کرونای دلتا و افزایش
موارددرسراسرجهانودستورالعملاستفادهازماسک
ازسویمرکزکنترلوپیشگیریازبیماریهایایاالت
متحده (سیدیسی) ،در ماه اوت و سپتامبر درحالی
که بسیاری از والدین درصدد بازگرداندن بچههای
خود به مدرسه بودند ،با مسائل زیادی مواجه شدند.
بهطور کلی کارشناسان موافق هستند بچهها را به
کالسهای درس بازگردانند .آموزش از راه دور بر
سالمترواندانشآموزانتاثیرمیگذارد.ازآنجاییکه
بسیاریازمناطقبرنامههایآموزشازراهدورراکاهش
دادهاند ،حتی والدینی که تمایلی به فرستادن بچهها به
مدرسه ندارند هم ممکن است چارهای جز این نداشته
باشند اما نگرانی اصلی این است که آموزش حضوری
درکالسمیتواندگسترشمداومکووید19-راتسهیل
کند .از جنبه مثبت ،پیشرفت علمیدر سال جاری
کمک کرده تا مدارس اکنون مجهزتر باشند تا از
انتشار ویروس در کالس درس ،راهروها و رختکنها
جلوگیریشود.کارشناسانبهداشتعمومیومدیران
مدارس میدانند که روشهای کاهش انتقال ویروس
یعنیاستفادهازماسکصورت،فاصلهگذاریوتهویه
میتواند به کاهش انتقال کمک کند .عالوه بر این،
معلمان و والدین میتوانند واکسینه شوند که بهترین
ابزار برای جلوگیری از انتقال بیماری و کاهش شیوع
ویروس است.
نوع دلتا چگونه خطر ابتال به کووید 19-را در
مدرسه تغییر داده است؟
به ندرت اتفاق میافتد که کووید 19-باعث بیماری
شدید در میان کودکان مدرسهای شود اما این اتفاق
بعید نیست .بر اساس گزارش سیدیسی ،افرادی
کهدارایبیماریهایزمینهایمانندبیماریهایقلبی،
اختالالت ایمنی و دیابت هستند در معرض خطر
بیشتری قرار دارند .بر اساس دادهها حدود 400کودک
پس از ابتال به کووید 19-در ایاالت متحده جان خود
را از دست دادهاند .این رقم تنها 0/01از کودکانی را
نشان میدهد که آزمایش آنها مثبت تشخیص داده
شده است .به عبارت دیگر ممکن است عوارض

شدید این ویروس برای کودکان دردناک باشد .دروه
ابتالی کودکان به کووید 19-طوالنیتر است و ممکن
است آنها تا مدتها پس از آلوده شدن به ویروس
از عالئم مداوم آن رنج ببرند .شواهد اولیه نشان داد
که این بیماری در کودکان بسیار کمتر از بزرگساالن
شایع بوده است .طبق مطالعهای که توسط محققان
سوئیسی در جیایامای در  15ژانویه منتشر شد4 ،
درصد از بچههای مورد آزمایش که ابتالی آنها به
کووید 19-مثبت بوده است ،بعد از  12هفته همچنان
عالئم بیماری را تجربه میکردند .با این اوصاف ،هنوز
چیزهای زیادی در مورد کووید19-وجود دارد که ما
از آن بی خبر هستیم .دکتر آرون میلستون ،استاد اطفال
دردانشکدهپزشکیدانشگاهجانهاپکینز،خاطرنشان
میکندکهبرخیازبیماریهایویروسیمانندسرخک
حتی پس از گذشت سالها از زمان قرار گرفتن در
مجاورت ویروس میتوانند در کودکان باعث ایجاد
ناراحتی شوند و ما نمیتوانیم به طور قطع بگوییم
که کووید 19-در آینده پیامدی نخواهد داشت .این
موضوع مهم است که بپذیریم خطرات ناشناختهای
حتی ناچیز همچنان وجود دارند.
نوع دلتا نسبت به نسخه سارسکو ( 2ویروسی که
باعث کووید 19-میشود) که در  16ماه گذشته در
دنیا پخش شد ،سرعت انتقال باالتری دارد ،به این
معنی که میتواند مانند مکانهای دیگر در مدارس
هم سریع گسترش یابد.اگرچه به نظر نمیرسد
بیماری شدیدتری نسبت به نوع قبلی (در کودکان یا
بزرگساالن) ایجاد کند.
دکترشیناولری،استادبیماریهایعفونیکودکاندر
دانشکدهپزشکیدانشگاهکلرادوازاینموضوعنگران
است که با بازگشت بچهها از مدرسه به خانه و حمل
ویروس ،اعضای آسیبپذیر خانواده و همینطور از
خانه به مدرسه ،معلمان و کارکنان در معرض خطر
قرار بگیرند .پدیدار شدن ناگهانی دلتا این موضوع را
خاطرنشانمیکندکهدرصورتتداومگردشویروس
دلتا آموزش و مدارس باید انعطافپذیرتر باشند.
در حالی که مدارس آماده بازگشایی میشوند
عفونتهای ناشی از نوع دلتای کووید 19-در سراسر
جهان در حال افزایش و پراکنده شدن است .به گفته
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ،کودکان  12سال
و باالتر میتوانند واکسینه شوند و تقریبا  58درصد از
دانشآموزان در آمریکا واکیسنه شدهاند .بسیاری از
مسووالن از مربیان خواستهاند که برای کنترل شیوع

