
این روزها که بازار رقابت بین محصوالت سوپرمارکتی بسیار 
داغ است، برخی از تولیدکنندگان نوشابه های گازدار اقدام به 
تولید انواع آب گازدار هم کرده اند تا بتوانند بازار نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را در دست بگیرند. آب های گازدارِ فاقد 
قند افزوده، دارای برچسب غذایی کامال سبز هستند و همین 
راهنمای غذایی می تواند بسیاری از طرفداران نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را وسوسه کند...صفحه7

پاسخ به 5 پرسش رایج 
درباره یک نوشیدنی گازدار

آب گازدار؛ آری یا خیر!

 برای مصرف درست دارو 
این تعاریف را باید دانست 

دارو چیست؟
تعریف من از دارو این است: ماده شیمیایی، گیاهی، 
یا جانوری یا معدنی که اگر به مقدر معین و در شكل 

مشخص به کار برده شود می تواند اثر پیشگیری، 
تشخیصی یا درمانی داشته باشد. مانند آسپیرین و 
پنی سیلین یا ترکیبات بالدون یا مشتقات تریاك 

که منشاء گیاهی دارد، یا هورمون های تیروئیدی و 
انسولین که منبع جانوری دارد...صفحه4

پرسشی از مسیح کشاورز 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج

آیا برنج در برابر 
نفت، صحت دارد؟

قیمت برنج در چند ماه گذشته و قبل از لغو 
ممنوعیت واردات، بیش از 50 درصد افزایش 

یافته بود، به طوری که برنج ایرانی در بازار حداقل 
50 هزار تومان به فروش می رسید...صفحه8

بررسی عقب نشینی خط 
رویش موها و تفاوت آن با 

ریزش کلی تر موها 

عقب نشینی خط 
رویش موها؛ از 

پیشگیری تا درمان
ریزش مو یكی از مشكالت بسیار آزاردهنده و 

ناراحت کننده برای انسان ها است، زیرا موها نقش 
مهمی در هویت انسان ها دارند و ازدست دادن آنها 
می تواند با احساس ازبین رفتن جوانی یا تخریب 

هویت شخصی افراد همراه باشد...صفحه13

بروز انواع جوش های پوستی جزو شایع ترین 
علل مراجعه به متخصصان پوست است. این 

جوش ها ممكن است گاه عالوه بر تغییر ظاهری، 
دردناك و آزاردهنده باشند...صفحه12

میزگرد »سالمت«  درباره 
دمل های چرکی

پرونده ای برای دمل 
عارضه ای دردناک

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از 2/5 میكرون 
به عنوان ششمین عامل مرگ زودرس در جهان 
معرفی شده است. براساس آمار رسمی، تنها در 
تهران ساالنه بیش از 4هزار نفر بر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند. عالوه بر سالمتی 

انسان، این ذرات می تواند به شدت بر اکوسیستم و 
کیفیت آب و هوا اثرگذار باشد...صفحه14

درهوای آلوده 
شهرهای  بزرگ 

چه کنیم؟

سال هفدهم  شماره  821  شنبه  6 آذر 1400  16 صفحه   10000 تومان

سختي تحصیل مجازي در دوران کرونا، تبعات زیادي براي کودکان و 
نوجوانان داشته که عالوه بر افت تحصیلي، وابستگي بیشتری به والدین 
و همچنین ناهنجاري هاي اجتماعي زیادي ایجاد کرده...صفحه15

بررسي مشكالت آموزش مجازی 
نوجوانان طی همه گیری کووید-19

افسردگی و بی انگیزه 
شدن نیمی ازنوجوانان 
در دوران کرونا سرماخوردگی یک بیماری با منشا ویروسی، غالبا به دلیل عفونت با 

ویروس هایی از خانواده رینوویروس ها  است و تظاهرات بالینی در 
بیماران از شدت باالیی برخوردار نبوده و خفیف و خود محدود شونده 
هستند. آموزش افراد مسوول مراقبت از کودك مهم ترین بخش درمان 
جهت مدیریت سرماخوردگی در کودکان است...صفحه10

سرماخوردگی کودکان چیست 
و چه عالئمی دارد؟

مروری بردرمان 
سرماخوردگی در کودکان

بررسی موضوع خودکشی 
دوران کرونا در گفت وگو با 

مریم معصومی روان پزشک 

خودکشي، از عوارض 
درازمدت کرونا

افسردگي یكي از بیماري هایي است که عالوه بر 
اینكه اغلب شناخت درست و دقیقي درمورد آن 
وجود ندارد؛ معموال هم پنهان مي ماند و گاهي 
ممكن است با وجود اینكه بیمار از عوارض آن 
رنج هم می برد اما متوجه آن نمی شود...صفحه2

پوشک های یكبار مصرف از بیشترین 
زباله های پالستیكی آالینده به شمار می روند

با پوشک های یکبار 
مصرف چه باید کرد؟

صفحه14

پایان نابرابری، پایان  ایدز، پایان  همه گیری
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میالدی، مقابله با همه گیری کووید-19 و گذر از بحران های اجتماعی و اقتصادی فراگیر را داشت...صفحه6
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افسردگي يكي از بيماري هايي است 
كه عالوه بر اينكه اغلب شناخت 
درست و دقيقي درمورد آن وجود 
ندارد؛ معموال هم پنهان مي ماند و 
گاهي حتي ممكن است با وجود اينكه بيمار از عوارض 

آن رنج هم ببرد اما باز هم متوجه آن نشود. 
اطالعات ناكافي و تعابير اشتباهي كه بسياري افراد 
نسبت به بيماري هاي حوزه روان از جمله افسردگي 
دارند مانع از مواجهه و رويارويي درست آنها با اين گونه 
بيماري ها خواهد شد؛ به گونه اي كه حتي شايد افراد 
افسرده را به سوي افكار خودكشي و حتي دست 
زدن به چنين اقداماتی سوق دهد. اين موضوعات 
به ويژه در شرايط سخت زندگي و بحران هايي مانند 

كرونا بيشتر بايد جدي گرفته شوند. 
بنابراين بايد ببينيم چطور مي توانيم مانع از چنين 
اقداماتي از سوي اطرافيان مان شويم و در روزهاي 
سختي كه كرونا؛ ما را ازهم دوركرده؛ فاصله دل هايمان 
را نزديك تر كنيم، هواي همديگر را داشته باشيم و 

يكديگر را تنها رها نكنيم. 
روان پزشك  معصومی،  مريم  با  اين خصوص  در 
و دبيركميته پيشگيری از خودكشی انجمن علمی 

روان پزشكان ايران گفت وگو كرده ايم.

: چه عواملي باعث ايجاد سكوت، خاموشي 
و انفعال افراد در برابر مشكالت خواهند شد؟

گاهي اطرافيان ما غم و ناراحتي های بسيار سنگيني را 
تجربه مي كنند ولي با توجه به اينكه دوست دارند خودشان 
هر مشكلي پيش مي آيد مديريت كنند؛ ترجيح مي دهند 

كمتر درباره مشكالت خود حرف بزنند. 
در حال حاضر با مشكالت زيادي كه كرونا و حواشي 
تحمل  و  تاب آوري  و  كرده  ايجاد  همه  براي  آن 
مانند  حاالتي  افراد  است؛بسياري  شده  كمتر  افراد 
خستگي،افسردگي،كسالت و بي حوصلگي را تجربه 
مي كنند اما عواملي هم هستند كه مانع بيان كردن اين 
سختي ها، خستگي ها و احساسات منفي خواهند شد. 
بعضي افراد از كمك گرفتن از ديگران حتي متخصصاني 
مانند روان پزشكان و روان شناسان هم احساس ضعف 
به  مراجعه  دليل  به  فكر مي كنند  مي كنند. شايد هم 
متخصصان حوزه سالمت روان، دچار استيگما يا انگ 

اجتماعي خواهند شد. 
همه اينها به مرور مقاومت افراد را باال مي برد و ترس 
آنها را براي مراجعه به متخصصان نيز بيشتر مي كند و 
در واقع به اين ترتيب به مشكالت شان بيشتر دامن 
زده مي شود. بعضی افراد هم در اين خصوص ترديد 
دارند. چون مطمئن نيستند كسي بتواند به آنها كمك يا 
حالشان را بهتر كند. همچنين فكر مي كنند ممكن است 

نگاه اطرافيان نسبت به آنها تغيير كند. 
: در چنين مواقعي افراد چطور مي توانند به 

همديگر كمك كنند؟
به طور كلي در شرايط سخت و بحراني مشكالتي مانند 
كرونا؛ همه افراد به يك ميزان آسيب نمي بينند. بعضي 
اوقات ترس افراد در مواجهه با كرونا،رفتارهاي آنها را 

هم تحت الشعاع قرار داده است. 
نااميدي مشكل ديگري است كه در طوالني مدت، انگيزه 
و توان افراد را از بين مي برد و باعث گله و شكايت آنها 
از شرايط موجود يا بي اعتمادي به اطرافيان مي شود كه 
همه اين موارد مي تواند در نهايت،انسان ها را به سوي 
نوعي پوچي سوق دهد كه حتي افكار آنها را به سمت 

خودكشي منحرف كند. 
وقتي اين حاالت در افراد ادامه داشته باشند و طوالني 
شوند حتما بايد مورد بررسی قرار گيرند.ضمن آنكه 
اطرافيان هم بايد توجه بيشتري به آنها داشته باشند. وقتي 
تغيير شرايط رواني باعث ضعف در عملكرد افراد شود 
و بيش از چند هفته هم ادامه داشته باشد؛ به گونه اي كه 
ديگران هم متوجه اين تغييرات شوند؛ حتما بايد شخص 
را به طور مستقيم و غيرمستقيم كمك و حمايت كنند.

البته طبيعي است وقتي افراد احساس مي كنند مشكالت 
از نظر رواني بيش از اندازه به آنها فشار مي آورند به 
خلوت خود پناه مي برند و سعي مي كنند بتوانند خودشان 
از پس مشكالت شان بربيايند و آنها را حل كنند اما در 
طوالني مدت نمي توانند شرايط را به خوبي مديريت 

كنند و به نوعي گير مي افتند. 

: زماني كه شخص تمايلي به معالجه و درمان 
ندارد چطور مي توانيم او را كمك كنيم؟

توجه داشته باشيم زماني كه مشكالت زيادي فرد را 
احاطه مي كنند و او نيز مدت زمان زيادي را صرف حل 
مسائل مي كند و نااميد مي شود و آنها را رها مي كند؛ 
اغلب عالقه اي هم به كمك گرفتن از ديگرات ندارند 

ولي اطرافيان نبايد آنها را تنها بگذارند. 
مهم ترين كاري كه مي توانيم براي اين افراد انجام دهيم 
اين است كه به آنها اطمينان بدهيم كنارشان هستيم، 
مي توانند روي كمك ما حساب كنند، تنها نيستند و 
حمايت شان مي كنيم.ضمن اينكه آنها را مورد قضاوت 

خود قرار نمي دهيم. 
 انجام اين كار هم با توجه به شناختي كه از افراد داريم 
متفاوت است و براي هر كسي با توجه به روحيات 
او متفاوت است. موضوع مهم اين است كه آنها راتنها 
نگذاريم. چون گاهي تنها رها شدن افراد افسرده، افكار 

خود كشي را در آنها به وجود می آورد. 
ميزان تاب آوری افراد در چگونگی برخورد با مشكالت 
و واكنش های آنها بسيار مهم است اما به اين معنا نيست 
كه افرادی كه تاب آوری بيشتر دارند قرار نيست هيچ 
استرسی را تحمل كنند. در واقع تاب آوری نوعی مهارت 
است. به عبارتی می توان با تالش و تمرين آن را به 
دست آورد، می توانيم ياد بگيريم چگونه مشكالت را 
به خوبی ببينيم و راه صحيح غلبه بر آنها را تشخيص 
دهيم و به نوعی زندگی را برای خودمان ساده تر كنيم.
: چه عواملی بر ميزان تاب آوری ما موثر هستند؟
يكی از موارد مهم يادگيری مهارت حل مساله است.يعنی 
افراد در مواجهه با يك مشكل، ديد درستی نسبت به آن 
داشته باشند. مشكل را درست شناسايی كنند؛ راه حل های 
عملی حل مساله را در نظربگيرند. برای تشخيص درست 
می توان از ديگران هم كمك گرفت. داشتن الگو در اين 
خصوص بسيار موثر است؛ اينكه ببينيم بقيه در شرايط 
مشابه چگونه عمل كرده اند می تواند كمك خوبی در 

اين خصوص به حساب بيايد.
توجه داشته باشيم مهارت حل مساله در تاب آوری بسيار 
مهم است؛ اينكه شخص تا چه حد تحمل مشكالت و 
فرسودگی را دارد و در گذشته، مشكالت تا چه ميزان 
به او آسيب زده است. سازگاری و سازش پذيری با 
مشكالت نيز موضوعی است كه می تواند در تاب آوری 

نقش مهمی داشته باشد. 
البته خوش بينی نيز عامل موثری در ايجاد شرايط بهتر 
هنگام مواجهه با شرايط سخت و بحرانی است. داشتن 
اميد و هدف هم از عوامل مهم ديگری هستند كه می توانند 

باعث شوند افراد بهتر با شرايط كنار بيايند. 
با توجه به اينكه باورهای مذهبی و ميزان ايمان افراد به 
زندگی معنای بيشتری می بخشد؛ می تواند هنگام سختی ها 
كمك موثری برای مقابله بهتر با آنها باشد. ضمن اينكه 

احساس مسووليت بيشتری در افراد ايجاد می كند.
احساس تعلق نيز يكی ديگر از موارد مهم ديگر در اين 
خصوص است كه با داشتن شغل مورد عالقه افراد و 
همچنين جايگاهی كه خود را به آن متعلق بدانند در 

ارتباط مستقيمی قرار دارد. همچنين حمايت افراد هم در 
ميزان تاب آوری ما نقش مهمی ايفا می كند؛ همان گونه 
كه احساس رهاشدگی می تواند توان فرد را برای مقابله 

با مشكالت كاهش دهد. 
فراموش نكنيم ميزان اعتماد به نفس افراد هنگام بروز 
مشكالت نيز از عوامل موثر در اين ميان است؛ اينكه افراد 
بتوانند به توان و قدرت خود برای مقابله با مشكالت 
اعتماد داشته باشند و بيش از اندازه هراس نداشته باشند 
موضوع مهم ديگری است كه بايد به آن توجه شود. 

بار  فاجعه   به سختی ها، مشكالت و  افراد  نگاه  نوع 
نخواندن آن نيز می تواند باعث شود توان شخص برای 
رويارويی بهتر بحران هايی مانند قرار گرفتن در شرايط 
كرونا آنقدر كم نشود كه به دنبال ابتال به افسردگی؛ 

دست به خودكشی بزنند. 
: چطور می توان در شرايط بحران با افزايش 
تاب آوری؛ مقابله و مواجهه بهتری با شرايط داشت؟
نخستين كاری كه می تواند به افراد كمك كند پذيرش 
و باور شرايط جديد است. پذيرش باعث می شود افراد 
مدام در مقايسه شرايط جديد و قديم نباشند و حسرت 
روزهای رفته را نخورند. چون همين موضوع، توان 
آنها را برای مقابله و مواجهه درست با مشكالت كمتر 
خواهد كرد. به همين خاطر افراد بايد بپذيرند شايد 
ممكن باشد برای مدتی هم برای داشتن آرامش بيشتر 
دارو مصرف كنند.البته اين كار حتما بايد با مشورت 
گرفتن از پزشك معالج انجام پذيرد. ولی هيچ اشكالی 
ندارد و همان گونه كه برای سالمت جسم گاهی بايد 
دارو مصرف كرد؛ برای سالمت روان و عملكرد بهتر 

آن نيز بعضی اوقات مصرف دارو الزامی است. 
: روابط اجتماعی در داشتن روحيه بهتر 

افراد چه نقشی دارد؟
داشتن روابط اجتماعی در هر شرايطی به ويژه هنگام 
سختی ها بسيار مهم است.البته در شرايط كرونا اين روابط 
اغلب محدود به فضای مجازی شده اند كه به هيچ عنوان 
نمی توانند نقش ارتباطات واقعی و رودررو را بگيرند. ولی 
قطعا موثر خواهند بود. در واقع موضوع مهم در داشتن 
روابط برخورداری افراد از حمايت يكديگر است كه 
می توان آن را از راه دور هم به يكديگر ارزانی داشت. 
البته نگاه به گذشته در موقعيت های بحرانی می تواند به 
افراد خاطرنشان كند كه هيچ مشكلی هميشگی نيست 
و عاقبت پايان می پذيرد. يعنی كرونا هم روزی مانند 
مشكالت قبل پايان خواهد پذيرفت يا بهتر بگوييم 
شرايط مقابله و مهار و كنترل آن آسان تر خواهد شد. 

در واقع تسليم نشدن در برابر مشكالت، عامل مهم 
ديگری است كه در سايه بر خورداری از عزت نفس و 
اعتماد به نفس حاصل خواهد شد. البته مهم اين است 
كه بپذيريم گاهی ما در مقابل بعضی مشكالت؛ توان 
زيادی برای خروج ازآن نداريم ولی با پذيرش می توانيم 

ناكامی های كمتری را تجربه كنيم. 
هدف داشتن،آينده نگری و خوش بين بودن از جمله 
عوامل مهم در مقابله با شرايط بحرانی است.اينكه افراد 
دربرابر مشكالت منفعل نباشند كمك بسيار خوب و 

موثری خواهد بود كه در نهايت می تواند راهكارهايی 
در اختيار آنها قرار دهد. افراد منفعل هميشه در انتظار 
تغيير شرايط هستند اما خودشان كوچك ترين كمكی 
به حل آن نمی كنند؛ برعكس افراد خالق و پويا مدام 

در انديشه يافتن راهی برای حل مشكالت هستند. 
منتظر ماندن تغييرات بيرونی و اينكه عاملی از بيرون 
به كمك فرد بيايد نه تنها نمی تواند كمكی بكند بلكه 
درنهايت او را به گونه ای نااميد می كند كه شايد حتی 

باعث بروز افكار خودكشی نيز در آنها بشود.
ضمن آنكه فهم و مقابله درست ناكامی ها و مشكالت 

در نهايت باعث رشد بيشتر افراد خواهد شد. 
موضوع مهم در تاب آوری،توجه به حفظ سالمت جسم 
و روان با همديگر است؛اينكه افراد به فكر سالمت جسم 
خود نيز باشند؛ داشتن تغذيه مناسب،خواب و استراحت 
كافی و ورزش موضوع مهم ديگری است كه اگر توجه 
الزم به آن نشود نمی توان چندان به برخورداری از 
سالمت روان هم اميدوار بود.انجام همين دستورات به 
ظاهر ساده در برخورداری ما از سالمت بيشتر جسم 

و روان كمك بسيار موثری هستند. 
: راهكار اصلی برای اينكه افراد بتوانند از 
لحاظ روحی آمادگی پذيرش مشكالت را داشته 

باشند چيست؟
ناتوانی انسان برای پذيرش تغييرات، مشكالت زيادی را 
برای او رقم خواهد زد. مثال وقتی بپذيريم ما نمی توانيم 
مشكالت اقتصادی موجود را تغيير دهيم يا كرونا را 
از بين ببريم اما می توانيم مديريت درستی برای شرايط 
بحران مالی يا مشكالت ناشی از كرونا داشته باشيم؛ 
در واقع اقدام موثری برای مقابله با مشكالت خواهد 
بود؛ يعنی تغيير را به جای بيرون از درون خود آغاز و 
همچنين به گونه ای عمل كنيم كه تحمل شرايط بيرونی 
آسان تر شود. تمركز ما بايد بر تغيير سبك زندگی در 
شرايط سخت مانند دوران كرونا باشد و البته اميدوار 
به اينكه اين شرايط گذراست. چون داشتن اميد، انگيزه 

بيشتری برای ادامه راه به ما خواهد داد. 
پذيرش واقعی نيز يعنی اينكه فرد بتواند خودش را به 
عنوان فرد منعطفی بداند كه می تواند شرايط را كنترل 
كند. البته بايد توجه داشته باشد فقط بعضی شرايط را 

كنترل كند و براساس عاليق خود پيش برود. 
تشخيص قدرت و توانايی هر شخص برعهده خود اوست 
تا ببيند يا داشتن چه توانايی هايی می تواند تغييراتی در 
آنها ايجاد كند بنابراين برای تغيير شرايط گامی بردارد 
و چه چيزهايی را هم بايد بيشتر در خود تغيير دهد تا 

بهتر بتواند با شرايط كنار بيايد.
: نقش همدلی افراد در شرايط سخت تا چه 

حد می تواند موثر باشد؟
انتقال حس همدلی كمك بسيار مهمی است كه افراد را 
در شرايط بحرانی كمك و به آنها خاطرنشان می كند تنها 
نيستند و می توانند با بودن كنار يكديگر،قدرت بيشتری 
برای مقابله با مشكالت داشته باشند. مسووليت پذيری 
و داشتن احساس تعهد به ديگران هنگام مشكالت 
بسيار مهم است. مثال در دوران كرونا با داشتن حس 
مسووليت پذيری؛ رعايت موارد كنترل بيماری و پيشگيری 
از ابتال به كرونا بسيار راحت تر و عملی تر خواهد بود. 
نمی كنند  رفتار  اين چنين  كه  افرادی  می توان گفت 
شخصيت های غيرمسوول و خودخواهی هستند كه 
ترجيح می دهند به جای توجه به سالمت خود و ديگران، 

فقط به عالقه مندی های خود توجه داشته باشند.