بیماری واکسینه شوند .با این حال ،هنوز هم انتظار
داریمکهمواردابتالافزایشیابد.پیشبینیامواججدید
دشواراستامابررسیهایموسسهسنجشوارزیابی
سالمت دانشگاه واشنگتن نشان میدهد که تا اواسط
یا اواخر ماه سپتامبر شاهد افزایش موارد ابتال به دلتا
خواهیم بود زیرا با بازگشایی مدارس سرعت انتقال
افزایش مییابد .چرخه همهگیری ویروس در طول
زمان در حال تغییر است و ایمنی ایجاد شده توسط
واکسیناسیونممکناستباگذشتزمانکاهشیابد،
افرادی که واکسن زدهاند بیشتر با یکدیگر معاشرت
میکنند و افراد کمتری اقدامات احتیاطی مانند ماسک
زدن یا فاصلهگیری را رعایت میکنند بنابراین بهترین
روش پیشگیری ،واکسیناسیون دسته جمعی است و
مشخص شده است که واکسن فایزر ،تنها واکسن
مجاز در ایاالت متحده برای کودکان  12تا  15سال،
در برابر نوع دلتا موثر است.
دکترویلیامراسکا،متخصصبیماریهایعفونیاطفال
در مرکز پزشکی دانشگاه ورمونت میگوید که جدا
از مساله واکسن ،اگر مدارس قصد بازگشایی دارند،
میتوانند با استفاده از روشهای پیشگیرانه از جمله
ماسک زدن ،فاصلهگذاری و تهویه ،از دانشآموزان،
معلمان و کارکنان محافظت کنند .این تالشها به ویژه
برای محافظت از دانشآموزان زیر  12سال که هنوز
نمیتوانند واکسینه شوند اهمیت دارد.
آیا فرزند من میتواند کووید 19-را به شخص
دیگریماننداعضایخانوادهیامعلممنتقلکند؟
کودکان میتوانند کووید 19-را به افراد دیگر منتقل
کنند و با افزایش سن کودکان خطر انتقال بیشتر
میشود .طی مطالعهای که در زمستان  2020در کره
جنوبی روی5هزارو 706نفر بیمار مبتال به کووید19-
انجام شد ،مشخص گردید که در مقایسه با بچههای
 10-19ساله که به اندازه بزرگساالن ویروس را به
سایر گروهها منتقل میکنند ،احتمال کمتری وجود
دارد که کودکان زیر  9سال ویروس را به گروههای
دیگرانتقالدهند.واکسیناسیونگستردهجامعهبهترین
راه برای محدود کردن این خطرات است .آنچه ما
در طول همهگیری ویروس کرونا و در حال حاضر
نوع دلتای آن مشاهده میکنیم این است که موارد
در کودکان اساسا نشاندهنده واقعیتی است که در
جامعه اطراف ما اتقاق میافتد و مهمترین چیزی که
امسال به موفقیت مدارس کمک میکند این است که

پاییز هر سال ،بچهها برای بازگشت
به مدرسه به اندازه کافی با استرس
دست و پنجه نرم میکنند اما در
زمان همهگیری کرونا دیگر استرس
بازگشایی مدارس اهمیتی ندارد .به
دلیل نوع قابل انتقال ویروس کرونای
دلتا و افزایش موارد در سراسر جهان
و دستورالعمل استفاده از ماسک
از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریهای ایاالت متحده (سیدیسی)،
در ماه اوت و سپتامبر درحالی که
بسیاری از والدین درصدد بازگرداندن
بچههای خود به مدرسه بودند ،با
مسائل زیادی مواجه شدند

همه افراد باالی 12سال واکسینه شوند .در صورتی
که مدارس از روشهای کاهش خطر استفاده کنند،
معلمهاییکهواکسندریافتکردهاندکمتردرمعرض
خطر عفونت قرار خواهند گرفت .والدین میتوانند
اقدامات الزم را برای جلوگیری از شیوع بیماری در
مدارس انجام دهند .اگر کودک بیحال است ،والدین
باید او را در منزل نگه دارند و کودکان بزرگتر
اگر به به مدرسه نمیروند یا حتی واکسینه شدهاند
باید در خانه از ماسک استفاده کنند تا اطرافیان ایمن
باشند .اصول اولیه مانند شستن دستها قبل از غذا
یا خوراکی خوردن را فراموش نکنید .مدارس عامل
اصلی شیوع کووید 19-نیستند بلکه سطح انتقال در
یک جامعه معین را منعکس میکنند .با این وجود
مدارس باید محافظهکار باشند و اقدامات احتیاطی
بیشتری را برای محدود کردن شیوع ویروس در
مقایسهباسایرموسساتانجامبدهند.درواقعحضور
در مدرسه احتماال خطرناکتر از سایر فعالیتهایی
نیست که بسیاری از بچهها در حال حاضر انجام
میدهند .به عنوان مثال احتمال انتقال ویروس به خانه
از دانشآموزی که در مدرسه ماسک میزند نسبت
به بچههایی که در یک جشن تولد بدون ماسک دور
هم جمع میشوند ،کمتر است.
اگر سن فرزند شما برای واکسینه شدن کم است،
واکسیناسیون خودتان یکی از بهترین راهها برای

آیا نوع دلتا برای کودکان خطرناکتر است؟

مهر بانان آگاه
دکترابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز
مشاوره ماوا

با آغاز ماه مهر و رویش جوانههای دانش ،مسائل
متعددی برای خانوادهها پیش میآید که درباره آن
میدانیم .آنچه مهم به نظر میرسد ،رعایت نکتهها
و کلیدهایی است که میتواند از ما یک مهر بان
آگاه بسازد و والدینی توانمند در همراهی موفق
با دانشآموزان و دانشجویان خود .به چند نکته
کلید نگاهی دوباره میاندازیم:
 .1شنونده خوبی برای درد دلهای دانشآموزان
باشیم .آنها حرفهای زیادی برای گفتن دارند
مثل این که دیگر طعم خوش یک دانشآموز را
در وجود خود پیدا نمیکنندیا این گونه درس
خواندن را بی فایده میدانند .ما قرار نیست با
نظرشان موافق باشیم ولی قرار است همدل خوب
برای ناگواریهای درونیشان بشویم.
 .2بین تحصیل رسمیو یادگیری تمایز قائل
شویم .ما همیشه در حال یاد گرفتن هستیم ،به

شیوههای مختلف .کتاب را ار کودکان ،نوجوانان
و جوانان مان دور نکنیم .بخشی از هدیهها را به
سمتکتاببکشانیمونکتههاینابیکهخواندهایم،
با فرزندانمان به اشتراک بگذاریم.
 .3شرایط تحصیل را با توجه به واقعیتهای
موجودایجادکنیم.تاهرزمانیکهکالسبهصورت
مجازیباشد،یکواقعیتپذیرفتنیاست.امسال،
تجربه سالهای قبل را هم با خود به همراه داریم.
پس آرامش بیشتر همراه با منطق قویتر را در
همراهی ایجاد کنیم.
 .4خودمان قطار یادگیری و تحصیل را متوقف
نکنیم .وقتی والدین کتاب به دست در مقابل
فرزندان خود مطالعه میکنند و زمانی که مادر یا
پدر در مقطع جدیدی از تحصیل قرار میگیرد،
کار دو صد گفته را انجام میدهد.
.5مراقبتویروسهایذهنیوسمیباشیم.افراد
و گروههای زیادی مصمم به کاستن از انگیزههای
پیشرفت فرزندانمان هستند .بشناسیم و داروی
درمانش را داشته باشیم.
 .6خودمان از تحصیل انجام شده ابراز پشیمانی
نکنیم.وقتیوالدیلببهگالیهمیگشایدوعبارتی
چونمناالنباتحصیالتمچهگلیبرسرزندگیام
میزنم را به زبان میآورد ،طبیعی است که توانی
برای فرزندان نوپا در تحصیل باقی نخواهد ماند.

 .7با تقویت و جذابسازی دنیای واقعی ،میل
فرزندان به حضور در دنیای مجازی را به حداقل
برسانیم.حضورافراطیوبیهدفوپناهگاهدانستن
تلفنهمراهوشبکههایاجتماعی،زیانبخشبوده
و به رغبتهای تحصیلی لطمه میزند.
 .8فرزندان عالقهمند به کار و فراگیری مهارتها
رادرمسیریهمزمانباتحصیلقراردهیم.فرصت
زیادیدرکنارتحصیلرسمیوجودداردکهمیتوان
در آن به فراگیری و رشد در موضوعات مورد
عالقه خود مشغول بود.
 .9از رشد شخصیتی فرزندان و سرمایههای
اصلیشان چون رشد معنوی ،برخورداری از
عزت نفس کافی در کنار خودباوری غافل نشویم.
 .10نگاه فرزندانمان را به تحصیل توسعه دهیم.
انگیزههای کوچکی چون درس بخوان تا به جایی
برسی یا درس بخوان تا مثل من نشوی ،نمیتواند
چراغ یک مسیر طوالنی و نیازمند به کوشش را
برایهمیشهروشنکند.همچنینمشوقهاییچون
جایزه به ازای نمره ،انگیزه درونی ایجاد نمیکند.
خوب است فرزندانمان ارزش فراگیری دانش را
از زاویهای حقیقی و با نگاه رشددهنده بنگرند که
فارغ از سودی که برای زندگیشان خواهد داشت،
تحولی ژرف را در وجودشان به همراه سودمندی
برای جامعهشان رقم خواهد زد.
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تعداد کودکان مبتال به کووید 19-نوع دلتا که در بیمارستان کودکان نیواورلئان
بستری شدهاند از صفر به  20نفر افزایش یافته است .دکتر مارک کالین
میگوید«:درحالحاضرمامیبینیمکهتعدادبیشتریازکودکانبیمارمیشوند
در حالی که ما در سال اول همهگیری کووید و قبل از ظهور نوع دلتا چنین
چیزی را ندیده بودیم ».طبق گفته پزشکان بیماریهای عفونی ما هنوز به
پیک این موج نرسیدهایم .بهرغم افزایش چشمگیر موارد ،سایر متخصصان
بیماریهای عفونی اطفال میگویند که هنوز هیچ شواهد محکمیوجود
ندارد که نشان دهد نوع دلتا ویروس برای کودکان خطرناکتر است .مراکز
کنترل و پیشگیری از بیماری در حال مطالعه روی این فرضیه هستند که آیا
نوع دلتا میتواند باعث ایجاد بیماری شدیدتری در کودکان شود؟ چنین
تحقیقاتی با ترکیب موارد افزایش یافته و محدودیتهای ماسک زدن و
فاصلهگذاری فیزیکی پیچیدهتر میشود .دلتا برای پزشکان مانند یک کابوس
است اما کارشناسان معتقد هستند که درگیر شدن بیشتر کودکان به دلیل عدم
واکسینه شدن جامعه است که جمعیت واکسینه نشده را در برابر ویروس
آسیبپذیرکرده است و به همین دلیل تعداد موارد ابتال افزایش یافته است.
دکتر پل آفیت ،محقق واکسن در بیمارستان کودکان فیالدلفیا میگوید که
اگر کودکان بیشتری بیمار میشوند به این دلیل است که نوع دلتا با سرعت
بیشتری سرایت میکند و این سرعت مسری بودن باعث شده که بچههای
بیشتری بیمار میشوند .این گفته بر افزایش مسری بودن تاکید دارد نه