سالمت در ایران  و جهان2

وقتي ناامیدی، گله و شکایت 
از شرایط موجود یا بی اعتمادی 

به اطرافیان در افراد ادامه 
داشته باشند و طوالني شوند 

حتما باید مورد بررسی قرار 
گیرند.ضمن آنکه اطرافیان هم باید توجه 
بیشتري به آنها داشته باشند. وقتي تغییر 
شرایط رواني باعث ضعف در عملکرد افراد 
شود و بیش از چند هفته هم ادامه داشته 
باشد؛ به گونه اي كه دیگران هم متوجه این 
تغییرات شوند؛ حتما باید شخص را به طور 
مستقیم و غیرمستقیم كمك و حمایت كنند

علل كاهش روند اهدای خون در كشور
مديرعامل سازمان انتقال خون: »اهدای خون در حال كاهش است. چرا؟ يكی از داليل 
اين است كه تركيب جمعيتی جوان ما دارد كم می شود. در عين حال سبك زندگی افراد 
ما  تاتو و حجامت كرده است.  اما  برای اهدای خون آمده  تفاوت كرده است. فرد  هم 
نمی توانيم از آنها خون دريافت كنيم. ما موظفيم فردی را كه حجامت كرده يكسال از 
اهدای خون معاف كنيم تا اگر بيماری وجود دارد، خودش را نشان دهد. از سوی ديگر 
جوانان مملكت می آيند برای اهدای خون و متوجه می شويم كه جوان كشور فشارخون 
دارد، نمی توان ديگر از او خون دريافت كرد. در عين حال كوويد-19 كه آمد بودجه های 
كشور به سمت كرونا رفت. اوايل سال 1۳99 حتی به ما ماسك نمی دادند. می گفتند شما 
كادر سالمت نيستيد. اين درد را به كجا بگوييم. انبارهای استراتژيك سازمان انتقال خون 

بايد در كشور گسترش يابد.« 

»غفلت«؛ شایع ترین نوع كودک آزاری
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی كشور: »عمده كودک آزاری ها از جنس غفلت است. هستند 
كودكانی كه در اورژانس اجتماعی پذيرش شده اند و بعضا ممكن است در مراكز شبه خانواده هم 
پذيرش شده باشند. اين كودكان ممكن است به دليل اعتياد يا اختالالت روان شناختی والدين كه 

درمان نشده اند مورد غفلت قرار گيرند.«

سوءتغذیه؛ كمبود خوردن یا زیادی خوردن
كارشناسان بين المللی سالمت می گويند كه تقريبا نيمی از جمعيت جهان از تغذيه نامناسب رنج می برند، 
يعنی يا خيلی كم می خورند يا خيلی زياد. گزارش ساليانه »تغذيه جهانی« دريافت كه سوءتغذيه 
در ۴۸ درصد جمعيت دنيا مشكالت سالمتی ايجاد كرده است، از جمله اضافه وزن، چاقی مفرط يا 

كمبود وزن و الغری مفرط. بر اساس اين گزارش، يك چهارم فوتی های بزرگساالن ناشی از تغذيه 
ناسالم است. همچنين گزارش شده است كه تقريبا 1۵۰ ميليون كودک زير پنج سال برای سن خود 
زيادی كوتاه و بيش از ۴۵ ميليون زيادی الغر هستند و تقريبا ۴۰ ميليون كودک نيز اضافه وزن دارند.

باالترین آمار كودک همسری در بهار ۱۴۰۰
به گزارش سالمت خبرگزاری ايسنا به نقل از آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ايران نوشته است كه 
در بهار امسال، 9۷۵۳ ازدواج دختر 1۰ تا 1۴ ساله به ثبت رسيده كه می توان گفت ركورد آمار فصلی 
ازدواج دختران در اين بازه سنی و طی دو سال اخير، در بهار 1۴۰۰ شكسته شد.« براساس اين خبر 
در بهار سال جاری ازدواج دختران 1۰ تا 1۴ ساله شاهد ۳۲ درصد رشد نسبت به آمار مشابه سال 
گذشته بوده است. مطابق با همين آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر 1۵ تا 19 ساله نيز در بهار 1۴۰۰ ازدواج 

كرده اند و اين آمار تنها شامل ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور بوده است.

خبــر

بررسی موضوع خودکشی دوران کرونا در گفت وگو با مریم معصومی روان پزشک و دبیرکمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان پزشکان ایران

خودكشي، از عوارض درازمدت كرونا

شماره هشتصدوبيست ويك   شش آذر هزار و چهارصد

 يكتا فراهاني 

فرونشست زمين در اصفهان مدت هاست كه از مرحله 
هشدار گذشته و امروز به بحران تبديل شده است. 
عالئم نشست زمين در نقطه به نقطه اين استان ديده 
می شود و حاال به مناطق مسكونی رسيده است؛ بحرانی 

كه علت اصلی آن، خالی شدن آبخوان هاست.
استان اصفهان باالترين نرخ فرونشست در كشور را 
دارد و بسياری از كارشناسان نسبت به بروز فاجعه ای 
در آينده مناطق مختلف اين استان هشدار می دهند.

افزايش ۵۶ درصدی معاينات همسرآزاری روانی/»َدمِ 
تازه« فرهنگ مردساالرانه در همه گيری كوويد-19

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ايران، طی 
چهار سال اخير همواره بالغ بر 9۴ درصد معاينات 
مربوط به مدعيان »همسرآزاری جسمی« پزشكی قانونی 
معطوف به زنان بوده و از سوی ديگر در رابطه با 
مدعيان همسرآزاری روانی نيز اين آمار در همين بازه 
زمانی يعنی طی چهار سال اخير، بين ۵۵ تا 9۰ درصد 
برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظير 

سال گذشته به 9۴ درصد نيز رسيده است

تهرانی ها تا بهبود وضعیت آلودگی 
هوا در فضای باز ورزش نکنند

مدير روابط عمومی و امور بين الملل سازمان ورزش 
شهرداری تهران اعالم كرد: »فعاليت 1۲۰۰ ايستگاه 
ورزش شهروندی در بوستان های پايتخت به دليل 
تشديد آلودگی هوا از روز پنجشنبه چهارم آذرماه تا 

اطالع بعدی متوقف شد.«ايسنا

خروج همه  شهرهای ایران از 
وضعیت قرمز كرونا برای نخستین 

بار پس از 2۸۹ روز
با عبور از خيز پنجم كرونا و واكسيناسيون گسترده، 
تمامی شهرستان ها از وضعيت قرمز خارج شدند. 
آخرين بار در ۲۴ بهمن 99 و در آستانه شروع خيز 

چهارم هيچ شهری در ايران قرمز نبود.
شهرستان هايی كه در وضعيت نارنجی قرار دارند: 
چرداول  غربی(،  )آذربايجان  پيرانشهر  اشنويه، 
)ايالم(، بيرجند، طبس، فردوس )خراسان جنوبی(، 
بردسكن، گناباد )خراسان رضوی(، طارم )زنجان(، 
دامغان، شاهرود )سمنان(، زابل )سيستان و بلوچستان(، 
ممسنی )فارس(، زرند، سيرجان، شهربابك )كرمان(، 
كهگيلويه )كهگيلويه و بوير احمد(، پلدختر )لرستان(، 

بافق، بهاباد، خاتم، مهريز )يزد(
آخرين وضعيت رنگ بندی:

صفر شهرستان قرمز
۲۲ شهرستان نارنجی

۲۰۷ شهرستان زرد
۲19 شهرستان آبی

نخستین مجوز اروپا 
برای واكسیناسیون كودكان 

باالی ۵ سال علیه كرونا
آژانس دارويی اروپا )EMA( در آمستردام در بيانيه ای 
به كودكان  تزريق سراسری واكسن  اعالم كرد كه 

می تواند از امروز )جمعه( آغاز شود.
اين واكسن توليد دو شركت آمريكايی و آلمانی فايزر/

بيون تك است و دز واكسن مخصوص كودكان بين 
پنج تا 1۲ سال كمتر از واكسن نوجوانان باالی 1۲ 
از  پيشگيری  برای  آنها  سال است و واكسيناسيون 
ابتال به بيماری كوويد-19 در دو نوبت به فاصله 

سه هفته انجام می شود.

جلسه اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت در پی شناسایی سویه 

جدید كرونا
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در پی شناسايی 
و گسترش سويه جديد كروناويروس در آفريقای 
جلسه ای  آذر   ۵ جمعه  روز  بوتسوانا،  و  جنوبی 

اضطراری تشكيل خواهد داد.

فرونشست در اصفهان؛ 
بحران امروز، فاجعه فردا

اخبار كوتاه



اچ آی وی یا ویروس نقص 
سیستم ایمنی بدن، ویروسی 
است که باعث ایجاد بیماری 
ایدز )نشانگان نقص ایمنی 
اکتسابی( می شود. این ویروس با از بین بردن 
سلول های T کمک کننده )سی دی 4+( نوعی 
از گلبول سفید که برای مبارزه با عفونت ها 
ضروری است، سیستم ایمنی را ضعیف می کند. 
از دست دادن این سلول ها به این معنی است 
سایر  برابر  در  اچ آی وی  با  درگیر  افراد  که 
عفونت ها و بیماری ها آسیب پذیرتر می شوند. 
کاهش سلول های ایمنی یعنی رسیدن به سطح 
بسیار کم سلول های T )کمتر از 200 سلول 
در هر میکرولیتر خون( و درگیر شدن با یک 
)عفونت هایی  فرصت طلب  عفونت  چند  یا 
که به دلیل تضعیف سیستم ایمنی بدن بروز 
باعث شود  یا سل  مانند ذات الریه  می کنند( 
که بیماری ایدز در فرد تشخیص داده شود. 
افراد مبتال به بیماری ایدز بیشتر از سایرین 
در معرض خطر اختالالت روانی قرار دارند.
استرس مرتبط با زندگی با یک بیماری مزمن 
و جدی مانند ایدز می تواند بر سالمت روان 
فرد تاثیر بگذارد. این نکته برای افراد مبتال 
به اچ آی وی حایز اهمیت است که بدانند در 
به اختالالت خلقی، اضطراب و  ابتال  زمینه 
شناختی مستعد تراز دیگران هستند. به عنوان 
مثال، یکی از شایع ترین بیماری های روان که 
افراد مبتال به اچ آی وی با آن مواجه هستند 
افسردگی است. افسردگی می تواند از خفیف 
تا شدید متغیر باشد و عالئم آن می تواند بر 
زندگی روزمره بیمار تاثیر بگذارد. هم شرایط 
داروهای  اچ آی وی و هم  با  پزشکی مرتبط 
اچ آی وی می توانند به افسردگی کمک کنند.

یادآوری است که اختالالت روانی  به  الزم 
قابل درمان بوده و افراد دچار این مشکالت 

می توانند به طور کامل بهبود یابند.
شرایطی که می تواند به شکل گیری مشکالت 
سالمت روان در افراد مبتال به اچ آی وی کمک 

کند عبارتند از:
 مشکل در دریافت خدمات بهداشت روان
 تجربه از دست دادن حمایت اجتماعی و 

در نتیجه منزوی شدن
 تجربه از دست دادن شغل یا نگرانی در 

مورد عدم توانایی انجام کار
 باید در مورد تشخیص اچ آی وی به دیگران 

اطالع بدهد
درمان  و  اچ آی وی  داروهای  مدیریت   

پزشکی
 مقابله با اتمام روابط به خصوص با شریک 

زندگی یا مرگ عزیزان
و  برچسب ها  با  مقابله  و  رویارویی   
تبعیض های اجتماعی مرتبط با بیماری ایدز

اچ آی وی و عفونت ها می توانند بر مغز و بقیه 
سیستم عصبی تاثیر بگذارند. این فرایند ممکن 
است باعث تغییر تفکر و رفتار یک فرد شود. 
از  برخی  جانبی  عوارض  دلیل  به  همچنین 
داروهایی که در درمان ایدز استفاده می شوند 
به احتمال زیاد سالمت روان بیمار تحت تاثیر 
قرار می گیرد. کسب آگاهی از منابع در دسترس 
و چگونگی تاثیر بیماری ایدز بر سالمت روان 
در زندگی بیماران، باعث سهولت مدیریت 

سالمت و رفاه کلی بیمار خواهد شد. 

بیماری سیستم عصبی مرکزی مرتبط 
با اچ آی وی

عصبی  سلول های  به  مستقیما  اچ آی وی 
آلوده  با  بلکه  نمی کند  حمله  )نورون ها( 
کردن سلول هایی به نام گلیا که از نورون ها 
آنها  عملکرد  می کنند،  محافظت  و  حمایت 
را در معرض خطر قرار می دهد. اچ آی وی 
همچنین باعث التهاب می شود که ممکن است 
به مغز و نخاع )سیستم عصبی مرکزی( آسیب 
فراموشی  مانند گیجی و  برساند و عالئمی 
آسیب  با  می تواند  التهاب  این  کند.  ایجاد 
مرکزی  عصبی  سیستم  که  مغز  و  نخاع  به 
ایجاد  عصبی  عوارض  می دهند،  تشکیل  را 
و  )ای آر تی(  ضد رتروویروسی  درمان  کند. 
ترکیبی از داروهای اچ آی وی که روزانه مصرف 
می شود، به جلوگیری از تکثیر و انتشار ویروس 
 IRT اچ آی وی در بدن کمک می کند. با وجود
موثر، افراد مبتال به اچ آی وی هنوز در معرض 
خطر بیماری های سیستم عصبی مرکزی مرتبط 
با بیماری قرار دارند. این بیماری ها می توانند 
به صورت عصبی )تاثیر بر سیستم عصبی( یا 
عصبی شناختی )تاثیر بر شناخت یا پردازش 
ذهنی( خود را نشان دهند. اختالالت عصبی 
شدید مانند زوال عقل، آتروفی مغز و آنسفالیت 
 IRT التهاب مغز( در افرادی که از درمان(
استفاده می کنند، در مقایسه با افراد مبتال به 

اچ آی وی که از این درمان استفاده نمی کنند، 
کمتر شایع است. با این حال، هنوز احتمال 
بروز بیماری های سیستم عصبی مرکزی مرتبط 

با اچ آی وی وجود دارد.
تاثیر  چگونگی  مورد  در  محققان  اطالعات 
ویروس اچ آی وی بر سیستم عصبی مرکزی، 
برای توسعه درمان های جدید به جهت بهبود 
زندگی افراد مبتال به بیماری ایدز مفید خواهد 
بود. درک این نکته که کدام نوع از سلول ها در 
سیستم عصبی مرکزی هدف عفونت اچ آی وی 
قرار می گیرند و چگونگی آسیب این سلول ها، 
بیماری  درمان  و  پیشگیری  به  است  ممکن 

ایدز کمک کند. 

درمان ها و دارو های اچ آی وی
تحقیقات نشان می دهد که درمان اچ آی وی به 
منظور دستیابی به بهترین نتایج سالمتی باید 
پس از تشخیص بیماری در اسرع وقت آغاز 
شود. درمان اچ آی وی معموال شامل ترکیبی 
از داروهایی به نام درمان ضد رتروویروسی 
)IRT( است. پیروی از برنامه درمانی مانند 
مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک 
برای کنترل و سرکوب ویروس بسیار مهم 
است. اصوال پیروی از برنامه درمانی دشوار 
نیز  کمک کننده ای  استراتژی های  اما  است 

وجود دارند. 
طرق  به  می تواند   IRT شروع  طرفی  از 
مختلف بر سالمت روان تاثیر بگذارد. گاهی 
اضطراب  کاهش  به  می تواند   IRT اوقات 
فرد  نکته که  این  از  آگاهی  زیرا  کند  کمک 
از  حقیقت  در  درمانی  چنین  انجام  با  بیمار 
امنیت را در  خود مراقبت می کند، احساس 
او بوجود می آورد. با این حال کنار آمدن با 
یک بیماری مزمن مانند اچ آی وی در زندگی 
این،  می تواند چالش برانگیز باشد. عالوه بر 
برخی از داروهای ضد رتروویروسی ممکن 
است باعث بروز عالئم افسردگی، اضطراب 
و اختالل خواب شوند و همچنین برخی از 
مشکالت سالمت روان را بدتر کنند. با توجه 
به این دالیل، برای افراد مبتال به اچ آی وی مهم 
است که با ارائه  دهنده مراقبت های بهداشتی و 
پزشک خود در مورد سالمت روان صحبت 
باید  موضوع  این  مورد  در  گفت وگو  کنند. 
بخشی از یک ارزیابی کامل پزشکی قبل از 
شروع IRT باشد و همچنین گفت وگو در 
مورد سالمت روان در طول درمان باید تداوم 

داشته باشد.
افراد مبتال به اچ آی وی باید در مورد هرگونه 
تغییر در سالمت روانی خود مانند تفکر یا 
و  خود  مورد  در  کلی  به طور  که  احساسی 
زندگی دارند، با ارائه  دهنده خدمات سالمتی 
در  باشند.  پرستار خود صادق  یا  پزشک  و 
صورتی که بیماران از مواد مخدر یا هرگونه 
مواد محرکه دیگر استفاده می کنند باید با پزشک 

صحبت کنند. 
از  استفاده  صورت  در  بیمار  فرد  همچنین 
داروهای بدون نسخه یا تجویز شده از جمله 
داروهای روان پزشکی باید مراقب بهداشتی و 
پزشک را مطلع سازد زیرا برخی از این داروها 
ضد رتروویروسی  داروهای  با  است  ممکن 

تداخل داشته باشند. 

چگونه بیماران از نظر ذهنی با 
اچ آی وی کنار بیایند؟

فرد بیمار باید احساسات خود با ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی، دوستان، اعضای خانواده 
یا سایر افراد حمایت کننده در میان بگذارد. 
این افراد باید تالش کنند تا فعالیت هایی را به 
منظور کاهش استرس پیدا کنند مانند ورزش 
یا سرگرمی ها. هر شب به اندازه کافی بخوابند 
یادگیری  باشند.  داشته  آرامش  احساس  تا 
مدیتیشن،  مانند  آرامش بخشی  روش های 
یوگا یا تنفس عمیق بسیار کمک کننده است.

برای درمان موفق همکاری خدمات 
بهداشت روان و اچ آی وی مورد 

نیاز است
بهداشت روان هر سال در 10  روز جهانی 
اکتبر برگزار می شود. دولت ها باید برای ادغام 
خدمات بهداشت روان و اچ آی وی بیشتر تالش 
کنند. افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند 
بیماری های  به  ابتال  باالی  در معرض خطر 
روانی قرار دارند و اغلب پس از تشخیص 
بیماری از افسردگی و اضطراب رنج می برند 
زیرا می دانند که باید در زندگی با یک بیماری 

عفونی مزمن سازگار شوند.
افرادی که با مشکالت سالمت روان زندگی 
می کنند نیز می توانند در معرض خطر ابتال به 
اچ آی وی قرار بگیرند. این خطر با دسترسی 
کم به اطالعات و دانش درباره اچ آی وی از 
جمله نحوه پیشگیری از آن، مصرف مواد مخدر 
تزریقی، تماس جنسی با افرادی که مواد مخدر 
تزریقی استفاده می کنند، رفتار جنسی پر خطر 
و ناامن، سوء استفاده جنسی و عدم استفاده از 
وسایل ایمنی در رابطه جنسی تشدید می شود. 
این ویروس می تواند در دوران بارداری، زایمان 

یا شیردهی از مادر به فرزند منتقل شود.
میشل سیدیبه، مدیر اجرایی یون ایدز می گوید: 
»اچ آی وی آسیب پذیرترین افراد جامعه و کسانی 
که نادیده گرفته می شوند را تحت تاثیر قرار 
می دهد و این افراد نیز به طور نامتناسبی تحت 
تاثیر مسائل بهداشت روانی قرار دارند«. با ادغام 
خدمات بهداشت روان و اچ آی وی می توانیم 
افراد بیشتری که به مراقبت های تخصصی و 
حمایت فوری نیاز دارند دسترسی داشته باشیم. 
در صورت ادغام برنامه ریزی بهداشت روان 
و اچ آی وی، از عفونت های جدید اچ آی وی 
جلوگیری می شود و سالمت و رفاه افرادی را 
که با این بیماری زندگی می کنند و تحت تاثیر 

آن هستند، بهبود می یابد.
در حال حاضر، تعداد بسیار کمی از خدمات 
بهداشتی به نیازهای مرتبط با افراد مبتال به 
اچ آی وی که با مشکالت سالمت روان زندگی 
می کنند یا رسیدگی به مسائل بهداشت روان 
افراد مبتال به اچ آی وی، اختصاص داده شده 
است. مطالعات انجام شده در پنج قاره تخمین 
زده است که شیوع اچ آی وی در میان افرادی 
که با اختالالت روانی شدید زندگی می کنند 
 19 تا  و  آسیا  در  درصد   1/5 بین  می تواند 

درصد در آفریقا متغیر باشد.
افراد مبتال به اچ آی وی ممکن است مشکالت 
روانی را تجربه کنند که می تواند کیفیت زندگی 
را  بیماران  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها 

از دریافت مراقبت های بهداشتی، پایبندی به 
درمان و ادامه مراقبت باز دارد. مطالعات در 38 
کشور نشان می دهد که 15 درصد از بزرگساالن 
اچ آی وی  با  که  نوجوانانی  از  درصد   25 و 
زندگی می کنند، ابتال به نوعی از افسردگی یا 
احساس خستگی را گزارش می کنند که در 
نتیجه این عوامل می تواند مانعی برای پایبندی 

به درمان ضد رتروویروسی باشد.
عالوه بر این خود درمان هم می تواند طیف 
گسترده ای از عوارض جانبی بر روی سیستم 

عصبی  افسردگی،  جمله  از  مرکزی  عصبی 
بودن، سرخوشی، توهمات و روان پریشی را 

به وجود آورد. 
شناسایی مسائل مربوط به سالمت روان در 
میان افراد مبتال به اچ آی وی حیاتی است. با 
این حال، اغلب موارد تشخیص داده نشده و 
درمان هم نمی شوند. دالیل زیادی برای این 
امر وجود دارد که باید به همه آنها پرداخت. 
افراد ممکن است به دلیل ترس از برچسب ها 
و تبعیض، وضعیت روانی خود را با کارکنان 

مراقبت های بهداشتی و پزشک در میان نگذارند 
یا کارکنان مراقبت های بهداشتی ممکن است 
مهارت و آموزش الزم برای تشخیص عالئم 
نتیجه  در  و  باشند  نداشته  را  روان شناختی 
و  مدیریت  ارزیابی،  برای  الزم  اقدامات 

پیشگیری های الزم را انجام ندهند. 
خدمات بهداشت روان باید در مورد افرادی که 
ممکن است در معرض خطر ابتال به اچ آی وی 
آزمایشات و  به  باشند، دسترسی  قرار داشته 
مشاوره داوطلبانه و محرمانه در مورد اچ آی وی را 
تضمین کند. ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی 
اولیه نیز باید برای تشخیص و درمان اختالالت 
رایج سالمت روان و مصرف مواد و ارجاع افراد 
به مراقبت های تخصصی آموزش دیده باشند. 
همچنین خدمات پیشگیری، آزمایش، درمان 
و مراقبت باید نیازهای پیچیده پزشکی، روانی 
و اجتماعی افراد مبتال به اچ آی وی و مسائل 
مربوط به سالمت روان آنها را برآورده کند 
که این موارد از طریق برنامه های یکپارچه به 

بهترین شکل مدیریت خواهد شد.
www.unaids.org :منابع
www.nimh.nih.gov

 اچ آی وی یا ویروس نقص سیستم ایمنی بدن

ایدز و مشکالت سالمت روان
اچ آی وی مستقیما به سلول های عصبی 
)نورون ها( حمله نمی کند بلکه با آلوده 

کردن سلول هایی به نام گلیا که از 
نورون ها حمایت و محافظت می کنند، 
عملکرد آنها را در معرض خطر قرار 

می دهد. اچ آی وی همچنین باعث 
التهاب می شود که ممکن است به 

مغز و نخاع )سیستم عصبی مرکزی( 
آسیب برساند و عالئمی مانند گیجی 

و فراموشی ایجاد کند. این التهاب 
می تواند با آسیب به نخاع و مغز که 

سیستم عصبی مرکزی را تشکیل 
می دهند، عوارض عصبی ایجاد کند
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 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی



تعريف من از دارو اين است: ماده شيميايى، گياهى، 
يا جانورى يا معدنى كه اگر به مقدر معين و در شكل 
مشخص به كار برده شود مى تواند اثر پيشگيرى، 
تشخيصى يا درمانى داشته باشد. مانند آسپيرين و 
پنى سيلين يا تركيبات بالدون يا مشتقات ترياك 
كه منشاء گياهى دارد، يا هورمون هاى تيروئيدى 
و انسولين كه منبع جانورى دارد. اگرچه اكنون 
همه اينها به طريق صناعى يا سنتتيك يا توسط 

مهندسى ژنتيك هم توليد مى شوند.

به اين ترتيب مى بينيم كه بعضى مواد مانند آسپيرين 
و پنى سيلين دارو حساب مى شوند صابون و خمير 
دندان هم كه در سالمت انسان موثر هستند مى توانند 
جزو داروها به حساب آيند، اگرچه جزو اقالم 

بهداشتى هستند. 
شكل  به  داروها  اثر  مطالعه  داروساز  كار 
فرموالسيون هاى مختلف بر بدن است، در حالى 
كه كار پزشك مطالعه اثر بيمارى هاى گوناگون بر 

بدن است. كار اين دو مكمل همديگرند.

داروهاى گياهى
حرف افراد غيرمتخصص درباره بى خطرى طب 
سنتى و داروهاى گياهى جدى نگيريد. گياهان 
خود يك كارخانه شيميايى هستند و هزاران ماده 
شيميايى در يك گياه وجود دارد. داروهاى گياهى 
هم مى توانند خطرناك باشند. آنها هم عوارض 
اگر مقدار معين  آنها  از  دارند و بعضى  جانبى 
مصرف نشوند خطر مرگ دارند. مشكل گياهان 
دارويى اين است كه استاندارد نيستند، يعنى ما 
نمى دانيم چقدر ماده موثره دارند. چون مقدار ماده 
موثره برحسب گونه  گياه و محل كشت و روش 
نگهدارى فرق مى كند. و ممكن است از مقدار 

ناچيز تا مقدار بسيار زياد در آنها وجود داشته 
باشد. عالوه برآن معلوم نيست كه كدام گونه  گياه 
چيده شده و آيا درست نگهدارى شده است يا نه.

داروهاى مدرن چگونه تهيه مى شود
مراكز تحقيقاتى و دانشگاه ها و صنايع داروسازى 
هميشه در حال پژوهش براى پيدا كردن داروهاى 
جديد هستند. پس از مراحل مقدماتى كه شامل 
آزمايش دارو در لوله آزمايشگاه بر روى سلول ها 
و ميكروارگانيسم هاست، آزمايش به مرحله حيوانى 
)5سال( و سپس به مرحله انسانى مى رسد كه ممكن 
است 6 تا 10 سال طول بكشد. توليد يك دارو 
از مرحله آزمايش تا ارائه به بازار، صدهاميليون  
اين  كنيد  مقايسه  حاال  باشد.  داشته  هزينه  دالر 
كوشش عظيم مجهزترين آزمايشگاه هاى جهان و 

برجسته ترين دانشمندان جهان را با دكتر علفى و 
طبيبان سنتى كه به تنهايى مدعى كشف دارويى هستند 

كه همه بيمارى ها را درمان مى كند.

داروها چگونه نامگذارى مى شوند؟
حدود پنج هزار ماده شيميايى وجود دارد كه دارو 
ناميده مى شود. داروها نام هاى مختلفى دارند. يكى 
نام شيميايى است كه ساختمان ملكولى دارو را 
توصيف مى كند مثال نام شيميايى يك داروى ضدايدز 
٣-آزيدو-٣-داكسى تيميدين است، كه چون حفظ 
كردن و نوشتن آن سخت است نام ژنريك زيدوويدين 
را به جاى آن كار مى برند. كارخانه هاى داروسازى اين 
ماده را فرموله مى كنند، يعنى موادى مانند استئارات 
منيزيم، الكتوز و... به آنها اضافه مى كنند تا سريع تر يا 
كندتر جذب شوند يا مثال در معده يا روده جذب 

شوند و نام اختصاصى خود را روى آن مى گذارند 
مانند رترووير. ساخت گالكسو اسميت كالين

عوارض جانبى داروها 
عوارض جانبى عبارت از واكنش هاى شناخته شده 
و غالبا پيش بينى شده و تجربه شده بيمار. يك دارو 
كه براى درمان اندام خاصى به كار مى رود ممكن 
است اثر نامناسبى روى اندام ديگر داشته باشد. 
مثال آسپيرين كه براى درمان سردرد به كار مى رود، 

ممكن است ايجاد زخم معده كند.

واكنش هاى زيانبار 
 عبارتند از واكنش هاى غيرمنتظره و پيش بينى ناپذيرى 
كه به اثرهاى معمولى ناشى از مصرف معمولى داروها 
مربوط نيستند. بلكه ممكن است از وضع شخصى 

بيمار پديد آيند، مانند اختالل ژنتيكى بيمار، يا فقدان 
آنزيمى كه معموال دارو را غير فعال مى كند. عاليمى 
مانند دانه ها و جوش هاى پوستى، ورم چهره، يا يرقان. 

حساسيت نسبت به داروها
حساسيت و آلرژى به داروها عارضه جانبى نيست 
بلكه واكنش بدن به دارو است كه به شكل جوش 
و بثورات پوستى، عطسه و آبريزش يا عاليم ديگر 
ظاهر مى شود. بعضى افراد نسبت به بعضى داروها 

حساسيت نشان مى دهند. 

 شوك آنافيالكسى
و  تهديدكننده  و  جدى  آلرژيك  واكنش  يك   
سريع است كه به طور ناگهانى آغاز مى شود و 
مى تواند منجر به مرگ شود آنافيالكسى معموال 

با عاليمى همچون ضايعات جلدى، خارش، تورم 
گلو و افت فشارخون همراه است. عوامل معمول 
آنافيالكسى نيش حشرات، مواد غذايى و داروهايى 

مانند پنى سيلين هستند.

اثرهاى مفيد و اثرهاى زيانبخش
هنگام ارزيابى منافع و خطرات دارو، پزشك خواص 
درمانى دارو را در برابر عوارض زيانبخش آن 
سبك و سنگين مى كند، مثال بعضى آنتى بيوتيك ها 
عوارض جانبى متعددى مانند تهوع، سردرد و اسهال 
ايجاد مى كنند. اگر مساله يك عفونت خطرناك در 
ميان باشد كه به درمان فورى نيازمند است مانند 
داروهاى ضدسرطان، چنين عوارض جانبى قابل 
قبول است اما اگر قرار باشد يك داروى ضدآبستى 
را سال ها يك شخص سالم مصرف كند، چنين 

عوارضى پذيرفتنى نيست. 

اثر دارونما يا اثر پالسبو
موادى خنثى هستند كه اثر فارماكولوژيكى و درمانى 
در بدن ندارند. اين مواد زمانى به كار مى روند كه 
بيمار فكر مى كند فالن دارو برايش موثر است اما 
در حقيقت دارو اثرى بر بيمارى او ندارد. برخى 
بيمارانى كه به دردهاى شديد مبتال بوده اند پس از 
مصرف دارونما اظهار بهبودى كرده اند. پالسبو در 
آرتريت ها، سرماخوردگى ها، سرفه، فشارخون و 
زخم معده تاثير مفيدى دارند. از هر ده نفر بيمار 
چهار نفر با پالسبو اظهار بهبودى مى كنند. بيشتر 
طبيبان سنتى و دكتر علفى ها و بيمارانشان كه براى 
داروهايشان تبليغ مى كنند و قسم مى خورند كه 
داروهايشان تاثير داشته، به علت بى اطالعى از اثر 
پالسبو، آن را به اثر درمانى نسبت مى دهند. براى 
آزمايش داروها الزم است عوارض جانبى و خواص 
درمانى آن حتما مشخص شود. بدون پالسبو ممكن 
است بسيارى از خواص مطلوب و عوارض جانبى 
حاصل به داروى تحت آزمايش نسبت داده شوند، 
در حالى كه اين خواص و عوارض مستقيما ناشى 

از دارو نيستند. دارو را با دارونما مقايسه مى كنند.

برای مصرف درست دارو، این تعاریف را باید دانست 

دارو چیست؟
حدود پنج هزار 

ماده شیمیايى وجود 
دارد كه دارو نامیده 

مى شود. داروها 
نام هاى مختلفى 
دارند. يكى نام 

شیمیايى است كه 
ساختمان ملكولى 
دارو را توصیف 
مى كند مثال نام 

شیمیايى يك داروى 
ضدايدز ٣-آزيدو-

٣-داكسى تیمیدين 
است، كه چون حفظ 
كردن و نوشتن آن 

سخت است نام 
ژنريك زيدوويدين 

را به جاى آن كار 
مى برند

 دكتر محمدرضا توكلى 
صابرى
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 با خوددرمانى خود را گول نزنيد
خطر بزرگ خوددرمانى اين است كه با درمان عالمتى بيمار ممكن 
است احساس اطمينان و آرامش كاذب كند. بسيارى از داروهاى بدون 
نسخه بيمارى را درمان نمى كند، بلكه عالمت بيمارى را از بين مى برد. 
مثال شخص دردى باالى شكم احساس مى كند و فكر مى كند در 
نتيجه سوء هاضمه يا افزايش اسيد معده است. يك شيشه آنتى اسيد 
مى خرد. هر بار كه اين درد را داشته از همين دارو را مصرف مى كند 
تا اينكه با حمله قلبى روانه بيمارستان مى شود. بيمارى او سوء هاضمه 
نبوده، بلكه آنژين صدرى يا بيمارى قلبى ديگر بوده است. بنابراين 
مى توانيد به مدت كوتاه از داروهاى بى نسخه استفاده كنيد ولى در 

نزديك ترين زمان خود را به پزشك برسانيد. 

خودسرانه دارو را قطع نکنيد
پايان  تا  بايد  نبايد دارو را قطع كرد، آنتى بيوتيك ها را  خودسرانه 
خورد، ناپديد شدن عاليم بيمارى لزوما به معنى تمام شدن عفونت 
نيست. كورتن ها را بايد به تدريج كم كرد تا از بروز هر واكنشى در 

پايان دارودرمانى جلوگيرى شود. 

نگهدارى از داروها
داروها را در ظرفش نگه داريد و اگر مجبور شديد در ظرف 
ديگرى بريزيد تمام اطالعات برچسب را روى ظرف جديد 

منتقل كنيد و ظرف اصلى را نگه داريد. 

داروها را در جاي خنك و خشك و دور از تابش خورشيد و دور از 
دسترس كودكان نگه داريد. كودكان فكر مى كنند كپسول ها و قرص هاى 
رنگين دارويى آبنبات يا شيرينى هستند. اگر بچه در خانواده داريد 
حتما از داروخانه بخواهيد دارو را در ظرف هايى به شما بدهند كه 

بچه ها نتوانند بازش كنند.

تاريخ انقضا 
بيشتر داروها داراى تاريخ انقضا هستند و پس از اين تاريخ هيچ دارويى 
قابل مصرف نيست چون تجزيه شده و سمى مى شود. هنگام موقع 
خريد داروها حتما به تاريخ انقضاى آنها توجه كنيد و هيچ دارويى 

را پس از گذشت تاريخ انقضاى آن مصرف نكنيد.

چه وقتى داروها فاسد مى شوند و آنها را بايد دور ريخت؟
داروهاى كهنه را بايد دور بريزيد. عاليم داروهاى فاسد:

 استامينوفن و آسپيرينى كه بوى سركه مى دهد. 
 قرص هايى كه شكسته شده ترك دارند و رنگشان رفته است.

 مايعاتى كه غليط شده اند، و مزه اوليه شان رفته است.
 پمادها و كرم هايي كه بويشان تغيير كرده و رنگشان رفته يا سفت شده اند. 
 هرمايعى كه بايد در يخچال نگهدارى شود و دو هفته بيرون مانده است

 قرص يا كپسولى كه بيشتر از ٢ سال مانده. 
 سوسپانسيونى كه ته نشين سفت دارد و مانند يك كيك در ته 

شيشه مانده است.

 داروها را به اندازه و درست مصرف كنيد

همه افراد به يكسان به دارو پاسخ نمى دهند و بايد برحسب سن، وضع 
عمومى و سالمت بيمار مقدار مصرف دارو را تنظيم كرد. مصرف بيش 

از حد، ممكن است به مسموميت دارويى منجر شود. 

مقدار مصرف در گروه هاى آسيب پذير
در سالخوردگان و شيرخواران و كودكان و زنان باردار مقدار و طرز 
مصرف دارو فرق مى كند و بايد با دقت مصرف شود. مادران شيرده 
بايد دقت كنند و با پزشك يا داروساز مشورت كنند چون بعضى داروها 
مى توانند از راه شير به نوزاد برسند. اگر قصد باردار شدن داريد در دوران 
آبستى و نيز هنگام شيردادن تا آنجايى كه ممكن است از خوردن دارو 
خوددارى كنيد مگر با توصيه پزشك. سالخوردگان احتماال چند دارو 
مصرف مى كنند بنابراين بايد در مصرف داروها و فاصله گذارى رعايت 

دستورهاى دارويى و تغذيه و رژيم غذايى دقت كنند. 

تداخل اثر داروها
با هم مصرف مى شوند ممكن است  هنگامى كه دو داروى مختلف 
اثر همديگر را تشديد يا تضعيف كنند. بعضى از تداخل اثر داروها 
ممكن است زيانبخش باشد. مثال ممكن است روى جذب دارو تاثير 
گذاشته و عمل جذب را كند يا تسريع كند. مثال اگر تتراسيكلين ها كه 

يك نوع آنتى بيوتيك هستند با قرض آهن يا آنتى اسيدها خورده شوند، 
تركيباتى مى سازند كه به آسانى جذب نمى شوند يا مثال شير جذب 
بعضى داروها را كاهش مى دهد يا خوردن آنتى هيستامين ها با مسكن ها 
و خواب آورها اثر همديگر را تشديد مى كند يا امالح روى باعث كاهش 
جذب تتراسيكلين ها مى شود. مواد غذايى هم روى جذب داروها اثر 

مى كنند. بعضى از داروها بايد با فاصله از همديگر تجويز شوند. 

داروها به چه شکل تجويز مى شوند؟
داروها به شكل هاى مختلفى توليد مى شوند و در اينجا به طور خالصه در 

مورد آنها صحبت مى كنم. 
تجويز موضعى: در بيمارى هايى مانند عفونت هاى پوستى و احتقان بينى 
الزم است دارو به شكلى تجويز شود كه اثر موضعى داشته باشد تا اثر 

عمومى. كرم هاى پوستى، پماد و لوسيون از اين قبيل هستند. 
فراورده هاى آهسته رهش به آهستگى ماده دارويى را آزاد مى كنند و در 
مواردى به كار مى روند كه تزريق دارو ناممكن است يا آزاد شدن مقادير 

كم دارو الزم است كنترل شود.
فراورده هاى پوستى موضعى: كرم، يك فراورده غيرچرب است كه 

براى مرطوب كردن بدن مصرف مى شود. 
پماد يك فراورده چرب است كه روى پوست زده مى شود و براى 

درمان خشكى پوست به كار مى رود. 
سوسپانسيون يك داروى مايع است كه ماده دارويى در آن به حالت 

تعليق است و بايد هميشه قبل از مصرف تكان دهيد. 
لوسيون، محلول يا سوسپانسيون است روى پوست ماليده مى شود حالت 

مايع دارد و براى پوشش سطح وسيعى از بدن به كار مى رود.
شياف  مقعدى و مهبلى از يك ماده چربى درست شده كه در بدن ذوب 
مى شود و داروى خودش را آزاد مى كند و در مواردى استفاده مى شود كه 

بيمار از راه خوراكى نمى تواند دارو را مصرف كند.
قطره ها: به شكل قطره خوراكى، چشمى، گوشى، بينى توليد و در محل هاى 

مربوطه ريخته مى شوند.
آئروسل ها: داراى محلول يا سوسپانسيون هست كه تحت فشار از دريچه 
اينهالر به شكل ذرات ريزى آزاد مى شوند و در درمان بيمارى هاى تنفسى 

مانند آسم به كار مى روند. 
داروهاى بدون نسخه، داروهاى با نسخه: داروهاى بدون نسخه بدون نسخه 
و براى بيمارى هاى جزيى و رفع عاليم بيمارى مانند سرفه و سرماخوردگى 

و بريدگى و خراشيدگى ضددردها ملين ها مصرف مى شوند.
داروهاي با نسخه را پزشك بايد تجويز كند و نمى توان خودسرانه آنها را 

مصرف كرد، مانند داروهاى قلبى، عصبى 

استفاده از داروها
زمان مصرف دارو مهم است و دقيقا بايد رعايت شود. هميشه دستور پزشك 
را در باره زمان و روش استفاده از داروها به دقت رعايت كنيد و هيچگاه 
سرخود و بدون مشورت با پزشك مقدار مصرف دارو يا زمان و فواصل 

بين مصرف داروها را تغيير ندهيد. از پزشك بپرسيد سه بار در روز 
هر هشت ساعت يا اينكه سه بار در مدتى كه بيدار هستيد. يعنى 

صبح و ظهر و شب

روش مصرف
بپرسيد كه دارو پيش از غذا، بعد از غذا و يا همراه با غذا بايد 

خورده شود.
بعضى داروها با معده خالى، بعضى پيش از غذا، يا بعد از غذا. آنى 
بيوتيك ها پيش از غذا يا بعد از غذا، سولفاميدها و داروهاى ضدنقرس 
با مقدار زيادى مايعات، تتراسيكلين ها و ويتامينB نبايد با شير، لبنيات و 
آنتى اسيدها مصرف شود. قرص ها يا كپسول ها را بايد بلعيد و نبايد جويد. 
مصرف بيش از حد: هيچگاه از مقدار تجويز شده تجاوز نكنيد، قرص هاى 
معمولى آهن كه براى پيشگيرى و درمان كم خونى به كار مى رود اگر توسط 
كودكى به مقدار زياد مصرف شود، ممكن است سبب مرگ شود. تعداد 
كودكانى كه در اثر خوردن داروها به طور تصادفى در سال مى ميرند بيش از 
مجموع كودكانى است كه در اثر سرخك، سرخجه، فلج اطفال، سل و مخملك 
مي ميرند. يكى از كاركنان انبار كارخانه داروسازى تهران، با تصور اينكه هر 
چيز كه كمش خوب است، زيادش عالى ست چند شيشه مولتى ويتامين را 
در يك كاسه خالى كرد و دور از چشم همكاران، نان سنگكى را در آن 
تريد كرد و خورد. پس از چندى، دل پيچه و اسهال شديد او را وادار به 

اعتراف كرد و با آمبوالنس روانه بيمارستان شد.

 طبيعى يا شيميايى
سنتى   طبيبان  و  علفى ها  دكتر  دهان  از  خيلى  را  لغت  دو  اين 
مى شنويم. آنها ادعا دارند داروهاى آنها طبيعى و داروهاى طب 
شيميايى  كارخانه  بزرگ ترين  انسان  كبد  است.  شيميايى  نوين 
ماده ديگر  ماده تجزيه شده و هزاران  آن هزاران  است كه در 
تركيب مى شود و از طريق خون به سلول ها مى رسند و سپس 
مواد دفعى شيميايى را از طريق ادرار و مدفوع خارج مى كنند. 
بودن  غيرطبيعى  و  بودن  خوب  معنى  به  چيزى  بودن  طبيعى 
پرتو  كبرا،  سم  آرسنيك،  نيست.  چيز  آن  بودن  بد  معنى  به 
در  مى توان  همگى  را  ابوال  ويروس  و  لرزه  زمين  هسته اى، 
آسپيرين  پنى سيلين،  واكسن ها،  كه  حالى  در  يافت،  طبيعت 
نمى توانيم  آن  بدون  و  انسان هستند  شيميايى و ساخت دست 

باشيم. داشته  سالمى  زندگى 

دو قاعده مهم
اين كه طبيبان سنتى داروهاى زيادى فقط براى  قاعده اول: دليل 
يك بيمارى معين توصيه مى كنند، اين است كه هيچ دارو و درمان 
واقعى براى آن پيدا نشده. ديديد كه دكتر علفى ها و طبيبان سنتى براى 
زنجفيل،  موز،  شيرين، حجامت،  بنفشه، جوش  روغن  كويد-1٩ 
ترياك و تعداد زيادى داروهاى ديگر را توصيه كردند. معاونت طب 
سنتى وزارت بهداشت بيش از 40 دارو را براى كرونا تجويز كرد. 