افزایش شدت بیماری .ازدیاد موارد بیماری کووید دلتا در کودکان زمانی
رخ داده است که نوجوانان در حال آماده شدن برای بازگشت حضوری
به مدرسه هستند درحالی که شیوهنامههای بهداشتی را به خوبی رعایت
نمیکنند .عالوه بر این ،بیمارستانهای کودکان نیز مملو از کودکانی است
که مبتال به ویروسهای تنفسی دیگر مانند سرماخوردگی شدید ،کرپ و
ویروس سنسیشیال تنفسی (آراسوی) هستند.
طبق گفته برگرت در حال حاضر شاهد بستری شدن بچههایی هستیم که هم
به کووید مبتال هستند و هم آراسوی دارند درنتیجه حالشان خوب نیست.
کسی نمیداند در صورت ابتال به کووید و آنفلوانزا چه اتفاقی میافتد .در
حالی که آنفلوانزا میتواند باعث بیماری شدید در کودکان و حتی منجر
به مرگ شود ،آثار احتمالی کووید19-بیشتر از آنفلوانزا است .حتی اگر
کووید عالئم شبیه آنفلوانزا داشته باشد باز هم شبیه آنفلوانزا نیست .اغلب
هفتهها پس از عفونت اولیه ،کودکان دچار التهاب خطرناک در اطراف قلب
وسایراندامهامیشوند.هنگامیکهآنفلوانزادرکودکتشخیصدادهمیشود،
عالئم آن شناخته شده است و پزشکان روش مراقبت را میدانند اما پتانسیل
کووید دلتا متفاوت است .ممکن است حال ظاهری کودک خوب باشد اما
سه هفته بعد د ر آیسییو با نارسایی اندام مواجه شویم .هنگامیکه موجی
از فعالیت کووید 19-در جامعه شروع میشود سه تا چهار هفته بعد ما
شاهد بستری شدن کودکانی هستیم که با عالئم وارد بیمارستان میشوند.
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محافظت از او در برابر ابتال به کووید 19-است
زیرا خطر انتقال ویروس به افراد دیگر را کاهش
میدهد .والدین باید اقدامات کوچک اما ضروری
مدارس از جمله رعایت ماسک زدن را به خوبی
بررسی کنند تا از انجام آن مطمئن باشند و از اقدامات
احتیاطیبیشتریحمایتکنند.صرفنظرازسیاست
مدرسه ،صحبت با کودکان در مورد استفاده از ماسک
صورتروشیهوشمندانهاستاماهمهایناحتماالت
مشروطبهرعایتکاملشیوهنامههایبهداشتیاست.
برای ایجاد حباب محافظ با واکسن برای محدود
کردنشیوعویروسکروناوانواعسریعاالنتقال
آن مدارس چه تدابیری باید به کار بگیرند؟
طبق مطالعات مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی
دانشکده ادبیات و هنر وعلوم یواسسی ،تغییر در
آموزش از راه دور در اولین سال شیوع کووید باعث
شد که بسیاری از والدین خصوصا مادران در طول
تعطیلی همهگیری کرونا در تنگنا قرار بگیرند .سال
گذشته ،با شروع اولین موج کووید 19-در سراسر
جهان ،همه کشورها مدارس خود را تعطیل کردند
و بیش از  1/5میلیارد کودک در سراسر جهان مجبور
شدنددرخانهبمانندووالدینوسایرمراقبانمسوولیت
نظارت بر تحصیل فرزندان را برعهده گرفتند.
همه ما شاهد تاثیرات وحشتناک تعطیلی مدارس