قاعده دوم: هروقت دكتر علفى ها و طبيبان سنتى ادعا كردند يك 

دارو بيمارى هاى متعدد و گوناگونى را درمان مى كند، بدانيد آن دارو 
روى بيمارى هيچ اثرى ندارد.

را  داروها  وقت  بپرسيد: چه  او  از  مى رويد  پزشك  پيش  وقتى 
مصرف كنم؟ آيا تمام داروها را تا پايان آنها مصرف كنم؟ چگونه 

مصرف كنم.؟ عوارض جانبى داروها چيستند؟ 
آيا پس از تمام شدن داروها نسخه را تكرار كنم؟ آيا دوباره رجوع 
كنم؟ چه وقت؟ اگر مصرف يك وعده دارو را فراموش كردم چه كنم؟
وقتى پيش داروساز مى رويد از او بپرسيد: مقدار مصرف، طرز مصرف، 
زمان مصرف چگونه است؟ اگر قرص و كپسول را از شيشه درآورد و 
در پاكت گذاشت بخواهيد كه نام دارو، روش مصرف و مقدار مصرف 
و تعدادش را به خط خوانا روى پاكت بنويسد. چه مدت دارو را مى توان 
نگه داشت؟ در چه جايى بايد نگه دارى شود؟ اگر داروى بى نسخه 
مى خريد بگوييد كه براى، خودتان، يا فرد سالخورده، يا كودك يا زن 
باردار مى خواهيد.بعضى بيماران نسخه را مى خوانند و با برچسب دارو 
مقايسه مى كنند. اگر تفاوتى پيدا شد حتما از داروساز داروخانه بپرسيد. 

داروهاى طب نوين كه منشاء طبيعى دارند
بسيارى از داروهاى طب نوين منشاء گياهى دارند، يعنى با مطالعه 
روى طب سنتى مواد موثره گياهى جدا شده و به شكل كپسول و قرص 
درآمده اند. داروهايى مانند آسپيرين، پنى سيلين، افدرين ديگوكسين، 
وينكريستين،  توبو كورارين،  كورارين،  تاكسول ها،  ديژيتوكسين، 

وينبالستين و داروهاى بسيار ديگرى همگى منشا گياهى دارند.



خیلی دور، خیلی نزدیک
می گوید: هوا تاریک بود و من جلوی 
دسته خودم حرکت می کردم که دستی 
دراز شد و پایم را گرفت. برگشتم و 
دیدم یک رزمنده بسیجی 17، 18 ساله 
است که پایش قطع شده. گفتم: » نگران 
نباش، االن کمکت می کنم و نجاتت 
می دهم.« گفت: »به من دست نزن. مگه 
نمی دونی اینجا کجاست؟ اینجا میدون 

مینه. باید سالم از اینجا رد بشید.« 
یک جوان با آن سن  و سال، فکرش کجا 
بود. نه تنها داد و بیداد و ناله نمی کرد، 
فقط فکر آزادی بستان، وطن و خاکش 
بود. به من می گفت: »پایت را روی شکم 
من بگذار و رد شو.« آتش شدید بود، 

او هم پایم را رها نمی کرد. 
 گفتم این کار را نمی کنم.  گفت: »ترسو، تو 
که می ترسی، برای چی اومدی جبهه؟« 
گفتم: »عزیزم، من نمی ترسم اما جرات 
ندارم پا روی شکم تو بگذارم.« گفت: 
»من خوابیدم که این کار رو بکنی.« 
برای اینکه ناراحت نشود، پایم را بلند 
کردم و روی شکمش گذاشتم، ولی 
فشار ندادم. دوباره گفت: »اگر پایت 
را روی شکم من نگذاری، شهید شوم 

آن دنیا جلویت را می گیرم.« 
ادامه می دهد: شرایط و حال و هوای 
امروز  با  روزها  آن  در  را  آدم ها 

کنید...  مقایسه 
دیگر حرف هایش را نمی شنوم. می دانم 
افسانه نمی گوید، خیالپردازی نیست، 
داستان نویس  یک  ذهن  تراوشات 
نیست، راست می گوید و این صحنه  
که توصیف می کند، حقیقت محض 
است اما نمی فهمم اگر روزگاری دیر 
خراب آبادمان بر این مدار می چرخیده، 
مگر جوهره وجود آدم ها نسل به نسل 
تغییر می کند که حاال از مال دنیا هم 
نمی گذریم چه برسد به.... نمی خواهم 
بشنوم پایشان را روی بدن آن ابرمرد 
گذاشته اند یا نه، طاقتش را ندارم. بی هوا 
می پرسم: »بستان آزاد شد؟« می گوید: 
»بله«، »و آن رزمنده؟«، »شهید شد...« 

آشیانه  دلم  در  غمگین  پرنده  هزار 
می کنند، هزار پرنده ای که فکر نمی کنم 
تا روزی که این تصویر پیش چشمانم 

است، کوچ کنند.

حرف آخر

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

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

5فکر مثبت

مهارت زندگی

معرفی کتاب

انسان ذاتا موجودی اجتماعی است. ارتباطاتی که 
ما با دیگران برقرار می کنیم برای سالمت اجتماعی، 
عاطفی و جسمی ما حیاتی است اما دانستن اینکه 
چگونه روابط بین فردی را حفظ کنیم می تواند به 
ما کمک کند تا یک سیستم حمایتی صحیح بسازیم 
که در کنار آمدن با چالش های زندگی، قدرت الزم 

را برایمان فراهم کند. 
اگر چه صمیمیت عاطفی نشانه ای از روابط نزدیک 
و دوست داشتنی است که شامل به اشتراک گذاری 
اطالعات شخصی نیز می شود اما این بدان معنا 
نیست که همه چیز را به اشتراک بگذاریم و هر 
کسی اجازه دخالت و کنترل زندگی ما را به دست 
گیرد. بعضی از مردم همه چیز را می گویند، در حالی 
که برخی دیگر محافظه کارترند و کمتر تمایل به 
اشتراک گذاری اطالعات شخصی خود دارند. آنچه 
که بسیار مهم است این است که در هر رابطه ای 
حتی بسیار نزدیک، رابطه زمانی بهتر می شود و 
کیفیت الزم را خواهد داشت که نیاز طرف مقابل 
به حریم خصوصی را پذیرفته و نسبت به هرگونه 
کشمکشی که این مرز ایجاد می کند حساس باشیم، 

چرا که ما نه تنها باید مراقب چیزهایی باشیم که 
در مورد خود به اشتراک می گذاریم بلکه مهم تر 
از آن، در مورد آنچه در مورد دیگران به اشتراک 

می گذاریم نیز باید مراقب باشیم. 
در کل، مرزهای سالم، پایه حیاتی هر رابطه قوی 
هستند. این مهم است که دیگران به مرزهای ما احترام 
بگذارند اما به همان اندازه مهم است که ما نیز به 
مرزهای آنها احترام بگذاریم. احترام به این مرزها 
نشان می دهد که ما به ارزش ها، اهداف، احساسات 
و نیازهای یکدیگر اهمیت می دهیم. مرزهای حریم 
خصوصی مشخص می کنند که افراد مجاز به انجام 
چه رفتارهایی با یکدیگرند. حریم خصوصی به ما 
این امکان را می دهد که در مورد اینکه چه کسی 
هستیم و چگونه می خواهیم با دنیای اطراف مان 

تعامل کنیم خط مشی داشته باشیم.
از آنجا که امروزه به واسطه توسعه تکنولوژی، حریم 
خصوصی همانند یک کاالی ارزشمند و کمیاب 
است، برای مطالبه آن نیازمند مهارت هستیم و 
می توان با به کارگیری این توصیه ها، آن را تا حدود 

قابل مالحظه ای به دست آورد:

1. بهترین روش، تعیین و بیان مرزهایتان است. 
برای این  کار احساساتی و مبهم نشوید، حقایق و 

خواسته های خود را درست بیان کنید. 
2. برای بازگو کردن حریم هایتان زمان آرامش را 
انتخاب کنید و به آرامی توضیح دهید که چرا 
احساس بدی دارید. نفس عمیق بکشید، آرام اما 
معنادار به طرف مقابل نگاه کنید و واکنش خود را 

نسبت به رفتار او بیان کنید.
3. بهتر است آنچه را که بارها و بارها در ذهن خود 
مرور کرده اید واضح، صریح و قاطعانه اما مودبانه از 
دیگران بخواهید تا مرزهای خصوصی ما را شناخته 

و به آنها احترام بگذارند. 
4. ممکن است بعد از بیان خواسته هایمان، طرف 
مقابل تغییر رفتار نشان دهد. از او بابت این تغییر 
قدردانی و تشکر کنید. قدردانی از اینکه نتیجه 
ارزشمندی به دست آمده، به طرف مقابل نشان 
می دهد که شما تالش های او را مدنظر قرار داده اید.

5. با احترام به مرزها و حریم خصوصی دیگران 
در عمل، الگوی عملی و عینی باشید.

verywellmind.com :منبع

یکی از مواردی که امروزه در جوامع مختلف اعم از کوچک مانند خانواده 
یا بزرگ مانند کشورها بسیار مورد توجه است، خشم و کنترل آن است. 
خشم از جمله مواردی است که برای علت و چرایی آن، کنترل و مدیریت 
آن نیازمند آگاهی، تمرین و ممارست هستیم. در کتاب »عصبیت و رشد 
آدمی« که مطالعه آن می تواند برای هر کسی یک امر ضروری باشد، با دلیل 
واقعی بسیاری از مشکالت، عصبانیت ها، ترس ها، ناآرامی ها، تضادها و از 
خودبیگانگی ها در درون خود و افراد دیگر آشنا می شویم و می کوشیم تا آنها 
را برطرف کنیم. با این کار هم خودمان حس آرامش بیشتری خواهیم داشت 

و هم روابط سالم تری با اطرافیان مان برقرار خواهیم کرد. 
دکتر کارن هورنای متولد آلمان و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی و روان پزشکی 
در آلمان است. ایشان در این کتاب به واقعیت های روان شناختی و فردی مانند 
خشم، دلیل آن و راهکارهایی برای کنترل آن می پردازد. همچنین فرایند عصبی 
شدن انسان را با رشد سالم در تضاد می داند و مورد بحث قرار می دهد. او مراحل 

مختلف این وضعیت را شرح می دهد 
و درگیری های عصبی، رفتارهای 
و  درونی  نقدهای  یا  مستبدانه 
راه حل های عصبی برای تسکین 
چنین  در  را  درگیری  و  تنش 
نگرش های عاطفی مانند سلطه، 
خودکفایی یا وابستگی توضیح 
می دهد. او معتقد است فرد عصبی 
نگاهش به زندگی مانند نگاه کسی 
است که در مه گیر کرده است. 
این کتاب نوشته کارن هورنای، 
ترجمه محمدجعفر مصفا در 

350 صفحه توسط انتشارات بهجت به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
حریم خصوصی و مطالبه آن از دیگران

عصبیت و رشد آدمی

آقای علیرضا. الف یک پدر است. 
پدر جوان یک کودک. پدری 34 
به  پا  می خواست  دلش  که  ساله 
زیبایی های  و  برود  کودکش  پای 
یادش  و  بدهد  نشانش  را  دنیا 
کنار  چطور  نازیبایی ها  با  بدهد 
سلول های  نمی دانست  اما  بیاید 
ریشه  سرش  در  ذره ذره  سرطانی 
می دوانند و بعد یک روز پزشکان 
خبر دادند که به سرطان مغز مبتال 
شده است. این بیمار در بیمارستان 
شهدای تجریش جراحی شده اما 
و  ام آرآی  جراحی،  درمان  ادامه 
دارد،  هزینه  شیمی درمانی اش 
بیمار  علیرضای  آقا  که  هزینه ای 
که یک کارگر ساده است، از عهده 

برنمی آید.  آن  پرداخت 
بیمار جوان است، پدر است  این 
کنیم  کمک  می توانیم  تو  و  من  و 
هزینه درمانش را بپردازد و بیماری 
را شکست دهد. کافی است کمک 
بانک  کارت  به  را  خود  نقدی 
با شماره 8001-0756- پارسیان 
0610-6221 به نام موسسه خیریه 
امدادگران عاشورا واریز کنیم و با 
شماره تلفن75983000 )داخلی2( 
 09198012677 همراه  شماره  یا 
کد  با  بیمار  این  بگیریم.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   25481

می شود. شناخته  عاشورا 

ستون آخر

برای داشتن جامعه ای با انسان  های خوشحال باید مدارسی شاد و خوشحال بنا کرد     و بسیاری از 
اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند برای تحول یک جامعه باید آموزش و پرورش جامعه دگرگون 
شود    . در سال 1966 جیمز کلمن، جامعه شناس معروف آمریکایی، نظریه   ای داد مبنی بر اینکه موفقیت 
تحصیلی کودک فقط به خانواده او ارتباط دارد و مدرسه نمی تواند تفاوت چندانی در آینده تحصیلی 
کودک ایجاد کند    . از همان زمان پژوهش  های بسیاری در رد این نظریه انجام گرفت و نشان داده 
شد مدرسه نه تنها بر پیشرفت تحصیلی و آینده شغلی کودک تاثیرگذار است، مخصوصا دوره 
دبستان تاثیر شگرفی در میزان شادکامی و خوشحالی انسان    ها در تمام دوران زندگی دارد    . تا آنجا 
که معلم و محیط امن دبستان می تواند حتی تعدیل کننده بحران  های عاطفی کودک در خانواده باشد    .
در کودک 7 ساله   ای که اولین سال  های زندگی اش را در رعب و وحشت از معلم و نمره بگذراند، 
تمام شور و شوق زیستن نابود می شود، روان و آینده اجتماعی اش آسیب  های جبران ناپذیری 
می بیند و اعتماد به نفس و خالقیت و شوق یادگیری  اش برای همه عمر لطمه   ای جدی می     خورد    . 
اهمیت این مساله تا حدی است که اریک هانوشک، اقتصاددان، می گوید: در صورت جایگزینی 
5 تا 8 درصد آموزگاران انتهای جدول کیفیت با آموزگاران متوسط، می توان آمریکا را به باالی 

جدول رتبه بندی بین المللی ریاضیات و علوم رساند    .«

اما چه باید کرد؟
 از آنجا که مغز دانش آموزان درگیر یادگیری، رفتار و احساسات است، معلمان باید تا حد 
امکان درباره فعالیت مغز اطالعات کافی به دست بیاورند    . اطالع رسانی به معلمان در مورد نحوه 
واکنش مغز در تعامالت اجتماعی مختلف و همچنین در کالس درس، تاثیرات بسیار مثبتی بر 

یادگیری و رفتار دانش آموزان دارد    .
 تحقیقات در مورد نحوه یادگیری و نحوه واکنش مغز دانش آموزان در تعامالت اجتماعی، 
نشان می دهد امکان تغییر فرهنگ مدرسه و بهبود رفتار دانش آموزان، در نهایت افزایش تمرکز 

آنها و بهبود عملکرد کلی مدرسه و محیط آموزشی را به دنبال دارد    . 
 ارتباط همراه با مراقبت، محبت آمیز و شخصی با هر دانش آموز برای مغز، یادگیری و بهبود 
رفتار او مفید است    . در این راستا استفاده همزمان از تکنیک های چند حسی و توجه به تعامالت 
دانش آموزان بهترین نتیجه را خواهد داشت    . بسیار مهم است که در آموزش از تکنیک  های چند 

حسی مغز برای افزایش کارایی دانش آموزان استفاده شود.

تکنیک  های چند حسی چیست و چه کاربردی دارد؟ 
استفاده از تکنیک آموزش چندحسی به معنای کمک به کودک برای یادگیری از طریق بیش از یک 
حس است    . بیشتر تکنیک  های آموزشی با استفاده از بینایی یا شنوایی انجام می     شود    . بینایی کودک 
در خواندن اطالعات، نگاه کردن به متن، عکس یا خواندن اطالعات از روی تخته استفاده می     شود 
و حس شنوایی در دریافت اطالعات شنیداری که در کالس درس داده می شود، نقش دارد    . معلمان 
باید آگاه باشند چگونگی تعامالت اجتماعی در کالس درس و اشتیاق آنها به توجه به دانش آموزان، 

بر آماده بودن کودکان برای یادگیری و رفتارشان در محیط آموزشی تاثیر می گذارد    . 

مدرسه شاد چگونه باید باشد؟ 
 مدرسه و کالس  های درس ایمن، معلم دلسوز با رفتار محبت آمیز و منظم بیشترین بازدهی را 

دارد پس باید نسبت به ایجاد و همچنین اجرای درست آن نهایت دقت را داشت    .
 باید با شناخت خوب همه دانش آموزان با هر یک از آنها ارتباط قدرتمندی برقرار کرد، ارتباطی 

نزدیک با پیوندی قوی که ارتباط دانش آموز با مدرسه و مربیان را تحکیم کند    . 
 بسیار مهم است که همیشه با روشی آرام، دلسوزانه و متناسب با دانش آموزان برخورد شود    . 

 خیلی وقت ها شوخ طبعی، رمز موفقیت و کلید مشکل گشاست. استفاده از این حس در زمان  های 
مختلف می     تواند بسیاری از مسائل را حل کند یا آن را در مسیر متفاوتی برای به نتیجه رسیدن قرار دهد    . 
 برنامه درسی و راهبردهای تدریس شاد و موثر باعث ارتقای یادگیری دانش آموزان، سالمت، 

عزت نفس، اعتماد به نفس و آرامش درونی شان می     شود    .
 فرهنگ مدرسه شاد تاثیر مثبت قدرتمندی بر مغز دانش آموزان دارد و در نتیجه آن می     توان 
تاثیر مثبتی را بر رفتار و انگیزه آنها برای یادگیری، کاهش مشکالت نظم و افزایش موفقیت 

به وضوح مشاهده کرد    . 
 جو مدرسه متغیر مهمی برای محیط امن مدرسه است     و به کیفیت و ویژگی زندگی در 
مدرسه اشاره دارد و شامل ارزش ها، باورهای نانوشته و نگرش هایی است که سبک تعامل بین 
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدرسه را می سازد    . جو مدرسه پارامترهای رفتاری قابل قبول 
و مناسبی را در بین همه افرادی که در مدرسه نقشی دارند، تعیین می کند و مسوولیت فردی و 
نهادی را برای ایمنی مدرسه به عهده آنها می     گذارد    . جو مدرسه بر اساس ادراکات مشترک افراد 
در مدرسه ایجاد می     شود و همه افرادی که با نقش  های مختلف در مدرسه حضور دارند، تحت 

تاثیر این جو قرار می     گیرند و مدرسه نیز تحت تاثیر رفتار آنها قرار می     گیرد    . 
 مدرسه آرام و شاد مکانی است که افراد با رفتاری صلح آمیز و روابط مسالمت آمیز در کنار 
هم جامعه مدرسه ای آرام و شاد را رشد می دهند و حفظ می کنند    . در نتیجه جو مدرسه شاد و 

آرام و امن را برای همه افراد این جامعه فراهم می کند    .
 جو مثبت مدرسه در موفقیت مدارس بسیار تاثیر دارد بنابراین اغلب هدف مدرسه در سطح 

وسیع ایجاد ابتکارات مناسب برای به وجود آوردن این جو و برخورداری از مزایای آن است    .

برخی از این مزایا عبارتند از:
 مدارس می     توانند رویکرد مدیریتی مبتنی بر روابط دوستانه و انسانی در قالب یک مجموعه 

بزرگ با هدف بهبود روابط و نتیجه گیری مثبت ایجاد کنند    .
 مدارس می     توانند روابط بین معلم و والدین، معلم و دانش آموز، معلم و معلم، دانش آموز و دانش آموز 

را بهبود بخشند و استاندارد کیفیت تدریس و یادگیری را تا میزان قابل مالحظه   ای افزایش دهند    .
 مدارس می     توانند نگرش  های خوبی مانند همکاری و احترام متقابل را در دانش آموزان و 

معلمان ایجاد کنند و رفتار اخالقی دانش آموزان را بهبود بخشند    .
 مدارس می     توانند به رشد عاطفی سالم دانش آموزان کمک کنند    .

 مدارس می     توانند اجتماعی شدن را از طریق مشارکت در فعالیت  های یادگیری تعاملی و 
مشارکتی تسهیل کنند    .

 مدارس می     توانند خالقیت دانش آموزان و معلمان را توسعه دهند    .

یک توصیه مهم
 پدر و مادرها باید به خاطر داشته باشند که مدرسه مانند خانواده دوم کودک اهمیت دارد و 
معلمی مهربان و مشفق زندگی کودک شما را دگرگون می کند. حتما قبل از ثبت نام و شروع 
سال تحصیلی با معلم کودک خود صحبت کنید و داشتن سالمت روان و برخورداری از 

رویکرد مناسب آموزشی او را جدی بگیرید    .

مدارس شاد برای داشتن جامعه شاد

سال هفدهم  شماره 821  شنبه 6 آذر1400

»روان درمانی تکنیک و مجموعه روش هایی برای 
درمان اختالالت روانی، هیجانی، انواع اختالالت 
و  رفتاری  ناهنجاری های  اعتیاد،  شخصیت، 
سازگاری، با استفاده از روش هایی است که به 
ظاهر با محوریت گفت وگو است اما در این فرایند 
گفت وگو، روان درمانگر بررسی و ارزیابی تخصصی 
و بسیار فنی را در رابطه با محتوا و فرایند فکر، 
احساسات، عواطف، گفتار، رفتار و… مراجع یا بیمار 
به شکلی بسیار دقیق انجام می دهد. روان درمانی برای 
بهبود سالمت روان فرد، حل یا کاهش رفتارهای 
دردسرساز، اعتقادات، اجبارها، افکار یا عواطف و 
بهبود روابط و مهارت های اجتماعی به کار می رود.«

روان درمانی رویکردهای مختلفی اعم از شناختی، 
رفتاری، تحلیلی، طرحواره و... دارد. گاهی برخی 
رویکردها برای مشکالت خاصی موثر هستند و گاهی 
رابطه درمانگر و مراجع مهم تر از روش درمانی است. 
البته که روش درمانی باید شناخته شده و معتبر باشد.

روان درمانگر حرفه ای چه 
ویژگی هایی دارد؟ 

شاید شما هم جزو کسانی باشید که دلشان می خواهد 
در اسرع وقت به یک روان درمانگر مراجعه کنند و 
نمی دانند به چه کسی مراجعه کنند. درمانگر باید مدرک 
معتبر و جواز کار داشته باشد و در صورت کارآموز 
بودن، مورد تایید استاد ناظر باشد. شما حتما باید در 
مورد مدرک تحصیلی و اجازه کار از او سوال کنید. 
روان درمانگر باید رویکرد درمانی خود را به شما 
اعالم کند و رازدار و امن باشد. درمانگر حرفه ای 

نظرات تخصصی می دهد نه نظرات شخصی و 
حق ندارد تعیین تکلیف یا شما را قضاوت کند. 
او اجازه تحقیر، توهین و واکنش های این چنینی 
هم ندارد و نباید از جایگاه خود به عنوان درمانگر 
سوء استفاده کند. یادتان باشد درمانگران حرفه ای 
و معتبر با دانش و تجربه شان باعث ایجاد تغییرات 

قابل توجه در زندگی مراجعانشان می شوند.

چرا روان درمانی برای زندگی 
امروز مورد نیاز است؟ 

 در دنیایی که تکنولوژی، رسانه های مختلف و 
چالش های متعددی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 
مسن تر  افراد  نصیحت  با  است،  کرده  احاطه  را 
غیرمتخصص نمی توان با چالش ها مواجه شد. حتی 
درمانگران تخصصی کار می کنند و برای مشکالت و 
چالش های مختلف، نمی توان به یک درمانگر مراجعه 
کرد. مثال روند کار روان درمانگر فردی با کسی که در 

زمینه زوج درمانی کار می کند، تفاوت دارد. 
 زمانی که شما دچار مشکل می شوید، ممکن است 
اطرافیان و اقوام شرایط را بدتر کنند زیرا احساساتی 
و تجربی نظر می دهند و مسائل را پیچیده تر می کنند 
ولی درمانگر حرفه ای بی طرف است و با دانش 
و استاد ناظری که دارد، از منظر دیگری شما را 

ارزیابی و درمان می کند.
 حتما الزم نیست افسرده و دچار اختالالت 
روانی باشید تا به روان شناس یا روان پزشک مراجعه 
کنید. خیلی وقت ها روان درمانگر می تواند به شما 
کمک می کند بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنید 

و کیفیت زندگی تان را افزایش دهید. 
به خوبی  با کودک را  امروزه والدین رفتار   
نمی دانند و آموزش روان شناسی و روان درمانی 
کودکان به آنها کمک می کند آسیب های کودکی 

را به حداقل برسانند.
 مشکالت زوج ها در دنیای امروز به رویکرد 
همه جانبه و عمیق نیاز دارد و در صورت بروز 
اختالف و تنش بین آنها بعید است مانند گذشته 
ریش سفیدان بتوانند به بهبود رابطه شان کمک کنند.

روان درمانی چه فوایدی دارد؟ 
بهبود کیفیت زندگی، گسترش مهارت های ارتباطی، 
غلبه بر مشکالت و اختالالت روانی مثل افسردگی 
و اضطراب، افزایش عزت نفس و شناخت و درمان 
مشکالتی که باعث حس بی ارزشی شده است، بهبود 
خلق، تغییر افکار منفی که منطق و اساسی ندارد ولی 
به دالیل مختلفی در روان و شخصیت ما درونی شده 
است، یادگیری روش هایی برای آرام کردن خودمان 
و بررسی مزایا و معایب روش هایی که آموخته ایم، 
تغییر در هیجانات و رفتارهای مان که نتیجه شناخت 
هیجان های منفی و رفتارهای مخرب و تغییر آنهاست، 
درک شدن به وسیله درمانگر و تجربه های ترمیمی 
در رابطه با درمانگر، یادگیری روش های حل مشکل 
کوتاه مدت و بلند مدت، دستیابی به بینش و خودآگاهی 
بیشتر برای غلبه بر مشکالت و موانع، پیشگیری از 
بروز مشکالت پیچیده و جبران ناپذیر در آینده و 
افزایش ظرفیت تاب آوری و نه سرکوب مشکالت 

از جمله فواید روان درمانی محسوب می شود.

عکس و مکث

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر 

 دکتر آتوسا مظفرزنگنه  
دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان و مدرس دانشگاه

 

روان درمانی در زندگی امروز، ضروری است!

جامعه سالم

سخنی با والدین
آلودگی هوا برای همه گروه های سنی در یک روز بارانی 
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در تقویم سالمت جهانی، اول 
دسامبر مصادف با 10 آذر به عنوان 
ایدز«  با  »مقابله  جهانی  روز 
نامگذاری شده است تا اهمیت 
توجه به افراد HIV مثبت و مبتالیان به ایدز همچنین 
جان باختگان این بیماری مدنظر قرار گیرد. برنامه 
مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز این روز را 
در سال جاری بر ریشه کنی فوری نابرابری هایی که به 
همه گیری ایدز و سایر بیماری های همه گیر در سراسر 
جهان متمرکز دانسته است. اگر اقدامات جدی در برابر 
نابرابری ها صورت نگیرد، نمی توان انتظار دستیابی به 
اهدافی از جمله پایان بخشیدن به ایدز تا سال2030 
میالدی، مقابله با همه گیری کووید-19 و گذر از 
بحران های اجتماعی و اقتصادی فراگیر را داشت. 

»ایدز«؛ همچنان چالش جدی 
سالمت بشری

40 سال از ارائه اولین مورد ابتال به ایدز می گذرد 
اما ویروس HIV همچنان جامعه جهانی را تهدید 
می کند که به نظر می رسد تالش و تعهد برای پایان دادن 
به ایدز تا سال 2030 میالدی محقق نشود. عدم  موفقیت 
در این زمینه به دلیل کمبود دانش یا ابزارهای مقابله با 
ایدز نیست، بلکه نابرابری های ساختاری دستیابی به 
راه حل های موثر پیشگیری و درمان این بیماری را با 
مشکل روبرو کرده است. اگر قرار است که ایدز تا 
سال 2030 میالدی ریشه کن شود، باید نابرابری های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در کوتاه ترین 
زمان ممکن پایان داده شود و قوانین سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی باید از حقوق همه انسان ها حمایت کند 
و نیازهای جوامع محروم بیش از پیش موردتوجه 
باشد. مقابله با نابرابری وعده جدیدی نیست اما لزوم 
توجه سریع  تر در این زمینه افزایش یافته است. در 
سال 2015 میالدی، همه کشورها متعهد شدند که 
نابرابری ها در سطح ملی و بین المللی به عنوان بخشی 
از اهداف توسعه پایدار کاهش یابد. از همین رو، 
پایان بخشیدن به نابرابری ها جزء برنامه های استراتژی 

جهانی ایدز درنظر گرفته  شده است. 
آمار جهانی در مورد HIV و ایدز

شمار افراد آلوده به ویروس HIV طی سال 2020 
میالدی، 37/7 میلیون نفر در دنیا گزارش شد که در 
این سال، 1/5 میلیون مورد جدید ثبت شده است. 
همچنین طی این سال 680 هزار نفر جان خود را 
به خاطر این بیماری از دست داده اند و 27/5 میلیون 
نفر از درمان های ضدویروسی بهره   مند شدند. از زمان 
شیوع کروناویروس، افراد آلوده به HIV با عوارض 
بسیار جدی تر کووید-19 به  خصوص طی دوران 
پیش از واکسیناسیون مواجه بودند. مطالعات صورت 
گرفته نشان می دهد فوت ناشی از کووید-19 در 
افراد HIV مثبت دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی 
است. دو سوم افراد HIV مثبت در کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند اما واکسن 
برای محافظت از کووید-19 با تاخیر در دسترس 
آنها قرار گرفت؛ به طوری که تا اواسط تابستان سال 
جاری، کمتر از 3درصد این مناطق تنها یک دوز 
واکسن دریافت کردند. تعطیلی بسیاری از مراکز و 

سایر محدودیت ها ناشی از شیوع کووید-19 باعث 
شد تا آزمایش های تشخیص HIV اختالل پیدا 
کند و حتی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش 

شدید موارد تشخیص و درمان است. 

»ایدز« را بشناسیم
ویروس نقص ایمنی انسانی )HIV( سلول های 
سیستم ایمنی را موردهدف قرار می دهد و عملکرد 
دفاعی بدن در برابر بسیاری از عفونت ها و انواعی 
از سرطان را تضعیف می کند که در حالت طبیعی 
بدن فرد سالم به خوبی قدرت مقابله با این عوامل 
بیماری زا را دارد. با تخریب و تضعیف عملکرد 
سلول های ایمنی توسط ویروس، به تدریج فرد آلوده 
در معرض ابتال به بیماری های مختلف قرار می گیرد. 
مرحله پیشرفت ویروس HIV، نشانگان نقص ایمنی 
اکتسابی )ایدز( نام دارد که ممکن است با توجه به 
شرایط عمومی فرد سال ها بدون عالئم باقی بماند. 

این مرحله به عنوان شروع آمادگی بدن برای ابتال 
به بعضی سرطان ها، عفونت ها یا تظاهرات بالینی 

شدید درازمدت تعریف می شود.

عالئم هشدار ابتال به »ایدز«
عالئم مربوط به ویروس HIV با توجه به مرحله 
پیشرفت بیماری متفاوت است. با اینکه بسیاری از 
افراد آلوده به ویروس HIV طی ماه  های نخست 
آلودگی قدرت سرایت باالی ویروس را دارند اما 
بسیاری از آنها تا مراحل پیشرفت بیماری از مشکل 
خود اطالعی ندارند. طی هفته های نخست آلودگی 
به ویروس، فرد ممکن است کامال بدون عالمت 
بالینی باشد یا دچار عالئم شبیه آنفلوانزا مانند تب، 

سردرد، آبریزش بینی و درد گلو شود. 
به تدریج که ویروس سیستم ایمنی را ضعیف می کند، 
عالئم دیگر مانند تورم غدد لنفاوی، کاهش وزن، تب، 
اسهال و سرفه ظاهر می شوند. در صورتی که فرد تحت 

 درمان های الزم قرار نگیرد، مستعد ابتال به بیماری های 
جدی تر نظیر سل، مننژیت، عفونت های باکتریایی حاد 

و برخی سرطان ها مانند لنفوم خواهدبود. 

ویروس HIV منتقل می شود اما...
ویروس HIV قابلیت انتقال از طریق مایعات بدن 
فرد آلوده مانند خون، شیر مادر، اسپرم و ترشحات 
واژن را دارد. همچنین این ویروس می تواند طی 
دوران بارداری و زایمان از مادر به جنین منتقل شود 
اما برخالف نگرانی که نزدیکان و خانواده بسیاری 
از مبتالیان به این بیماری دارند، ویروس از طریق 
رفتارهای معمول روزمره مانند بوسیدن، دست دادن، 
در آغوش گرفتن یا استفاده از ظروف مشترک منتقل 
نمی شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است 
که افرادی HIV مثبت که از درمان های ضدویروسی 
استفاده می کنند و بار ویروسی آنها سرکوب شده است، 
ویروس را به شریک جنسی خود منتقل نمی کنند. از 
همین رو، اطمینان از دسترسی به درمان    های ضروری 
و حمایت از بیمار برای ادامه روند درمان نه تنها 
برای سالمت آلوده به HIV بلکه برای جلوگیری 

از انتقال ویروس ضروری است. 
تشخیص آلودگی به ویروس با تست های سریع

ویروس HIV از طریق تست های سریع که نتیجه آن 
طی 24 ساعت اعالم می شود، قابل تشخیص است. 
انجام این تست برای افرادی که به هر دلیلی احتمال 
می دهند آلوده به ویروس شده اند، ضروری است تا 
در کوتاه ترین زمان ممکن از مشکل خود مطلع شده 
و تحت مراقبت ها و درمان های الزم قرار گیرند. 
البته معموال با یک نوبت انجام آزمایش نمی توان 

تشخیص قطعی داد و نیاز به تکرار خواهدبود. 
در اکثر آزمایش های رایج HIV، آنتی بادی های 
بدن فرد به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی به ویروس 
شناسایی می شود زیرا در اکثر موارد، آنتی بادی های 
ضدویروس HIV طی 28 روز از انتقال ویروس 
در بدن تولید می شود. در این مرحله، آنتی بادی ها 
به اندازه ای نیستند که با تست های معمول مشخص 
شود و حتی فرد هیچ عالئم بالینی ندارد درحالی که 

امکان انتقال به دیگران وجود دارد. 

پس از اینکه تست HIV مثبت اعالم شد، الزم است 
آزمایش برای نوبت دوم تکرار شود و سپس درمان ها 
و مراقبت های خاص صورت گیرد. گرچه تشخیص 
آلودگی به ویروس در سنین نوجوانی و بزرگسالی ساده 
و موثر است اما در مورد نوزادانی که از مادران آلوده 
به HIV مبتال شده اند، مشکل تر خواهدبود. تا پیش 
از 18 ماهگی، تشخیص سرولوژیک برای تشخیص 
آلودگی کافی نیست و غربالگری ویروسی از زمان 
تولد تا شش هفته بعد باید صورت گیرد. البته امروزه 
با تکنیک های نوین امکان انجام تست و تشخیص 
نتیجه قطعی طی یک روز وجود دارد تا روند درمان 

و مراقبت ها در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز شود.

»ایدز« هنوز درمان قطعی ندارد
بیمار مبتال به ایدز از طریق روش های درمانی 
مبتنی بر مصرف سه نوع داروی ضدویروسی یا 
بیشتر تحت درمان قرار می گیرد. درحال حاضر، 
هیچ یک از درمان های ضدویروسی به طور قطعی 
بیماری را بهبود نمی دهند اما به طور فعال تکثیر 
ویروس را در بدن سرکوب می کند و به سیستم 
می دهد  بهتر  عملکرد  و  تقویت  امکان  ایمنی 
تا توانایی مقابله با عفونت های فرصت طلب و 

بعضی سرطان ها را داشته باشد. 
از سال 2016، سازمان بهداشت جهانی درمان 
مبتال  افراد  همه  برای  مادام العمر ضدویروسی 
و  مختلف  سنین  در  را   HIV ویروس  به 
کرده است.  توصیه  بالینی  از وضعیت  صرفنظر 
از ژوئن سال 2021 میالدی، 187 کشور این 
توصیه را اجرا کردند که موجب پوشش درمانی 
99درصد مبتالیان در دنیا شده است. عالوه بر 
استراتژی های درمانی برای همه بیماران، سازمان 
بهداشت جهانی ارائه درمان های الزم برای همه 
افراد آلوده به ویروس حتی از زمان تشخیص 
کشور   82 زمان  این  از  داده است.  پیشنهاد  را 
فقیر و کم درآمد این سیاست را اجرا کردند و 
حدود نیمی از جمعیت هدف تحت درمان های 

الزم قرار گرفتند.
WHO:منبع

به مناسبت 1 دسامبر مصادف با 10 آذر؛ روز جهانی »مقابله با ایدز«
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تقویم سالمت شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزاروچهارصد6

از سال 1992 میالدی، سازمان ملل متحد 3 دسامبر 
مصادف با 12 آذر را به عنوان روز جهانی »معلوالن« 
نامگذاری کرد. هدف از این اقدام، ارتقای درک 
و شناخت مسائل مربوط به معلولیت و تالش 
و  حقوق  انسانی،  کرامت  حفظ  برای  همگانی 

رفاه حال افراد دارای معلولیت مطرح شد. 
زندگی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت: به نظر می رسد بیش 
از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی از معلولیت زندگی می کنند که حدود 
15درصد جمعیت جهان را شامل می شود. 190 میلیون نفر در سنین 15 
سال و باالتر نیز دچار اختالالت عملکردی جدی هستند که غالبا نیاز 
به مراقبت  های سالمت دارند. شمار افراد مبتال به معلولیت های مختلف 
روبه افزایش است که می تواند ناشی از سالمندی جوامع و افزایش ابتال 
به بیماری های مزمن باشد. معلولیت انواع مختلف مانند کم توانی ذهنی، 
نابینایی، ناشنوایی، ناتوانی و محدودیت حرکتی، اوتیسم و اختالالت 
رشد و یادگیری را در برمی گیرد. گرچه بعضی انواع معلولیت به حدی 
شدید است که فرد قادر به ادامه زندگی بدون کمک و مراقبت نیست 
اما بعضی دیگر فقط درجات خفیفی از معلولیت دارند و می توانند در 

بستر شرایط مساعد به زندگی خود همانند دیگران ادامه دهند. 
برخورداری از خدمات مطلوب؛ حق مسلم اما فراموش شده معلوالن

گرچه براساس بند 25 کنوانسیون حقوق معلوالن سازمان ملل متحد، 
همه افراد دارای معلولیت های مختلف حق برخورداری از خدمات و 
مراقبت های باکیفیت و بدون تبعیض را دارند اما در واقعیت تنها در 
بعضی جوامع معلوالن ار خدمات مطلوب و مراقبت های موردنیاز 
برخوردار هستند. همچنین در تعداد بسیار کمی از جوامع، اطالعات 
مربوط معلوالن به طور دقیق بررسی و جمع آوری می شود تا امکان 
تفکیک براساس نوع و میزان معلولیت در بخش بهداشت و درمان 
فراهم گردد. این مشکل به خصوص طی دوران همه گیری کووید-19 
مشهودتر است زیرا بسیاری از کشورها نتوانستند موضوع معلولیت را 
در این شرایط لحاظ کنند. بنابراین، افراد دارای معلولیت در معرض 

سه خطر جدی ابتال به کووید-19، عالئم شدید بیماری 
یا مرگ در اثر بیماری همچنین ماندگاری عالئم و 

عدم بهبود کامل هستند. 
موانع دستیابی به خدمات مطلوب معلوالن: 

افراد دارای معلولیت فقط در بعضی جوامع 
و در موارد محدود از خدمات متناسب با 
سطح مشکل خود برخوردارند و می توانند 
به بهترین نحو امور زندگی را سپری کنند. 
مهم ترین عواملی که به عنوان موانع دستیابی 

به خدمات مطلوب مطرح است را می توان 
چنین برشمرد:

هزینه های گزاف: هزینه های درمان و مشکالت حمل ونقل دو عامل 
جدی است که مانع از دسترسی معلوالن به خدمات موردنیاز در 
کشورهای کم درآمد می شود. تقریبا نیمی از معلوالن به خدمات 
مراقبت دسترسی ندارند در حالی که این مشکل در مورد یک سوم 

افراد بدون معلولیت دیده می شود. 
محدودیت خدمات: خدمات موردنیاز معلوالن با ضعف  های جدی 
ارائه همراه است. بررسی های متعدد نشان  در بخش مدیریت و 
می دهد که سطح باالیی از نیازهای مراقبتی افراد دارای معلویت 
به دلیل عدم ارائه خدمات تامین نمی شود که این مشکل به خصوص 

در مناطق روستایی و دورافتاده بیشتر است. 
موانع فیزیکی: دسترسی و تجهیزات مناسب ساختمانی در تمام مراکز 
درمانی وجود ندارد و بسیاری از این افراد برای برخورداری از خدمات 
بهداشتی و درمانی با مشکالتی نظیر سرویس بهداشتی نامناسب، پله، 
راهروهای باریک، عدم وجود تابلوهای مخصوص نابینایان و ناشنوایان 
و... مواجه هستند. همچنین بسیاری از معلوالن به خدمات تخصصی 
درمان نیز دسترسی ندارند و به عنوان مثال، زنان دچار معلولیت های 

حرکتی معموال قادر به غربالگری سرطان سینه و رحم نیستند. 
مهارت و دانش ناکافی کارکنان بهداشت در ارائه خدمات به معلوالن: 
روز خطای انسانی و عدم مهارت و دانش کافی کارکنان بهداشتی در 
مورد ارائه خدمات به معلوالن دو برابر بیشتر از دیگران است. متاسفانه 
احتمال سوءاستفاده از معلوالن نیز چهار برابر گزارش شده است و تقریبا 

امتناع از ارائه خدمات نیز سه برابر بیشتر است. 
استراتژی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نسبت به 
وضعیت معلوالن: در ژوئن سال 2019، »ترویج دستیابی به پیشرفت 
و تحول پایدار معلولیت در تمام اجزای اقدامات سازمان ملل« از 
طرف دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان استراتژی مهم مطرح شد. 
براساس این استراتژی، همه نهادهای سازمان ملل متحد باید اطمینان 
حاصل کنند که مسائل و مشکالت معلوالن به طور سیستماتیک و 
جدی در تمام جنبه های اقدامات و برنامه های آنها لحاظ می شود. 
سازمان بهداشت جهانی نیز از استراتژی معلولیت 
در سازمان ملل متحد استقبال کرده است و 
در حال حاضر روی چارچوب و برنامه 
اقدام برای معلولیت متمرکز است. این 
به سازمانی  که  متعهد شده   سازمان 
تبدیل شود که حقوق افراد دارای 
درجه  هر  و  نوع  هر  در  معلولیت 
معلولیت را به رسمیت بشناسد و 
مساله معلولیت را در تمام برنامه های 
اقدامات  سطح  در  جمله  از  خود 

کشورها لحاظ کند.

به مناسبت 3 دسامبر مصادف با 12 آذر؛ روز جهانی »معلوالن«
رهبریومشارکتمعلوالنبهسویجهانیفراگیر،پایدار
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پاسخ به 5 پرسش رایج درباره یک نوشیدنی گازدار

آب گازدار؛ آری یا خیر!
بین  رقابت  بازار  که  روزها  این 
بسیار  سوپرمارکتی  محصوالت 
داغ است، برخی از تولیدکنندگان 
تولید  به  اقدام  گازدار  نوشابه های 
بازار  بتوانند  تا  کرده اند  هم  گازدار  آب  انواع 
در دست  را  و سالمت محور  گازدار  نوشیدنی های 
دارای  افزوده،  قند  فاقد  گازدارِ  آب های  بگیرند. 
برچسب غذایی کامال سبز هستند و همین راهنمای 
غذایی می تواند بسیاری از طرفداران نوشیدنی های 
گازدار و سالمت محور را وسوسه کند. اگر شما هم 
نوشیدنی های  جایگزین  را  گازدار  آب  می خواهید 
مطلب  این  ادامه  خواندن  کنید،  گازدار  و  شیرین 
را  محصول  این  درباره  زیادی  ابهام های  می تواند 
باید  البته قبل از هر چیزی  برای تان برطرف کند. 
این نکته را بدانید که آب گازدار، همان آب ساده ای 
است که گاز دی اکسید کربن تحت فشار شدیدی 

به آن افزوده شده است.