بر دانشآموزان و خانوادهها بودهایم .هر کدام از ما
باید وظیفه خود را انجام دهیم تا از سالمت دیگران
اطمینان حاصل کنیم بنابراین در صورتی که واجد
شرایط هستید حتما واکسن بزنید و هنگام خروج
از منزل ماسک زدن را فراموش نکنید .برای ایجاد
حس امنیت یک تکنیک بسیار ایمن و موثر به نام
واکسیناسیون وجود دارد ولی اطمینان نداریم که واقعا
از آن استفاده کنیم یا نه؟
جفری کالوسنر عنوان میکند که کارکنان مدارس
باید واکسینه شوند .والدین نیز گزینههایی دارند و
باید فرزندانشان را به مدارسی بفرستند که از واکسینه
شدن کارکنان مدرسه مطمئن هستند .به طور کلی،
بچهها کمتر در معرض بیماری و عوارض جدی قرار
میگیرند یا در بیمارستان بستری شده و به ندرت بر اثر
کووید 19-میمیرند اما این موضوع در مورد کرونای
دلتا متفاوت است .در صورت بازگشایی مدارس و
رعایت بهترین شیوهنامههای بهداشت عمومیبرای
محدود کردن شیوع بیماری ،مدارس میتوانند به کار
خود ادامه دهند اما آیا تمام موارد بهداشتی به درستی
رعایت میشوند یا همه واکسینه شدهاند؟
انتقال سریع و گسترده نوع دلتا انگیزه زیادی به
همراه داشت مانند اینکه طاعون شروع شده و مردم
با توجه به کمبود منابع تحت فشار قرار گرفتند و تازه
واکسیناسیون را شروع کردند .طبق گفته هالوکا یک
نفر میتواند شش یا هفت نفر را آلوده کند .واقعا باید
محافظهکارانه زندگی کنیم تا در معرض این ویروس
قرار نگیریم .ما هنوز درگیر نوع دلتا هستیم اما با رو
در ور شدن سایر انواع این ویروس فاصله چندانی
نداریم و نمیتوانیم به یقین بگوییم آیا در مقیاس
جهانی میتوانیم این ویروس را سرکوب کنیم یا نه.
منابعhttps://news.usc.edu :
/https://time.com
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بستری شدن ۴۲۷
بیمار کرونای در بخش
مراقبتهایویژه
بیمارستانهایاصفهان/ایسنا

تازهها
فایزرمیگویدواکسن
کرونایشبرای
کودکان  ۵تا  ۱۱ساله
بیخطر و موثر است
بررسی جدید شرکتهای
فایزر و بیونتک نشان میدهد
که واکسن کرونای ساخت
آنها برای کودکان  ۵تا  ۱۱ساله
بیخطر و موثر است.
به گزارش از یواستودی،
کودکان با احتمال کمتری
نسبت به بزرگساالن ممکن است
دچار بیماری شدید کووید19-
شوند اما میتوانند ویروس را به
دیگران منتقل کنند .البته کودکان
هم گاهی پس از عفونت کرونا
دچار بیماری وخیم و پیامدهای
درازمدت میشوند.
پیش از آنکه واکسن فایزر/
بیونتک امکان استفاده در کودکان
 ۵تا  ۱۱سال را پیدا کند ،سازمان
غذاودارویآمریکاومرکزکنترل
و پیشگیری بیماریهای آمریکا
باید دادههای به دست آمده از
این بررسی را بازبینی کنند.

واکسن فایزر/بیونتک که با
نام تجاری  Comirantyبه
فروش میرسد ،در حال حاضر
برای افراد  ۱۶سال به باال تاییدیه
کاملوبرایکودکان۱۲تا۱۵سال
مجوز مصرف اضطراری دارد.
میزان دوز واکسن فایزر/بیونتک
برای بزرگساالن در هر تزریق
 ۳۰میکروگرم است اما این
شرکتها برای کودکان  ۵تا ۱۱
ساله دوز ۱۰میکروگرمیواکسن
را توصیه میکنند .این واکسن
در کودکان نیز مانند بزرگساالن
در دوز به فاصله دستکم سه
هفته تزریق میشود.
پژوهش فایزر و بیونتک نشان
میدهد که واکسن در این دوز
پایینتر برای کودکان در این رده
سنی بیخطر است و عوارض
جانبی ناشی آن جزیی و مشابه
عوارض جانبی مشاهده شده در
نوجوانان و بزرگساالن است.
در این بررسی در ۲۲۶۸
داوطلب  ۵تا  ۱۱ساله واکسن
باعث ایجاد همان نوع پاسخ
ایمنی قوی شد که در نوجوانان
و بزرگساالن مشاهده شده بود.
از آنجایی قبال اثربخشی این
واکسن در گروههای سنی
باالتر ثابت شده است ،این
شرکتها فقط باید نشان
دهند که واکسن باعث ایجاد
پاسخ ایمنی مشابه در کودکان
میشود و نیاز به ثابت کردن
اثربخشی در پیشگیری از
عفونت کووید 19-نیست ،به
همین علت این بررسی روی
شمار بسیار کمتری از کودکان
نسبت به کارآزمایی 44هزار
نفری در بزرگساالن انجام شد.
این شرکتها در حال بررسی
واکسنشاندرکودکان ۲تا ۵سالهو
 ۶ماهه و  ۲ساله هم هستند اما این
کارآزماییهاهنوزکاملنشدهاند.
در این کودکان کمسنتر با دوز
 ۳میکروگرمیواکسن آزمایش
میشود.

■ 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.

احتمال مرگ ناشی از کرونا در افراد واکسینهنشده  ۱۱برابر افراد واکسینهشده است
یافتههای بررسی جدید مرکز کنترل و پیشیگیری
بیماریهایآمریکا()CDCکهروزجمعهمنتشر
شد ،نشان میدهد که احتمال مرگ ناشی از
کووید 19-در افراد واکسینهنشده نسبت به افراد
کامال واکسینهشده  ۱۱برابر بیشتر است.
به گزارش سیبیاس نیوز ،این یافتهها شواهد
بیشتری در تایید اثربخشی واکسنهای موجود
در پیشگیری از بیماری شدید ،حتی با وجود رخ
دادن موارد خفیف عفونت پس از واکسیناسیون با
علت انتشار سوی ه دلتا ،به دست میدهد.
راشل ولنسکی ،مدیر  CDCدر اینباره گفت:
«بررسی موارد بیماری در طول دو ماه گذشته
که سوی ه دلتا به ویروس در گردش غالب
در این کشور بدل شده است ،نشان میدهد
که افراد واکسینهنشده نسبت به افراد کامال
واکسینهنشده با احتمال  4/5برابر بیشتر ممکن

است کووید 19-بگیرند ،با احتمال  ۱۰برابر
بیشتر ممکن است در بیمارستان بستری شوند
و با احتمال  ۱۱برابر بیشتر ممکن است به
علت بیماری بمیرند».
این آخرین دادههای منتشرشده همچنین شاهدی
دیگریدرحمایتاستفادهازدوزسومیادآوراست
که ممکن است تزریق آن در ماههای آینده برای

بسیاری از افراد در آمریکا ضروری اعالم شود.
CDCهمچنیندربررسیمیزانبروزکووید19-
در  ۱۳منطقه آمریکا گزارش کرد که احتمال اینکه
حتی افراد کامال واکسینهشده دچار کووید19-
شوند ،با افزایش شیوع سوی ه دلتا در سراسر این
کشور بیشتر میشود.
دانشمنداندرآمریکاانتظارداشتندتادرصورتیکه
واکسنهایاثربخشیحداکثریشاندرپیشگیری
از عفونت را حفظ کنند ،افراد کامال واکسینهشده
در فاصله اواخر ژوئن تا ژوئیه (خرداد تا تیر)
حدود  ۱۰درصد موارد عفونت را تشکیل دهند
اما این بررسی نشان داد افراد واکسینهشده ۱۸
درصد موارد مشاهدهشده را شامل میشوند،
یافتهای که به گفته این پژوهشگران «با کاهش
بالقوه حفاظت ناشی از واکسن در برابر عفونت
ثابتشده کرونا مطابقت دارد».

دوربين سالمت

دانشآموزی در بنگال غربی هند در کالس فضای آزاد از میکروسکوپ
استفاده میکند			.

EPA

با این حال ،میزان محافظت ناشی از واکسن در
برابر بستری شدن و مرگ در این بررسی در
طول میانه ماه ژوئیه نسبت باال باقی مانده است.
CDCهمچنیندادههایجدیدیرامنتشرکرده
است که نشاندهنده کاهش حفاظت در برابر
بیماری شدید در میان سالمندان در آمریکا است.
این دادهها نشان میدهند که اثربخشی از لحاظ
حفاظت در برابر بستری شدن در بزرگساالن
 ۷۵ساله و باالتر نسبت به افراد جوانتر در
طول ماه اوت (مرداد) «به طور قابلتوجهی
پایینتر است».
بررسی در مراکز پزشکی کهنهسربازان در
آمریکا نیز به نتیجه مشابهی رسیده است و
نشان میدهد اثربخشی از لحاظ محافظت در
تماشاچی سینما در جاکارتای اندونزی با فاصله اجتماعی منتظر شروع فیلم است.
برابر بستری شدن در بزرگساالن  ۶۵ساله و
گتی ایمجز
		
باالتر در حد  ۸۰درصد است.

دوز سوم یادآور واکسن سینوفارم کاهش میزان آنتیبادیهای ضدکرونا را برطرف میکند
یک بررسی در مقیاس کوچک در چین نشان داد
دوز سوم واکسن کرونای شرکت چینی سینوفارم
باعث میشود آنتیبادیهای کاهشیافته پس از
دوز دوم این واکسن دوباره افزایش یابد.
به گزارش رویترز ،این بررسی همچنین نشان داد
که تزریق دوز سوم یادآور واکسن سینوفارم باعث
تشدید پاسخ ایمنی از نوع سلولی هم میشود.
یافتههای این بررسی که هنوز در مرحله پیش از
انتشار در مجلههای پزشکی است و داوری همتا
نشدهاست،هنگامیمنتشرمیشودکهچینشروع
به تجویز دوز واکسن کرونا به افراد در معرض
خطربیماریشدیدکردهونگرانیهادربارهکاهش
میزان آنتیبادیهای ناشی از واکسن در طول زمان
و تضعیف حفاظت در برابر ویروس باال گرفته
است .واکسن سینوفارم که یکی از واکسنهای

اصلی مورد استفاده چین برای ایمن سازی در
این کشور است ،در کشورهایی مانند امارات
متحد عربی و کامبوج نیز به طور گسترده به
کار رفته است .آنالیز نمونههای گرفته شده از
کارکنان بهداشتی واکسینهشده در چین نشان داده
است که حدود پنج ماه پس از دریافت دوز دوم
واکسن سینوفارم ،میانگین غلظت آنتیبادیهای
خنثیکننده ضدویروس نسبت به غلظت این
آنتیبادیها در چهار هفته پس از دوز دوم تا ۷۰
درصد کاهش پیدا میکند .اما به گفته پژوهشگران
در دانشگاه سو ن یات-سن چین یک هفته پس از
تزریق این دوز سوم واکسن غلظت آنتیبادیها تا
 7/2برابر میزان مشاهده شده در ماه پنجم پس از
دوز دوم افزایش یافت .البته نویسندگان مقاله این
بررسی درباره واکسن سینوفارم با نام BBIBP-