1 آیا مصرف آب گازدار باعث ابتال به 
پوکی استخوان می شود؟

بسیاری از ما شنیده ایم که مصرف نوشابه های گازدار 
می تواند باعث ابتال به پوکی استخوان بشود. به همین 
دلیل هم خیلی از طرفداران آب های گازدار دوست 
دارند بدانند که آیا مصرف این نوشیدنی هم می تواند 
ابتال به پوکی استخوان را در پی داشته باشد؟ پاسخ 
منفی است. براساس تحقیقی که در سال 2006 روی 
بیش از 2500 خانم و آقا در سنین مختلف صورت 
گرفت، مشخص شد که هیچ نوشیدنی گازداری به 
اندازه نوشابه های مشکی نمی تواند تاثیری منفی و 
مخرب بر سالمت استخوان ها داشته باشد. نوشابه های 
می توانند  و  هستند  فسفریک  اسید  حاوی  مشکی 
که  بشوند  استخوان ها  سطح  از  کلسیم  دفع  باعث 
همین مساله می تواند پوکی استخوان را در پی داشته 
دلیل  به  هم  رنگی  گازدار  نوشابه های  سایر  باشد. 
قند، طعم  دهنده  ها و رنگ های شیمیایی مختلفی که 
دارند می توانند باعث افت عملکرد سیستم ایمنی و 
افزایش التهاب در بدن بشوند. این در حالی است که 
آب های گازدار ساده، فقط حاوی گاز دی اکسید کربن 
هستند و خطری برای سالمت استخوان ها ندارند. 

2 آیا مصرف آب گازدار باعث پوسیدگی 
دندان ها می شود؟

به نظر شما آیا آب گازدار هم می تواند مانند سایر 
نوشیدنی های گازدار و اسیدی، منجر به پوسیدگی 
دندان ها شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است 
بدانید که تمامی نوشیدنی های گازدار یا بدون گاز 
می توانند  هستند،  قند  و  سیتریک  اسید  حاوی  که 
ابتال  به  منجر  دندان ها  مینای  به  رساندن  آسیب  با 
حتی  یعنی  بشوند.  دندان ها  پوسیدگی  تشدید  یا 
آبمیوه های شیرین که حاوی قند افزوده هستند، به 
اندازه یک بطری نوشابه گازدار برای دندان ها خطر 
نوشیدن یک  لذت  اگر می خواهید  بنابراین،  دارند! 
تجربه  را  گازدار  آب  مانند  سالم  گازدار  نوشیدنی 
کنید، بهتر است قبل از انتخاب محصول مورد نظرتان، 
آب های  و  ببینید  را  آن  تشکیل  دهنده  مواد  حتما 
را  هستند  قند  و  سیتریک  اسید  فاقد  که  گازداری 
انتخاب کنید. از طرف دیگر، بهتر است بدانید که 
حتی  یعنی  است   4 تا   3 حدود  گازدار  آب  پی اچ 
آب های گازدار ساده هم مقداری اسیدیته دارند. به 
همین دلیل هم مصرف مداوم و خارج از حد تعادل 
آب گازدار ساده هم می تواند به مرور زمان باعث 

ابتال به پوسیدگی دندان بشود. 

4 آیا مصرف آب گازدار می تواند باعث 
افزایش وزن بشود؟

دلیل  به  گازدار  نوشیدني های  که  می دانیم  ما  همه 
وزن  افزایش  باعث  می توانند  فراوان  قند  داشتن 
بشوند اما این مساله در مورد آب گازدار هم صادق 
است؟! نتایج یک تحقیق محدود در این باره نشان 
می تواند  گازدار  آب  مداوم  مصرف  که  می دهد 
باعث افزایش ترشح هورمون مربوط به گرسنگی 
در بدن آقایان بشود. یعنی سطح هورمون »گرلین« 
با نوشیدن آب گازدار در بدن مردان باال می رود 
گازدار،  آب  مصرف  با  آنها  هم  دلیل  همین  به  و 
بیشتر دچار حس گرسنگی می شوند. همین مساله 
می تواند پرخوری و اضافه وزن را برای مردان طرفدار 
آب گازدار به همراه داشته باشند. از طرف دیگر، 
باید بدانید که اگر به جز آب و دی اکسید کربن، 
طعم  دهنده  های  قند،  مانند  دیگری  افزودنی  هر 
گازدار  در آب های  و...  نمک  یا شیمیایی،  طبیعی 
پنهان  کالری  افزایش  باشند،  باعث  داشته  وجود 
می توانند  و  می شوند  محصوالت  این  در  موجود 

باشند. داشته  دنبال  به  برای شما  را  اضافه وزن 
که  بدانید  هم  را  نکته  این  نیست  بد  این حال،  با 
قبل  ساعت  نیم  حدود  ساده  گازدار  آب  نوشیدن 
از معده  با پر کردن حجم زیادی  از غذای اصلی 
پیشگیری  باعث  و  می گیرد  را  پرخوری  جلوی 
فکر  اگر  رو،  این  از  می شود.  یبوست  به  ابتال  از 
قرار  شرایطی  یا  مهمانی  در  است  ممکن  می کنید 
دارد،  پرخوری کردن تان وجود  امکان  که  بگیرید 

می توانید با کمک آب گازدار جلوی این پرخوری 
و افزایش وزن ناشی از آن را بگیرید. 

ابتال به  آیا مصرف آب گازدار باعث   3
می شود؟ تحریک پذیر  روده  نشانگان 

برخی از تحقیقات ادعا می کنند که عادت به مصرف 
به نشانگان روده  ابتال  باعث  آب گازدار می تواند 

بشود.   IBS همان  یا  تحریک پذیر 
آب  مصرف  که  کرده اند  ثابت  فراوانی  مطالعات 
به  ابتال  باعث  خود  خودی  به  نمی تواند  گازدار 
حالی  در  این  بشود.  تحریک پذیر  روده  نشانگان 
است که عادت به مصرف مداوم آب های گازدار 
ریفالکس  نفخ های شدید،  به  ابتال  باعث  می تواند 
در  تحریک پذیر  روده  نشانگان  عالیم  تشدید  و 

بشود.  بیماری  این  به  مبتال  افراد 
نشانگان  بیماری  بروز  احتمال  دیگر،  طرف  از 
در  گازدار  آب های  مصرف  با  تحریک پذیر  روده 
آن گروه از افرادی که حساسیت به نوشیدنی های 
گازدار دارند هم باال خواهد بود بنابراین، اگر شما 
مشکل گوارشی یا روده ای نداشته باشید، می توانید 
در حد متعادل از آب های گازدار استفاده کنید اما 
باید بدانید که ممکن است در هر صورت، درجاتی 
از نفخ را تجربه کنید. این در حالی است که اگر 
شما مشکالت گوارشی مانند ریفالکس یا نشانگان 
روده تحریک پذیر دارید، بهتر است تا حد امکان 
انواع نوشیدنی های گازدار حتی آب  دور مصرف 

بکشید. هم خط  گازدار 

5 کاربرد آب گازدار در برنامه غذایی 
چیست؟

استفاده از آب های گازدار فاقد قند افزوده می تواند 
راه مناسبی برای ترک عادت به مصرف نوشابه های 
گازدار یا آبمیوه های شیرین باشد. شما می توانید آب 
تازه،  ریحان  تازه،  نعنای  تازه،  لیموی  با  را  گازدار 
عسل یا آب طبیعی مرکبات و انار مخلوط کنید و 
برای کنار غذای خود  بسیار جذاب  نوشیدنی  یک 
داشته باشید. این نوشیدنی نه تنها عوارض نوشابه های 
گازدار را ندارد بلکه می تواند فواید بسیار زیادی هم 
به بدن برساند. شما می توانید از آب گازدار بدون 
طعم در تهیه انواع غذاهای خمیری استفاده کنید. 

مصرف  خالی  شکم  با  را  گازدار  آب  است  بهتر 
نکنید تا دچار نفخ های شدید نشوید. استفاده از این 
نوشیدنی برای کودکان مناسب نیست و بهتر است 
فرزند شما تا سن 5 سالگی، از انواع نوشیدنی های 
گازدار دور بماند تا دچار مشکالت گوارشی نشود. 
مصرف آب های گازدار برای سالمندان و خانم های 
باردار هم چندان توصیه نمی شود زیرا می تواند باعث 
بهتر  بشود.  آنها  بدن  در  ریفالکس  و  نفخ  تشدید 
پایانی شب  است نوشیدنی های گازدار در ساعات 
مصرف نشوند تا به دلیل بروز مشکالت گوارشی، 
نظم خواب شما را به هم نزنند. آب های گازدار و 
طعم دار می توانند گزینه های مناسبی برای همراهی 
با غذاهای ساندویچی برای نوجوانان باشند تا عادت 

به مصرف نوشابه های پرضرر از سر آنها بیفتد!
Healthline :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو

همه ما می دانیم تمام ارگان های حیاتی بدن برای 
داشتن عملکرد بهتر به مصرف آب و مایعات کافی 
در طول روز نیاز دارند. تحقیقات فراوانی ثابت 
کرده اند که هیچ نوشیدنی یا خوراکی حاوی آبی 
نمی تواند جای آب ساده را بگیرد. همه نوشیدنی ها 
یا خوراکی های حاوی آب، عالوه بر آب حاوی 
امالح دیگری هم هستند که می توانند تعادل آب و 
الکترولیت های بدن را برهم بزنند. به همین دلیل هم 
ما باید آب را به عنوان نوشیدنی اصلی مصرفی مان 
در طول روز در نظر بگیریم و سایر نوشیدنی ها 
و خوراکی های حاوی آب را به طور متعادل و 
متنوع مصرف کنیم تا تعادل آب و الکترولیت ها 
در بدن مان حفظ بشود. حاال سوال اینجاست که 
آیا آب گازدار می تواند جایگزین آب ساده باشد؟ 
پاسخ منفی است. اول اینکه آب گازدار به دلیل 
وجود گاز در بافت آب می تواند باعث ابتال به 
نفخ مزمن بشود و حتی در صورت مصرف مداوم، 
مشکالتی مانند ریفالکس را به همراه بیاورد. از 
طرف دیگر، آب های گازدار و طعم دار که حاوی 
قند افزوده هستند، می توانند به مرور زمان باعث 

ایجاد یا تشدید پوسیدگی دندان ها بشوند. 
از این رو، توصیه می شود که مصرف آب گازدار 
را به عنوان یک تنوع غذایی در نظر بگیرید و آن را 
در برنامه غذایی ثابت روزانه خود نگنجانید. ضمن 
اینکه استفاده از آب های گازدار حاوی قند افزوده 
یا افزودنی های مختلف شیمیایی هم می تواند به 
اندازه استفاده از نوشابه های گازدار برای بدن مضر 
باشد. به همین دلیل هم اگر قرار باشد که گاهی 
از آب گازدار استفاده کنید، بهتر است انواعی از 
آنها که فاقد قند افزوده و مواد افزودنی هستند را 

در سبد خریدتان بگنجانید. 
نکته قابل توجه دیگر این است که آب های گازدار 
و طعم دار که برچسب غذایی آنها رنگ سبز را 
برای قند در نظر گرفته اند، می توانند به عنوان 
تنوع غذایی، جایگزین بسیار مناسبی برای انواع 
نوشابه های گازدار و سرشار از قند و اسید فسفریک 

یا اسید سیتریک باشند. 

آب گازدار می تواند 
جایگزین آب ساده شود؟

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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: آقای کشاورز! در ابتدا بگویید 
که واردات برنج در کشور ما بیشتر برای 
تامین برنج مورد نیاز مردم انجام می شود 

یا تعادل قیمت آن در بازار؟ 
واردات برنج برای اینکه نیاز مردم به برنج 
تامین شود، انجام می شود. برنج، دومین کاالی 
از گندم در کشور است و  استراتژیک بعد 
در واقع، برنج های داخلی کفاف نیاز بازار را 
نمی دهند. از طرف دیگر، توان مردم برای خرید 
هم در نظر گرفته می شود بنابراین برای جبران 
نیاز مردم باید واردات برنج هم داشته باشیم.
: آیا عمده واردات برنج از کشور 

هندوستان است؟
واردات برنج از هند و پاکستان انجام می شود. 
چون هم ذائقه مردم به این دو برنج عادت دارد 
و هم برنج پاکستانی شبیه برنج ایرانی است. 
در هندوستان 115 میلیون تن تولید برنج، 100 
میلیون تن مصرف مردم خودشان است و 15 
میلیون تن صادر می شود که 85 درصد واردات 
واردات  در  می شود.  شامل  را  کشور  برنج 
برنج تایلندی هم مشکل انتقال پول به این 
کشور وجود دارد و اگر این مشکل برطرف 
شود، تجار می توانند از این کشور هم برنج 
وارد کنند زیرا در حد برنج های پر محصول 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی خوبی دارد. 
: صحبت های دبیر انجمن برنج در 
مورد این که برنج بی کیفیت هندی در برابر 
پول نفت داده می شود، بسیار بازتاب داشت 
زیرا از یک سو، قیمت برنج بسیار باال رفته 
و از طرفی هم کیفیت برنج مطرح است. 
آیا این ادعا برنج بی کیفیت در برابر نفت 

صحت دارد؟ 
 ببینید، تجار مختلف بنا به تقاضای بازار برنج 
را وارد می کنند و ربطی به نفت ندارد. یک 
اینکه برنج  سری از واسطه گران هم برای 

ایرانی را با قیمت باالتری بفروشند، 
کنند  ثابت  تا  سناریو هستند  دنبال 

برنج وارداتی بهداشتی 
طرف  از  نیست. 

وزارت  باشد  بی کیفیت  برنجی  اگر  دیگر، 
نمی دهد.  واردات  اجازه  ما  به  بهداشت 
را  انجمن ها  حد  پایین ترین  ما  همچنین 
به دنیا داریم و کشاورزان ما دارای  نسبت 
فعالیت های تشکلی نیستند که قیمت تعیین 
کنند، با مجلس البی کنند و.... در مقابل یک 
عده سودجو با اعضای خانواده شان انجمن 
برنج را زدند که نه در جایی ثبت شده و نه 
اتاق بازرگانی به آنها مجوز داده و فقط در 
جهت تامین منافع خودشان حرکت می کنند. 
ما بارها از این انجمن شکایت کردیم چون 
با اقداماتی که انجام می دهند و صحبت هایی 
که می کنند، به بازار شوک می دهند و تقاضا 
برای برنج خارجی کم می شود و تعادل بازار 

به هم می خورد.
: منظورتان این است که برنج های 
وارداتی از هند و پاکستان، کیفیت شان با 

برنج ایرانی برابری می کند؟
دارد   3 2و   ،1 درجه  وارداتی  کیفی  برنج 
که این درجه بندی به خواص فیزیکی آنها 
برمی گردد. به طور مثال، یک نوع برنج یک 
درصد شکستگی دارد یکی 5 درصد. برنج 
پرمحصول، برنجی است که شفته می شود، 
قد کشی ندارد و بو عطر خوبی ندارد. این 
نوع برنج ها را خود هندی ها هم می خورند 

و قیمت آن ارزان است.
: اخیرا یک گزارشی از تلویزیون 
پخش شد که نشان می داد، در یک انبار،20 
در  که  می شد  داری  نگه  تقلبی  برنج  تن 
آن افراد سودجو، برنج های پاکستانی را با 
بسته بندی برنج ایرانی با برندهای ایرانی 
مثل طارم اعال و یا هاشمی درجه یک به 
فروش می رساندند. آیا شما برای مقابله با 

این سودجویی ها، اقدامی انجام داده اید؟
به عنوان تقلب در  در کل، 3 نوع اختالط 
برنج انجام می شود؛ اختالط ایرانی با ایرانی، 
ایرانی با خارجی و خارجی با خارجی. علت 
این است که برنج سفید خارجی که به برنج 
ایرانی شبیه ترند، قیمت مناسب تری دارند و 
افراد متقلب برای اینکه بتوانند قیمت برنج 
ایرانی را پایین بیاورند با برنج خارجی 
اختالط می کنند. ما 2 تا 3 سال است 
دستگاهی به نام ژنوتایپیک را 

که بتواند »دی ان ای« این برنج ها را شناسایی 
و میزان اختالط و تقلب در آن را مشخص 
کند، تجهیزاتش را به یک شرکت دانش بنیان 
دادیم. در حال حاضر در سطح عرضه از برنج ها 
نمونه برداری می شود و وقتی گزارشش آماده 
شود به مسووالن ارائه می کنیم. این تقلب از 
این جهت مورد توجه ماست که مشتری وقتی 
پول برنج ایرانی را می دهد باید برنج ایرانی 
است  درست  بی معناست.  اختالط  و  بخرد 
که قیمت ها را پایین می آورد ولی ما دنبال 
کیفیت هستیم و نه قیمت و اختالط برنج ها 

جرم محسوب می شود. 
: ساالنه چه میزان واردات برنج 

باید انجام شود تا نیاز مردم تامین شود؟
باید  اول من به این موضوع اشاره کنم که 
با ابزار واردات برای جبران کسری برنج و 
تنظیم بازار و تامین برنج ایرانی بهره برد تا 
مصرف کننده ضرر نکند. باید اولویت تامین 
برنج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و سهولت 
هم  و  تولید کننده  هم  و  باشد  دسترسی  در 
مصرف کننده مدنظر باشند. اگر فقط به کشاورز 
فکر کنیم بازار همین می شود که با این قیمت 
کسی توان خرید برنج را ندارد. باید نگران 
اگر گندم است  باشیم،  برنج  جایگزین های 
اقشار  به  باز  باال می رود و  که قیمت گندم 
آسیب پذیر فشار می آید. حمایت هم در دنیا 
تعریف دارد مثال هندوستان سال هاست قیمت 
برنج را در دنیا به یک دالر هم نمی رساند، 
چون می خواهد در دنیا رقابت کند و از این 

طریق درآمد ارزی دارد.
سرانه مصرف برنج در کشور ما،40 کیلوگرم 
تن  هزار   200 و  میلیون   3 ساالنه  و  است 
برنج نیاز داریم. امسال با توجه به مشکالتی 
و  میلیون  یک  ایجادکرد،  خشکسالی  که 
است. بوده  کشور  برنج  تولید  800هزارتن 

ولی ما فکر می کنیم از این مقدار کمتر باشد 
و شاید بتوان گفت 40 درصد تولید کمتر شده 
است. در حال حاضر، 400 هزار تن برنج 
وارد کشور شده است اما آیا می توان تا پایان 
سال یک میلیون تن وارد کرد!آیا بازرگانان 

چنین توانی دارند!
: به اعتقاد شما، با آزاد شدن واردات 
برنج، قیمت برنج در بازار کاهش پیدا می کند؟

ببینید، 25 میلیون اقشار متوسط برنج ایرانی 
آسیب پذیر  میلیون   60 ولی  می خورند 
باید محاسبات جداگانه  تکلیفشان چیست! 
برای هر قشری از جامعه داشته باشیم. نگاه 
بلند مدت به مسائل این چنینی باعث می شود 
شوک به بازار وارد نشود و قیمت ها تحت 

کنترل باشد.
ما مشکل ارزی برای واردات نداریم چون 
بازرگانان ما پول می دهند و برنج وارد می کنند 
و این واردات برحسب نیاز بازار تعیین می شود. 

ورود برنج خارجی حباب برنج ایرانی را از 
بین می برد و واسطه ها هم به خودشان اجازه 
نمی دهند، قیمت را باالتر ببرند. همچنین فاصله 
قیمت برنج ایرانی و خارجی باعث می شود، 
برنج خارجی مشتریان خود را داشته باشد و 
برنج ایرانی هم با حاشیه سود کمتر فروخته شود.

: به نظر شما دولت چه اقداماتی باید 
انجام دهد تا هم قیمت برنج به تعادل برسد 
و هم برنج باکیفیت به دست مردم برسد؟

 پیشنهاد عملی ما این است که دولت برای 

سال آینده با توجه به تجربه ای که به دست 
آمد، دوره محرومیت واردات را به تعرفه فصلی 
تغییر دهد. به این صورت که در زمان برداشت 
برنج ایرانی تعرفه واردات را باال ببرد و تنها 
برای 2 ماه ممنوعیت واردات در نظر بگیرد. 
ایرانی به قیمت می رسد  در این2 ماه برنج 
خارجی  برنج  برداشت  دوره  با  مصادف  و 
با  را  برنج خارجی  می توانیم  ما  و  می شود 
این طریق،  از  و  بخریم  مناسب تری  قیمت 

اقشار آسیب پذیر را حمایت خواهیم کرد.