 CorVبه این بحث نپرداختهاند که این تغییرات
در غلظت آنتیبادی چگونه میتواند بر اثربخشی
کلی واکسن و اثربخشی آن بر ضدسویهها یا
واریانتهای جدید واکسن تاثیر بگذارد.
کاهش میزان آنتیبادیها در طول زمان در چند
واکسن کرونای دیگر هم مشاهده شده است و

سازندگاناینواکسنهاچنیندادههاییرادلیلیبر
نیازبهتزریقدوزیادآوریاتقویتیواکسنمیدانند.
اما برخی از دانشمندان میگویند پیش از
تصمیمگیری درباره لزوم تزریق دوز یادآور
واکسن باید دادههای بیشتری در دست باشد.
یافتههای پژوهشگران چینی نشان میدهد
پاسخهای سلولی که بخش مهم دیگر از دستگاه
ایمنی انسان به جز آنتیبادیها هستند ،نیز پس از
تزریقدوزسومواکسنسینوفارمافزایشمییابد.
این پژوهشگران مینویسند« :هم پاسخهای
هومورال (ناشی از آنتیبادی) و هم پاسخهای
سلولی دستگاه ایمنی با تزریق دوز سوم واکسن
به شدت و سرعت افزایش یافتند» و میافزایند
پاسخهای سلولی ممکن است کلید حفاظت
طوالنیمدت افراد در برابر کرونا باشد.

خیابانی خالی در یک شهر قرنطینهشده به علت شیوع کرونا در ویتنام
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شیر مادر واکسینهشده حاوی آنتیبادیهای ضدکرونا است
یک بررسی جدید نشان میدهد مادران
واکسینهشده در برابر کووید 19-ممکن است
بتوانند آنتیبادیهای حفاظتکننده را از راه شیر
دادن به نوزادانشان منتقل کنند.
به گزارش یواستودی ،پژوهشگران بخش
بیماریهای کودکان و نوزادان کالج پزشکی
دانشگاه فلوریدا که این بررسی را انجام دادهاند،
میگویند آنتیبادیهایی که از طریق شیر مادر به
بدننوزادمیرسند،براینوزادانسودمندهستنداما
بررسیبیشتریالزماستتاتاثیراینآنتیبادیهای
ضدکرونا در حفاظت از نوزادان ثابت شود.
هنگامینوزادان به دنیا میآیند ،دستگاههای
ایمنیشان رشد کامل پیدا نکرده است و از طرف
دیگر سن آنها آنقدر کم است که نمیتوان به آنها
واکسن کرونا زد و خودشان هم توان محافظت
از خودشان را ندارند اما شیر مادر حاوی مواد

مفیدی است که میتواند بالقوه این آسیبپذیری
نوزادان را برطرف کند.
دکتر جوزف نو ،یکی از سرپرستان این پژوهش
گفت« :شیر مادهای پویا است .به عبارت دیگر با
توجه به اینکه نوزاد و مادر در معرض چه عواملی
در محیط قرار میگیرند ،تغییراتی در ترکیب شیر
مادر متناظر با این شرایط محیطی بهوجود میآید.

این وضعیت میتواند به طور خاص برای نوزاد
سودمند باشد ».این بررسی دانشگاه فلوریدا در
ماه دسامبر (دی) شروع شد که واکسنهای کرونا
تپزشکی
براینخستینباردراختیارکارکنانمراقب 
در آمریکا قرار گرفت و تا ماه مه (اردیبهشت)
ادامه پیدا کرد .این پژوهشگران از  ۲۱زنان شیرده
داوطلبی که در بخش مراقبتهای بهداشتی کار
میکردند و قبال به کووید 19-مبتال نشده بودند و
واجد شرایط برای دریافت واکسن کرونای فایزر/
بیونتک و مدرنا بودند ،نمونههای خون و شیر برای
سهبار آزمایش گرفتند :پیش از واکسیناسیون ،بعد
از دوز اول واکسن و بعد از دوز دوم واکسن.
اینپژوهشگراندریافتندکهدرشیرمادربهخصوص
پس از دوز دوم واکسن ،افزایشی  ۱۰۰برابری در
آنتیبادیهایازنوعترشحییاایمونوگلوبولینA
رخ میدهد .بررسیهای دیگر هم نشان دادهاند که

آنتیبادیهای تولیدشده بهوسیله خانمهای باردار
واکسینهشده برای کووید 19-از طریق خون بند
ناف به جنین منتقل میشوند.
بهگفتهنو،امااینبررسینشانمیدهدواکسیناسیون
در این  ۲۱مادر بیخطر بوده است و باعث ایمنی
آنها شده است .این پژوهشگران میگویند هدف
اصلی از بررسی آنها تاکید بر شیردهی مادران
در کرونا نبوده است بلکه امیدوارند یافتههایشان
شمار بیشتری از افراد را تشویق کند واکسن بزنند.
به گفته نو و مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای
آمریکا خانمهای باردار و در معرض خطر باالتر
بیماری شدید ناشی از کووید 19-هستند.
خانمهای باردار با احتمال بیشتری ممکن است
به علت کرونا به تهویه مکانیکی نیاز پیدا کنند،
دچار زایمان زودرس شوند و نوزادشان و جان
خودشان را از دست بدهند.