پرسشی از مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج

آیا برنج در برابر نفت، صحت دارد؟
قیمت برنج در چند ماه گذشته و 
قبل از لغو ممنوعیت واردات، بیش 
بود،  یافته  افزایش  درصد   50 از 
به طوری که برنج ایرانی در بازار 

حداقل 50 هزار تومان به فروش می رسید. 
این در حالی است که سرانه مصرف برنج در کشور 
40 کیلوگرم است و برنج یک ماده غذایی پرمصرف 

در سفره غذایی مردم به حساب می آید. 
امسال به گفته مرکز آمار تولید برنج به دلیل خشکسالی 
و کمبود بارش 25 درصد کاهش پیدا کرده است و 
همین امر عاملی برای افزایش قیمت برنج ایرانی است. 
در سال  هم  برنج  واردات  میزان  دیگر،  از سوی 
1400 کمتر شده و در واقع ممنوعیت واردات برنج 
سیاستی بود که دولت برای حمایت از کشاورزان 

اتخاذ کرد. 
دلیل  به  که  کرده  اعالم  اخیرا  برنج  انجمن  دبیر 
تحریم و مشکالتی که برای کشور ما ایجاد کرده، 
به  نفت  پول  ازای  در  هندی  بی کیفیت  برنج های 

ایران داده می شود. 
»دیده بان  در صفحه  نیز  ما  هفته  این  رو،  این  از 
تغذیه« در مورد کیفیت برنج های وارداتی با مسیح 
کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت وگو 

کردیم که مشروح آن را می توانید بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

بهتر است که دولت 
برای سال آینده با 

توجه به تجربه ای که 
به دست آمد، دوره 

محرومیت واردات را 
به تعرفه فصلی تغییر 

دهد. به این صورت که 
در زمان برداشت برنج 
ایرانی تعرفه واردات 
را باال ببرد و تنها برای 

2 ماه ممنوعیت واردات 
در نظر بگیرد. در این2 

ماه برنج ایرانی به قیمت 
می رسد و مصادف با 
دوره برداشت برنج 
خارجی می شود و ما 

می توانیم برنج خارجی 
را با قیمت مناسب تری 
بخریم و از این طریق، 
اقشار آسیب پذیر را 

حمایت خواهیم کرد

دیده بان تغذیه شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد8

 از زمان کرونا تاکنون، چه تغییری در میزان 
واردات برنج ایجاد شده است؟

در سال 1399 ارز برنج از 4200 به ارز نیمایی تبدیل شد و 
مصادف با آن کرونا و گرانی برنج، سطح تقاضا برنج را 50 درصد 
برای واردات کاهش داد. در خرداد ماه پیشنهاد دادیم با توجه به گرانی 
برنج، دولت دوره ممنوعیت آن تا پایان آذر را بردارد. از طرفی در این زمان، 
برنج کیفی ایرانی قیمتش به تعادل رسیده و واردات برنج تهدیدی برای تولید 
کنندگان داخلی نیست بنابراین، اگر مصرف کننده توانش برسد، برنج ایرانی گران تر 

می خرد و اگر توانش کمتر باشد، برنج خارجی را خریداری خواهد کرد. 
وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد و اتفاقی که افتاد این بود که برنج خارجی دچار کمبود و 
گرانی شد و برنج ایرانی هم قیمتش باال رفت و به 100 درصد افزایش قیمت رسید. ما هر چه گفتیم 

را 2 ماه در نظر بگیرید، فایده ای نداشت. تازه چند روزی است که اجازه داده اند واردات آزاد شود و شاید دوره ممنوعیت واردات 
برنج گران تر نشود ولی این پروسه هم زمان بر است. متاسفانه مسووالن ما نگاهشان مقطعی است نه استراتژیک.



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

: خانم معروفی! ابتدا درباره وضعیت همسرتان به 
ما می گویید؟

همسر من مانند بیشتر اعضای خانواده اش، دچار اضافه وزن است. قبل 
از ازدواج، وزن او به 145 کیلوگرم هم رسیده بود که با مشورت یک 
متخصص تغذیه و با کمک برنامه غذایی و ورزش، توانست وزنش 
را به 85 کیلوگرم برساند. بعد از ازدواج، دوباره کم کم وزن همسرم 
باال رفت و به حدود 130 کیلوگرم رسید. او دوباره در سال 93، 
تحت نظر متخصص تغذیه رژیم گرفت و وزنش را به 95 کیلوگرم 
رساند. حدود 2 یا 3 سال هم توانست وزنش را حفظ کند اما دوباره 

و به دلیل پرخوری، با افزایش وزن مواجه شد. 
: دلیل پرخوری های مجدد همسرتان بعد از کاهش 

وزن های سخت و شدید چه بود؟

فشار کاری و از دست دادن پدر، باعث شد که همسرم دوباره 
به طور کلی، همسرم در شرایط  بیاورد.  افراطی رو  به خوردن 
سخت روانی اقدام به پرخوری می کند و کال این فرایند افزایش 
و کاهش وزن، تاثیری منفی بر روان او گذاشته و عالوه بر ریزش 
مو، باعث عصبی شدن و ابتالیش به بیماری قلبی هم شده است. 
من می دانم که چاقی همسرم ژنتیکی است و نمی دانم که آیا 

می توان در نهایت او را به وزن ثابتی رساند یا نه!
: پسرتان چطور؟ ایلیا از چه زمانی دچار اضافه وزن شد؟
به  و  داشت  اضافه وزن  کودکی  ابتدای  همان  از  تقریبا  ایلیا 
بود  همراه  او  با  کم کم  بودن  تپل  همین  بود.  تپلی  اصطالح، 
تا امروز که دیگر حس می کنم باید جلوی این روند افزایش 

وزنش را بگیریم تا در آینده دچار مشکل نشود.

: ایلیا هیچ وقت رژیم نداشت؟
نزد  را  او  پیش  ماه   2 حدود  خیر.  پیش،  چندوقت  همین  تا 
برایش شروع  را  غذایی  برنامه  یک  و  بردم  تغذیه  متخصص 
کردم. یک ماه برنامه را به  خوبی اجرا کردم و حتی در این 
یک ماه، پسرم 3 کیلو کاهش وزن هم داشت اما متاسفانه به 
دلیل بیماری قلبی پدر ایلیا، کمی درگیر کارهای درمانی وی 
شدیم و دوباره از ایلیا غافل کردم! بچه ها هم که تا یک نفر 
باالی سرشان نباشد، نمی توانند خودشان برنامه  هایی که دارند 
ایلیا برگشت. حاال  دنبال کنند. همین شد که دوباره وزن  را 
چاقی  درگیر  هم  ایلیا  که  ندارم  دوست  اصال  من  درنهایت، 
ژنتیکی بشود و دوست دارم که روند افزایش وزن بی رویه اش 

را هرچه سریع تر کنترل کنم.

مادر ایلیا که از چاقی پسر و همسرش نگران است، می گوید: 

نمی دانم می توان جلوی چاقی ارثی را گرفت یا نه!

چاقی دوران کودکی می تواند 
زمینه ساز بیماری ها باشد!

 دکتر محمدرضا رجبی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

نگاه فوق تخصص قلب وعروق

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان ایلیای 8 ساله و پدر و مارش هستیم. ایلیا با قدی حدود 
147 سانتی متر، نزدیک به 56 کیلوگرم وزن دارد و مادرش می گوید که چاقی ایلیا، کامال 
ارثی و ژنتیکی است! پدر ایلیا هم در سال های اخیر با اضافه وزن های شدید مواجه بوده است 
وچند بار اقدام به کاهش وزن کرده اما روند ثابت و قابل قبولی را در راه رسیدن به وزن 
ایده آل یا وزن در محدوده سالمت نداشته است. به همین دلیل هم در ماه های اخیر، مشکالتی مانند مشکالت 
قلبی به سراغش آمده است. تمامی این مشکالت باعث شده اند تا امروز، مادر ایلیا از نگرانی هایش با ما بگوید 

و نظر کارشناسان »سالمت« را هم درباره مشکالت همسر و پسرش جویا شود. 

 ندا احمدلو

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل چاقی ایلیا و پدرش 
با حضور دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه 

و دکتر محمدرضا رجبی فوق تخصص قلب و عروق

چاقی ژنتیکی که پدر و 
پسر را گرفتار کرده است!

9ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوبیست ویک  شش آذر هزار و چهارصد

: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال اینکه 
آیا اصال چیزی با نام چاقی ژنتیکی وجود دارد؟

بله! تحقیقات فراوانی ثابت کرده اند که ژن چاقی 
می تواند به سادگی از والدین به فرزندان منتقل شود. 
اگر فقط یکی از والدین مبتال به چاقی باشد، احتمال 
چاق شدن فرزند او از سنین کودکی حدود 30 تا 40 
درصد خواهد بود. اگر هم هر دو والد مبتال به چاقی 
باشند،  احتمال ابتالی فرزند آنها به این مشکل، باالی 
90 درصد است! بنابراین می توان گفت که چاقی در 

برخی از افراد، ریشه ژنتیکی دارد. 
: اگر فردی مبتال به چاقی ژنتیکی باشد، 
همیشه با اضافه وزن درگیر خواهد بود یا این نوع 

از چاقی هم قابل کنترل است؟
تمام انواع چاقی ها از جمله چاقی ژنتیکی، کامال قابل 
درمان هستند. بهتر است بدانید که چاقی، چیزی 
کالری مصرفی  و  دریافتی  کالری  بین  موازنه  جز 
در طول روز نیست. اگر ما بتوانیم الگوی غذایی 
مناسبی برای یک فرد مبتال به اضافه وزن تعریف 
کنیم، می توانیم به  راحتی چاقی او را از بین ببریم و 
وزنش را کنترل کنیم. نکته مهم در مورد چاقی های 
مختلف، به  خصوص چاقی ژنتیکی، این است که 
نوع خوراکی های مصرفی از میزان مصرف آنها مهم تر 
است. به عبارت ساده تر، این موضوع که یک فرد 

چاق چه خوراکی یا غذایی می خورد، بسیار مهم تر 
از آن است که چه مقدار غذایی می خورد.

: کمی بیشتر درباره این انتخاب غذایی 
مناسب توضیح می دهید؟

مثال والدینی که می بینند فرزند آنها از همان ابتدای 
کودکی با اضافه وزن مواجه است،  نباید این موضوع 
را روی حساب تپل بودن کودک بگذارند و گمان 
کنند که بچه هرچه تپل تر باشد، سالم تر است! وقتی 
صحبت از انتخاب غذایی می شود، یعنی والدین باید 
از همان روزهای ابتدایی که کودک شروع به غذا 
خوردن می کند،  سالم ترین و بهترین الگوی غذایی 
را برای او بچینند. در کنار کودک، والدین هم باید 
برنامه غذایی سالمی داشته باشند تا فرزند آنها بتواند 
الگوبرداری مناسبی از سبک تغذیه پدر و مادر خود 
داشته باشد. به عنوان مثال، این خانواده به دلیل چاقی 
ژنتیکی که دارند، باید مصرف چربی هایی مانند کره و 
خامه یا غذاهای سرخ کرده را به شدت محدود کنند. 
مصرف غذاهای بخارپز یا فرپز برای آنها بهترین گزینه 
طبخ خواهد بود. هرچه که ذائقه فرزندانی با سابقه 
چاقی ژنتیکی، کمتر با خوراکی های چرب، شور و 
شیرین آشنا شود، امکان ابتالی آنها به اضافه وزن هم 
کمتر خواهد شد. سبزی ها و میوه ها باید جای بزرگی 
در چنین خانواده هایی داشته باشند و والدین مبتال 

به اضافه وزن، حجم باالیی از میوه ها و سبزی ها را 
در برنامه غذایی خود و فرزندشان بگنجانند. هرچه 
میزان مصرف کربوهیدرات های نشاسته ای و غالت 
افراد کمتر باشد،  این  برنامه غذایی  آرد سفید در 
 احتمال ابتالی آنها به اضافه وزن هم کمتر خواهد 
شد. به طور کلی، مشورت با یک متخصص تغذیه 
و پیروی از یک الگوی غذایی سالم،  می تواند برای 
خانواده  ایلیا، مفیدتر از رژیم های غذایی دوره ای باشد. 
ضمن اینکه محیط غذا خوردن هم برای افرادی مانند 

ایلیا و پدرش، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
: منظورتان از محیط غذا خوردن چیست؟

مادر ایلیا به این نکته اشاره کرد که همسرش در 
شرایط فشارهای روانی، اقدام به پرخوری می کند. 
بهتر است بدانید زمانی که فرد استرس دارد، بسیار 
تندتر از حالت عادی غذا می خورد. وقتی فردی 
تندتند غذا بخورد، پیام سیری به موقع به مغزش 
نمی رسد و ممکن است در چنین شرایطی به رغم پر 
شدن معده و دریافت کالری کافی،  بازهم به خوردن 
خود ادامه بدهد. همین مساله می تواند برای بسیاری 
از افراد با شرایط پدر ایلیا، منجر به اضافه وزن بشود. 
بنابراین، چنین افرادی باید فضایی کامال آرام و به دور 
از سروصداهای محیطی را برای غذا خوردن خود 
انتخاب کنند. روشن بودن تلویزیون، صحبت کردن 

یا مطالعه هنگام صرف غذا برای این گروه افراد به 
هیچ عنوان توصیه نمی شود و آنها می توانند نهایتا در 
محیط غذاخوری خود، یک موسیقی مالیم پخش 
کنند. این کار کمک می کند تا فرد با آرامش بیشتری 
غذای خود را بجود و پیام سیری هم به موقع به 
مغزش برسد. ضمن اینکه بهتر است افرادی که تحت 

تاثیر هیجانات محیطی اقدام به پرخوری می کنند و با 
اضافه وزن ناشی از آن مواجه می شوند، حتما با یک 
روان شناس یا روان پزشک مشورت کنند و تا بتوانند 
با روش هایی مانند رفتاردرمانی یا حتی دارودرمانی، 
هیجانات خود را به بهترین شکل ممکن کنترل کنند. 
: توصیه خاص دیگری برای این خانواده 

دارید؟
بهتر است پدر و مادر ایلیا بدانند که بدترین نوع 
چاقی، آن مدل از چاقی است که از سنین کم به 
وجود می آید. این نوع چاقی حتی می تواند ترکیب 
بدن فرد را هم بهم بزند و باعث بشود که بافت 
چربی بیشتر از بافت ماهیچه ای بدنش باشد. کنترل 
چاقی از دوران کودکی به معنای داشتن الگوی غذایی 
سالم و مناسب در کنار انجام دادن ورزش منظم و 
روزانه است. کودکانی که سابقه چاقی ژنتیکی دارند، 
ممکن است به محض کنار گذاشتن برنامه غذایی 
مناسب یا ترک فعالیت بدنی در طول روز، دوباره با 
بازگشت وزن مواجه شوند. اضافه وزن هایی که از 
می توانند  می شوند،  همراه  فرد  با  کودکی  دوران 
مشکالتی مانند دیابت، فشارخون باال، کلسترول خون 
باال یا بیماری های قلبی را در دوران جوانی و میانسالی 
برای فرد به دنبال داشته باشند؛ درست مانند مشکل 

قلبی که برای پدر ایلیا ایجاد شده است.

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه »میزگرد تغذیه«

چاقی ژنتیکی را با یک رژیم غذایی اصولی و منظم کنترل کنید!
تمام انواع چاقی ها از 

جمله چاقی ژنتیکی، کامال 
قابل درمان هستند. بهتر 

است بدانید که چاقی، 
چیزی جز موازنه بین کالری دریافتی و 

کالری مصرفی در طول روز نیست. اگر 
ما بتوانیم الگوی غذایی مناسبی برای 

یک فرد مبتال به اضافه وزن تعریف 
کنیم، می توانیم به  راحتی چاقی او را 

از بین ببریم و وزنش را کنترل کنیم. 
نکته مهم در مورد چاقی های مختلف، 
به  خصوص چاقی ژنتیکی، این است 

که نوع خوراکی های مصرفی از میزان 
مصرف آنها مهم تر است

 

یکی از رایج ترین مشکالتی که در اثر ابتال به اضافه وزن 
برای افراد پیش می آید، افزایش فشارخون و باال 
رفتن میزان کلسترول خون است. زمانی که فشار و 
کلسترول خون باال می رود، احتمال ابتال به گرفتگی 
عروق و درنتیجه حمله ها یا سکته های قلبی افزایش 
پیدا می کند. چاقی می تواند به خودی خود عاملی برای 
افزایش خطر ابتال به مشکالت قلبی در دوران جوانی 
از دوران  افرادی که  این رو،  از  باشد.  میانسالی  و 
مواجه  شدید  چاقی های  و  اضافه وزن  با  کودکی 
هستند،  بیشتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی 

هم قرار می گیرند. 
اگر بخواهیم یک توصیه ساده برای حفظ سالمت 
به اضافه وزن داشته  افراد مبتال  قلب و عروق در 
باشیم، ذکر این نکته ضروری است که این افراد 
در  اصولی  غذایی  برنامه  با یک  را  باید وزن شان 
می خواهید  اگر  بیاورند.  پایین  منظم  ورزش  کنار 
سالمت فرزندان تان را در دوران جوانی و میانسالی 
حفظ کنید، باید بتوانید وزن کودکان را در محدوده 

طبیعی نگه دارید. 
افزایش وزنی که از دوران کودکی با فرزندتان رشد 
از  بسیاری  به  او  ابتالی  زمینه  می تواند  می کند،  
بیماری ها، ازجمله دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی 
را فراهم کند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که 
و  خون  بد  چربی  افزایش  باعث  می تواند  چاقی 
کاهش چربی خوب خون در کنار افزایش فشارخون 
شود. این سه عامل در کنار یکدیگر، خطر ابتال به 
حمله یا سکته قلبی را افزایش می دهند. حتی در 
مواردی مرگ در اثر سکته های قلبی در افراد مبتال 

به چاقی های شدید گزارش شده است.

نگاه متخصص تغذیه

www.salamat.ir
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هرگز نباید »دمل چرکی« را دستکاری کرد

ضایعات پوستی ممکن است با دمل چرکی اشتباه گرفته  شود کیست مویی ظاهری مشابه دمل چرکی دارد

 دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمدصادق کالنتری دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر! »دمل« به چه ضایعات پوستی 
گفته می شود؟

کورک یا دمل که در اصطالح پزشکی به آن فرونکل 
)furuncle( اطالق می شود، نوعی عفونت پوستی در 
فولیکول مو و بافت اطراف  آن است. عامل اصلی ایجاد دمل، 
میکروبی به نام استافیلوکوک اورئوس است اما باکتری ها و 

قارچ های دیگر نیز ممکن است اضافه شوند. 
استافیلوکوک اورئوس به طور طبیعی روی پوست همه 
افراد زندگی می کند و غیربیماری زا است اما اگر در شرایط 
مساعد قرار گیرد، می تواند به عفونت و بیماری تبدیل 
شود. هر نوع صدمه به فولیکول مو باعث می شود تا این 
میکروب به راحتی وارد فولیکول مو شده و به بافت های 
زیرین برسد. در نتیجه حالت بیماری زا پیدا می کند و عامل 

بروز عفونت می شود. 
: دمل از نظر ظاهری چه عالئمی دارد؟

دمل ابتدا با ایجاد جوش یا دانه سفت )ندول( ظاهر می شود 
که معموال رنگ صورتی تا قرمزرنگ دارد، متورم است، 
درد کمی دارد و ابتدا با خارش همراه است. اما زمانی 
که چرکی شود، تورم افزایش پیدا می کند و فشاری که 
به بافت های اطراف دارد باعث بروز درد جدی می شود. 
هرچه دمل بزرگتر شود، به  خاطر فشار بیشتری که وارد 
می شود، درد نیز بیشتر خواهد شد. اگر دمل به روش 
اصولی و بهداشتی تخلیه شود، درد کاهش می یابد واال 
دمل خودبه خود می ترکد که عامل پخش شدن عفونت و 

جوشگاه می شود.
: معموال دمل روی چه قسمت  هایی از پوست 

ایجاد می شود؟
کورک یا دمل بیماری شایعی است و امکان دارد در تمام 
قسمت های پوست به وجود آید اما غالبا در نواحی صورت، 
گردن، باسن و ران ها دیده می شود. در این نواحی کرک 
و مو وجود دارد و ضربه به فولیکول های مو به دالیل 

مختلف اصالح، نشستن طوالنی و... نیز بیشتر است. 
اگر بهداشت پوست به خوبی صورت نگیرد و عرق و 
باکتری های پوست برطرف نشود، باکتری ها گسترش 

می یابد و زمینه بروز دمل تشدید می شود.
افرادی که مدت طوالنی می نشینند، عالوه بر رعایت بهداشت 
و دوش روزانه الزم است هر نیم ساعت یک بار چند قدم 
راه بروند تا جریان خون شان تسهیل شود. در این صورت 
اگر فولیکول مو آسیب دیده باشد، زمینه رشد و تکثیر 

باکتری ها و بروز دمل های چرکی کاهش می یابد.
نیز  سالمتی  برای  دمل  است  ممکن  آیا   :

خطرناک باشد؟
به  جز درد و تورم ظاهری، میکروبی که عامل بروز دمل 
شده ممکن است وارد جریان خون شود و باکتریمی ایجاد 
کند که به معنای عبور باکتری از خون است. گذر باکتری 
در خون نیز می تواند با بروز تب، احساس خستگی و 

درد بدن همراه باشد. 
سپتیسمی دیگر پیامد این حالت است که میکروب در 
خون باقی می ماند و وضعیت خطرناک می شود زیرا به 
اندام های حیاتی می رسد. البته سپتیسمی به ندرت اتفاق 
می افتد زیرا معموال با بزرگ شدن و درد شدید کورک، 

بیمار به پزشک مراجعه می کند. 
زمانی که فولیکول مو تخریب و فولیکولیت )التهاب 
فولیکول مو( ایجاد می شود، ناراحتی خفیف است و به شکل 
جوش کوچک چرکی )پسچول( ظاهر می شود که درمان 
ساده ای دارد. اما گاه چند فولیکول مو صدمه می بیند و 
رشد و تکثیر باکتری ها در وسعت زیاد منجر به ایجاد آبسه 
پوستی می شود. آبسه پوست بافت برجسته، قرمزرنگ، 
دردناک و سفت است و لزوم درمان جدی تری می طلبد.
چرکی  ضایعه  هر  که  می کنند  تصور  افراد  بعضی 
اما  کرد  تخلیه  و  دستکاری  باید  را  پوست  روی 
میکروب ها  و  باکتری ها  واردشدن  باعث  کار  این 

به بافت های زیرین شده و وضع وخیم تر می شود. 
: چه افرادی بیشتر مستعد بروز دمل هستند؟

اصالح نادرست موهای زائد با موچین یا سایر روش ها، 
رعایت نکردن بهداشت، نشستن طوالنی و  قدرت نداشتن 
برای تحرک در افراد دارای معلولیت، زمینه ساز آسیب به 
فولیکول مو و بروز دمل است. زمانی که میکروبی وارد بدن 
می شود، سیستم ایمنی بدن با آن مبارزه می کند، درنتیجه 
میکروب به راحتی نمی تواند عامل بیماری شود. ایجاد 
چرک نیز نشان دهنده تخریب این عوامل بیماری زا است.
اما بعضی شرایط مانند دیابت، آنمی )کم  خونی(، اختالالت 
ضعف ایمنی بدن یا مصرف طوالنی و دوز باالی داروهای 
سرکوب کننده ایمنی بدن مانند داروهای شیمی درمانی و 
کورتیکواستروئیدهای خوراکی موجب ضعف عملکرد 
سیستم ایمنی شده و بروز بیماری های مختلف از جمله 
دمل نیز افزایش می یابد. گرچه  رعایت نکردن بهداشت و 
تخریب فولیکول های مو علت شایع تر بروز دمل به خصوص 
در جوانان است اما اگر فردی به طور مکرر دچار دمل های 
چرکی و آبسه پوستی است و مدت کوتاهی پس از درمان 
دوباره این ضایعات ظاهر می شوند، از نظر سالمت وضعیت 