یک بیمار کرونایی بستری در شهر سارایوو پایتخت بوسنی
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کوبا واکسیناسیون کودکان  ۲سال به باال را در مقابل کرونا شروع میکند
کوبامیگویدباتوجهبهافزایششدیدمواردعفونت
و مرگ ناشی از کرونا در کودکان در این کشور
واکسیناسیون کودکان را از سن بسیار پایین  ۲سال
در مقابل این بیماری شروع کرده است.
بهگزارشوبامدی،اینبرنامهواکسیناسیونکودکان
کرونا که این هفته در کوبا شروع شده است ،این
کشور را به نخستین کشوری در جهان تبدیل میکند
که کودکان در چنین سن پایینی واکسینه میکند.
کوبا امسال چند مورد مرگ به علت کووید 19-در
میان کودکان از جمله مرگ در سه نوزاد دوماهه را
گزارش کرد ،در حالی که در سال  ۲۰۲۰میالدی

موردی از مرگ کودکان به علت کرونا در این کشور
گزارش نشده بود.
وزیر بهداشت کوبا گفت که در طول شیوع کرونا
117هزارو 500کودک شامل 7هزار و 660نوزاد
شیرخوار در این کشور به کووید 19-مبتال شدهاند.
کوبا در ماههای اخیر به علت انتشار سوی ه واگیر دلتا
شاهدافزایشمواردکووید19-درکودکانبودهاست.
کوبا جمعیت این کشور را از جمله کودکان را
با واکسن «سوبرانا» واکسینه میکند که بهوسیله
انستیتوی فاینلی درهاوانا پایتخت کوبا ساخته شده
است .سازمان ناظر دارویی کوبا یا CECMEDهفته

پیش واکسیناسیون کودکان  ۲تا  ۱۸سال را با دو
دوز واکسن «سوبرانا  »۰۲و سپس یک دوز واکسن

یادآور «سوبرانا پالس» تایید کرد CECMED .این
واکسن بر اساس کارآزمایی بالینی  ۳۵۰کودک بین
 ۳تا  ۱۸سال برای کودکان تایید کرده است .انستیتو
فاینلی میگوید  99/3درصد شرکتکنندگان  ۳تا
 ۱۱ساله و  92/9درصد شرکتکنندگان  ۱۲تا ۱۸
ساله در این کارآزمایی بالینی پاسخ آنتیبادی تولید
کردند که چهار برابر میزان پیش از واکسیناسیون بود.
انستیتوفاینلیمیگویدباتوجهبهنتایجاینکارآزمایی
بالینی واکسن سوبرانا  ۰۲برای تجویز در کودکان و
نوجوانانبیخطراست.ایننتایجهنوزدرمجلههای
پزشکی دارای داوری همتا منتشر نشده است.

دانشآموزان با فاصله اجتماعی در کالس درس شهر آسانسیون پاراگونه
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دادههای ابتدایی بیخطر بودن واکسن سینوفارم را برای کودکان  ۳سال به باال نشان میدهد
دادههای بررسیهای مقدماتی واکسن کرونای
شرکت چینیسینوفارمنشاندهندهبیخطربودن
آن در افراد  ۳تا  ۱۷ساله است.
بهگزارشروزنامهچاینامورنینگپست،دادههای
کارآزمایی بالینی مرحله اول و دوم منتشرشده در
مجله پزشکی «لنست بیماریهای عفونی» در
این هفته نشان داد که این واکسن ساختهشده
بهوسیلهانستیتویفراوردههایزیستیپکنوابسته
بهشرکتسینوفارمبرایافراد ۳تا ۱۷سالهخطری
ندارد .این واکسن دو دوزی با نام BBBIBP-
 CorVبهطورگستردهایدربرنامهواکسیناسیون

عمومیدرچینبهکاررفتهاستوقبالبرایاستفاده
در کودکان باالی  ۱۲ساله در این کشور مجوز

گرفته است .این کارآزمایی مقدماتی همچنین
نشان داد که این واکسن در کودکان باعث پاسخ
ایمنی «قوی» میشود ومیزانهای آنتیبادیهای
خنثیکننده ناشی از آن در کودکان با میزانهای
مشاهده در بزرگساالن مشابه است .تصور بر این
است که میزان آنتیبادیهای خنثیکننده نشانگر
اثربخشی واکسن در پیشگیری از عفونت کرونا
باشد .اما این بررسی که بهوسیله پژوهشگران
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای چین و
شرکت سینوفارم انجام شده است ،دادههایی
درباره پاسخ ایمنی به سویهها یا واریانتهای

جدید کروناویروس در اختیار نمیگذارد .این
پژوهشگران میگویند دادههای بیشتر در اینباره
در کارآزمایی گستردهتر مرحله سوم در امارات
متحده عربی گردآوری میشود که کودکان سه
سال به باال در آنجا در برنامه ایمنسازی با واکسن
سینوفارمگنجاندهشدهاند.شیوعاخیرسوی هبسیار
واگیر دلتای کروناویروس که باعث ابتالی چند
کودک در دستکم در ده مدرسه در ایالت جنوب
شرقیفوجانچینشدهاست،توجههارابههنگام
امکانپذیر شدن واکسیناسیون کودکان کمسن در
این کشور جلب کرده است.

دستگیری یک فرد در تظاهرات ضد واکسن در شهر آتن در یونان
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