عمومی و مصرف داروها نیز باید بررسی گردد.
اگر فردی در طول زندگی خود یک یا دو بار دچار دمل 
یا آبسه پوستی شده اصال نباید نگران باشد اما در مواردی 
که این وضعیت تکرار  شود و به رغم رعایت بهداشت و 
عدم دستکاری پوست اتفاق بیفتد، الزم است فرد از نظر 

سالمت عمومی بررسی گردد.
: آیا می توان از بروز دمل پیشگیری کرد؟

مهم ترین نکته در پیشگیری از دمل، رعایت بهداشت 
پوست و روش های صحیح اصالح موهای زائد همچنین 
توجه به وضعیت بدن و فشار مداوم پوست ناشی از 
بی حرکتی یا نشستن مداوم است.  از نظر درمان در 
مراحل اولیه که به شکل ندول است، به سادگی درمان 

می شود و حتی خودبه خود نیز بهبود می یابد.
اگر عفونت به  هر علتی درمان نشود و سپتیسمی اتفاق بیفتد، 
میکروب به اندام های حیاتی می رسد که درمان مشکل تری 
خواهدداشت. به همین دلیل دمل یا آبسه پوستی را نباید 
بی اهمیت دانست و الزم است برای درمان به متخصص 

پوست مراجعه شود تا بهترین اقدام صورت گیرد. 
عالوه بر انتشار عفونت به بافت های عمقی پوست، اسکار 
یا جوشگاه نیز دیگر آسیبی است که دستکاری یا ترکیدن 

خودبه خود دمل ایجاد می کند. 
: درمان این ضایعه پوستی چگونه است؟

زمانی که دمل بزرگ می شود و با درد همراه است، معاینه 
توسط متخصص پوست الزامی خواهد بود. در این حالت، 
پزشک ابتدا دمل را بررسی می کند و اگر الزم باشد، عفونت 
را تخلیه کرده و محل را با محلول ضدعفونی  شستشو 
می دهد. اگر پوستی که دچار آبسه شده پس از تخلیه به 
همان حالت باقی بماند، دوباره عفونت جمع می شود. 
به همین دلیل گاز استریل به شکل نواری در منفذ دمل 

قرار می گیرد و روزانه تعویض می شود. 
اقدام درمانی دیگر اینکه نمونه ای از عفونت نیز در آزمایشگاه 
بررسی می شود تا نوع باکتری ها مشخص شده و مؤثرترین 
آنتی بیوتیک به پزشک اطالع داده  شود تا بر حسب شرایط 
بیمار و وضعیت سالمت عمومی بین یک تا دو هفته تجویز 
گردد. پس از این دوره درمان، دمل معموال بهبود می یابد 
اما الزم است فرد به اصول بهداشتی و شیوه اصالح و 
سبک تحرک نیز توجه نماید. دمل های ناحیه باسن و 
ران ها به خصوص در فصل تابستان به دلیل تجمع عرق و 

چربی پوست شایع تر است. 
به طور کلی دمل های چرکی نباید فشار داده  شود و از 
دستکاری دمل به خصوص در نیمه باالیی صورت باید 
پرهیز کرد زیرا وجود عروق مهم در این قسمت می تواند 

منجر به انتشار عفونت به چشم و حتی مغز شود. 

دمل چرکی جزو شایع ترین ضایعات پوستی هستند که 
گرچه در ابتدا کوچک و شبیه جوش های پوستی است اما 
بزرگ و دردناک می شود. ضایعات مختلف پوستی ممکن 
است شبیه دمل چرکی باشند که در صورت عدم تشخیص 
صحیح و درمان مناسب، بهبود نمی یابند و مدت ها برای 

بیمار آزاردهنده خواهد بود. 

آکنه ندولوکیستیک، مهم ترین ضایعات شبه 
دمل چرکی

آکنه ندولوکیستیک مهم ترین ضایعات پوستی شبیه دمل 
هستند. این ضایعات ممکن است عالوه بر پوست صورت، در 
قسمت های دیگر مانند گردن نیز ظاهر شوند یا اینکه به شکل 
گسترده و منتشر باشند. آکنه های ندولوکیستیک معموال روی 
صورت، قسمت فوقانی تنه و ناحیه باالی کمر متمرکز هستند 
اما دمل عالوه بر سر و صورت، اطراف بینی و گوش، چانه 
و گردن، غالبا زیربغل، کشاله ران و باسن به وجود می آیند. 

هیدرادنیت ساپوراتیو، اختالل ژنتیک 
فولیکول های مو 

بیماری »هیدرادنیت ساپوراتیو« یا »هیدرادنیت عفونی« نیز 
با آبسه ها و سینوس های چرکی و ترشح دار به  خصوص در 
قسمت های زیربغل، بین سینه ها، زیر پستان ها، چین شکم، 

کشاله ران و خط باسن دیده می شود. ضایعات ناشی از 
این بیماری نیز عمیق و چرکی هستند اما به دلیل اختالل 
ژنتیک در ساختار فولیکول های مو به وجود می آیند. گاه این 
بیماری با دمل های معمولی پوست اشتباه گرفته می شود و 

در مراحل اولیه شبیه به دمل های مقاوم است. 

بیماری های نادر و التهابی و شباهت با دمل چرکی 
بعضی از بیماری های نادر مانند قارچ های عمقی و عفونت های 
فرصت طلب و... نیز ممکن است با ضایعات دردناک و 
ترشح دار خود را نشان دهند که شبیه آبسه است. در مواردی 
که دمل ها مقاوم به درمان هستند، بهتر است پزشک احتمال 

چنین مشکالتی را نیز درنظر بگیرد.
بیماری های التهابی به  خصوص در نواحی مودار پوست 
و سر نیز دیگر تشخیص افتراقی با دمل پوستی است. 
این مشکالت به دلیل التهاب در فولیکول های مو اتفاق 
می افتد که با ریزش بخشی از موها و آبسه دردناک و 
ترشح دار روی سر و پشت گردن بروز پیدا می کند. گرچه 
ممکن است این مشکل با دمل چرکی اشتباه گرفته شود 
اما نوعی واکنش خودایمنی هستند که همراه آنها سلول های 
البته چرک در این موارد  التهابی و چرک وجود دارد. 
ناشی از عفونت نیست و به دلیل واکنش ایمنی نسبت به 

فولیکول های مو به وجود می آید.

کیست مویی یا سینوس پیلونیدال به حفره ای در 
پوست اطالق می شود که حاوی کرک و مو و 
ترشحات چرکی است. از آنجا که این ضایعات، 
مجرایی به سمت خارج دارد و ترشحات عموما 
بیرون می آید، به آن سینوس گفته می شود که 
عبارت بهتری نسبت به کیست است. شایع ترین 
قسمت بروز سینوس پیلونیدال، دنبالچه و پایین 
کمر است. سینوس پیلونیدال مشکل شایع پوستی 
است که به دلیل فرورفتن مو در بافت های زیرین 
ایجاد و موجب بروز واکنش عفونی می شود. در 
اکثر موارد این ضایعات حاوی مو و چرک هستند 
و باعث درد و ناراحتی برای فرد می شوند. این 
بیماری در مردان شایع تر است و معموال پس 

از سن بلوغ دیده می شود. 

لیزر موهای زائد بهترین راهکار 
پیشگیری از سینوس پیلونیدال است

عوامل متعددی در بروز سینوس پیلونیدال نقش 
دارد که از جمله می توان به پرمویی، رویش موهای 
زیاد در ناحیه نشیمنگاه، چاقی، نشستن طوالنی، 
تحرک کمتر، پوشیدن لباس های تنگ و عدم رعایت 

بهداشت اشاره کرد. 

برای پیشگیری از بروز سینوس پیلونیدال، بهداشت 
و اصالح موهای زائد از طریق لیزر بهترین راهکار 
است. اما جراحی مؤثرترین درمان قطعی آن است 
و از آنجا که روش های موضعی و خوراکی تاثیر 
چندانی در بهبودی آن ندارند، اکثر بیماران به 
معاینه توسط جراح و برداشتن سینوس نیاز دارند.

بیماران دیابتی مستعد بروز دمل  
بزرگ هستند

دمل را نباید با سینوس پیلونیدال اشتباه گرفت، 
دمل عفونت حاد فولیکول  مو و مشکل جدی تر 
از فولیکولیت است. دمل نیز معموال در نواحی 
مودار دیده می شود و کشاله ران، باسن و زیربغل 
شایع ترین نواحی بروز دمل است که گاه به دلیل 
اصالح موهای زائد با روش های غیرلیزر ممکن 
است ایجاد شود. درمان آنتی بیوتیک خوراکی در 
بهبود دمل مؤثر است اما گاه پزشک تخلیه دمل 
بهبود سریع تر آن کمک  به  را الزم می داند که 
می کند. در مبتالیان به دیابت، بروز دمل های بزرگتر 
شایع است که کاربانکل شناخته می شود و درمان 
با آنتی بیوتیک های قوی و تخلیه دمل ضروری 

است تا از عوارض دیگر جلوگیری گردد.
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  دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمد فصیحی دستجردی
متخصص بیماری های عفونی و نوپدید

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه متخصص طب ایرانی-اسالمی

صورت یکی از شایع ترین قسمت های بدن است که 
جوش های پوستی یا پاسچول در آن ظاهر می شوند و 
تغییرات هورمونی مهم ترین عامل ایجاد آنها به حساب 
می آید. افرادی که پوست چرب دارند نیز اگر دچار 
انسداد منافذ پوستی شوند، ممکن است میکروب ها 
و باکتری ها در این قسمت ها جای گیرند و زمینه 

بروز جوش فراهم شود. 
در موارد تغییرات هورمونی، کورینه باکتریوم آکنه ای 
شایع ترین باکتری عامل بروز جوش پوستی است اما 
پاسچول های بزرگ چندان ارتباطی با این باکتری 
ندارند و غالبا ناشی از عفونت استافیلوکوکی هستند.
درمان های موضعی و سیستمیک مختلفی برای بهبود 
جوش های پوستی وجود دارد که متخصص پوست 
می تواند بهترین روش را پیشنهاد دهد. اما نکته بسیار 
مهم اینکه روی صورت ناحیه فرضی موسوم به 
مثلث خطر وجود دارد که از روی بینی شروع شده 
و تا لب ها ادامه دارد. هیچ نوع دستکاری پوست 
در این ناحیه نباید انجام شود زیرا عفونت می تواند 

گسترش پیدا کرده و حتی به مغز برسد. 
سیر گسترش عفونت به این شکل است که امکان 
دارد ابتدا جوش ها به سلولیت تبدیل  شوند به طوری 
که جوش کوچک و محدود سطح وسیع تر پوست 
را درگیر کرده و قرمزی و تورم بیشتر شود. درگیری 
سطح وسیع تر پوست می تواند به عروق خونی برسد 
که زمینه انتقال عفونت به مغز را خواهد داشت و 
حتی ترومبوز یا انسداد عروق به سمت مغز اتفاق 
بیفتد که آبسه مغزی، اینفارکت مغزی و ترومبوز 
سینوس های مغز از جمله پیامدهای این وضعیت 
است. حتی در موارد نادرتر ممکن است منجر به 
نابینایی شود. از همین رو باید به آناتومی خاص صورت 
توجه داشت و از هر گونه دستکاری که احتمال انتقال 

عفونت را دربردارد باید به طور جدی پرهیز نمود. 

در طب ایرانی، بیماری های پوستی غالبا به مشکالت 
کبد مربوط است و براساس مزاج کبد تقسیم بندی 
می شوند. به عنوان مثال، جوش و ضایعات پوستی 
در دوران نوجوانی که آکنه نام دارد، به علت گرمی 
در کبد اتفاق می افتد. کورک به خصوص در ناحیه 
پایین تنه به علت سودا یا بلغم یعنی سردی در کبد 
است که می تواند ناشی از تحرک کم بدن یا چربی زیاد 
بدن باشد. برخالف آکنه که از گرمی ایجاد می شود، 

کورک و دمل ناشی از سردی است. 
برای درمان کورک در صورتی که بزرگ باشد، از 
روغن سیاه استفاده می شود که به جمع شدن عفونت و 
خروج آن کمک می کند. روغن سیاه یا اکتیول یکی از 
روش های بهبود این بیماری بدون نیاز به آنتی بیوتیک 
است که در داروخانه ها به فروش می رسد. بعضی از 
مردم به طور تجربی از ترکیب آرد، زردچوبه و عسل 
نیز به عنوان مرهم برای جمع شدن و تخلیه عفونت 

استفاده می کنند که معموال مؤثر است. 
در بیمار مبتال به کورک، عالوه بر روغن سیاه توصیه 
به پاکسازی کبد می شود و می توان از داروهای منضج 
یا داروهای پاکسازی کبد موجود در داروخانه ها برای 
این منظور استفاده کرد. البته در موارد دمل های شدید 
یا افراد مبتال به بیماری های زمینه ای مانند دیابت نیاز 

به آنتی بیوتیک نیز خواهد بود. 

دستکاری جوش     های 
اطراف بینی و لب ها احتمال 
انتقال عفونت به مغز را دارد

تدابیر طب ایرانی
 در مورد دمل

میزگرد »سالمت« درباره دمل های چرکی با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست، دکتر آزاده گودرزی 
متخصص پوست، دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق 

و بینی، دکتر محمدصادق کالنتری متخصص پوست 
و دکتر محمد فصیحی دستجردی محقق طب ایرانی- اسالمی

پرونده ای برای دمل 
عارضه ای دردناک

بروز انواع جوش های پوستی جزو شایع ترین علل مراجعه به متخصصان پوست است. این جوش ها 
ممکن است در اندام های مختلف ظاهر شوند که گاه عالوه بر تغییر ظاهری، دردناک و آزاردهنده هستند. 
»دمل« یا »کورک« که در ابتدا شبیه جوش کوچک است، نوعی از عفونت پوستی است که در فولیکول 
مو و بافت اطراف ایجاد و به تدریج بزرگ و دردناک می شود. دمل چرکی هرگز نباید دستکاری شود 

زیرا منجر به انتشار عفونت و عوارض جدی تر خواهد شد و حتما نیاز به معاینه توسط پزشک دارد. 
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 35 ساله هستم که حدود یک سال پیش دچار 
دمل بزرگی در ران پا شدم. پس از مدتی دمل خودبه خود خوب شد اما االن دوباره در ناحیه باسن یک دمل دیگر ظاهر 

شده که بسیار دردناک است. آیا تکرار این ضایعه می تواند خطرناک باشد و امکان پیشگیری وجود دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی



13پوست و زیبایی
بررسی عقب نشینی خط رویش موها و تفاوت آن با ریزش کلی تر موها 

عقب نشینی خط رویش موها؛ از پیشگیری تا درمان
ریزش مو یکی از مشکالت 
و  آزاردهنده  بسیار 
ناراحت کننده برای انسان ها 
است، زیرا موها نقش مهمی در 
هویت انسان ها دارند و ازدست دادن آنها می تواند 
با احساس ازبین رفتن جوانی یا تخریب هویت 
شخصی افراد همراه باشد. بعضی از ما می توانیم 
ریزش مو را بپذیریم و حساسیت خاصی نسبت 
به گذر زمان و افزایش سن نداشته باشیم، اما همه 
افراد این طور نیستند. در این مقاله قصد داریم 
که عقب نشینی خط رویش موها را بررسی کنیم 
که با ریزش کلی تر موها تفاوت هایی دارد. دکتر 
پنی جیمز، تریکولوژیست یا متخصص مشکالت 
مو و پوست سر و دکتر رایان ترنر، متخصص 
پوست ومو ما را در این زمینه راهنمایی می کنند. 

چگونه از عقب نشینی خط رویش 
موها جلوگیری کنیم؟ 

وقتی درباره ریزش مو صحبت می کنیم، باید 
به تفاوت میان عقب نشینی خط رویش موها و 
ریزش کلی موها توجه داشته باشیم، مخصوصا 
از نظر تفاوت شان در امکان رشد دوباره موها. 
به گفته دکتر جیمز، پوست سر دارای دو نوع الگو 
برای رشد و زوال موها است. ناحیه تاج موها 
به خوبی نسبت به اقدامات درمانی واکنش نشان 
می دهد،  اما رشد موهای جدید در ناحیه جلویی 
سر که به خط رویش آنها پیوند می خورد، به سختی 
شکل می گیرد. بنابراین نمی توان عقب نشینی خط 
رویش موها را پس از پیشروی آن جبران کرد، 
اما می توان از عقب نشینی بیشتر خط رویش 

جلوگیری کرد. 
پیشگیری از عقب نشینی خط رویش موها را 
این  نشانه های  اولین  با آشکار شدن  می توان 
عقب نشینی یا حتی سال ها پس از تجربه این 
مشکل شروع کرد )در حالت دوم، هدف اصلی 
این است که از بدتر شدن وضعیت عقب نشینی 
خط رویش جلوگیری کنیم(. زمان مشخص و 
ثابتی برای شروع اقدامات پیشگیرانه وجود ندارد 
)به جز تالش برای داشتن زندگی سالم(، زیرا 
شرایط هر فرد از نظر ریزش موها و عقب نشینی 

خط رویش آنها متفاوت است. 
دکتر ترنر می گوید: »عقب نشینی خط رویش 
ژنتیکی،  استعداد  مانند  علت هایی  می تواند 
 نوسانات هورمونی و افزایش سن داشته باشد. 
قسمت های خاصی از پوست سر به شیوه های 
آندروژن  هورمون های  به  نسبت  متفاوتی 
مانند دی هیدروتستوسترون )DHT( واکنش 
نشان می دهند، درحالی که همین واکنش ها به 
عقب نشینی خط رویش و نهایتا ریزش مو با الگوی 
مردانه منتهی می شود«. بنابراین اگر عقب نشینی 
خط رویش هنوز شروع نشده است، باید توجه 
ویژه ای به وضعیت آن داشته باشید و بالفاصله 
پس از مشاهده هر نوع تغییر حتما اقدامات الزم 
را شروع کنید. مراجعه به متخصصان پوست ومو یا 
پزشکان تریکولوژیست می تواند از این نظر برای 

شما مفید باشد، چون از این طریق یاد می گیرید که 
کدام اقدامات برای شما ضروری هستند و دقیقا 
در چه موقعیتی باید این اقدامات را شروع کنید. 

درباره استفاده از فیناستراید با 
پزشکان متخصص مشورت کنید 

فیناستراید )پروپشیا( دارویی است که فعالیت 
آنزیم خاصی به نام 5 ـ آلفا ـ ردوکتاز را مسدود 
می کند؛ یعنی همان آنزیمی که تستوسترون را به 
دی هیدروتستوسترون )DHT( تبدیل می سازد. 
فیناستراید در دوزهای باال برای درمان مشکالت 
یک   دوزهای  اما  می شود،  استفاده  پروستات 
میلی گرمی این دارو برای مقابله با ریزش مو 
تجویز می شوند. با توجه به این که DHT عامل 
اصلی در پژمردگی فولیکول موها است، فیناستراید 
تقریبا ریزش موی سریع را متوقف می کند )با 
افزایش سن طبیعی است که همچنان ریزش مو 
داشته باشید، اما استفاده از فیناستراید نهایتا این 
ریزش را تا حدود قابل توجهی کاهش می دهد(. 
اما از آنجایی که مصرف فیناستراید با مواردی از 
هشدارها و خطرات همراه است، فقط با تجویز 
پزشکان متخصص پوست ومو می توانید از این 
دارو استفاده کنید. به گفته دکتر ترنر، هرکسی 
که می خواهد از فیناستراید استفاده کند، باید با 
پزشکان درباره عوارض جانبی استفاده از این دارو 
مشورت داشته باشد، مخصوصا درباره کاهش 
قابل توجه هورمون های مردانه در اثر مصرف 
این دارو. یکی از عوارض جانبی غیررایج استفاده 
از فیناستراید، از دست دادن میل جنسی یا حتی 
اختالل نعوظ است. ثانیا، همان طور که دکتر 
جمیز اشاره می کند، قطع مصرف فیناستراید باعث 
می شود که ریزش مو با همان سرعت اولیه و 

طبیعی خودش دوباره فعال شود. بنابراین پس 
از شروع مصرف فیناستراید باید این روند را 
ادامه دهید، مگر این که دچار عوارض جانبی 
شوید و چاره ای جز قطع مصرف دارو نباشد. 

از ماینوکسیدیل استفاده کنید 
ماینوکسیدیل از محصوالت بدون نسخه برای 
مقابله با عقب نشینی خط رویش موها است. 
این محلول موضعی )که گاهی اوقات در قالب 
مکمل های خوراکی هم یافت می شود( جریان 
خون را افزایش می دهد و انتقال مواد مغذی 
می کند.  تقویت  هم  را  مو  فولیکول های  به 
همین ویژگی ها باعث می شود که استفاده از 
ماینوکسیدیل با ارتقای سطح سالمتی و استحکام 
موها همراه باشد. ماینوکسیدیل اثربخشی ویژه ای 
می تواند  حتی  و  دارد  سر  تاج  موهای  برای 
فولیکول های خاموش را هم احیا کند )یعنی 
همان فولیکول هایی که حدود یک سال یا بیشتر 
موفق به تولید مو نشده اند(. جلوگیری از خشک 
شدن همیشگی فولیکول های خاموش مو نیز 
یکی دیگر از فواید و مزیت های ماینوکسیدیل 
است. به همین دلیل هم با گذشت حدودا 6 ماه 
از استفاده مداوم و مستمر ماینوکسیدیل، متوجه 
خواهید شد که موهای ناحیه تاج سر ضخیم تر 
و قوی تر شده اند. بخشی از این تفاوت قابل 
توجه به قوی تر شدن موها برمی گردد، اما بخش 
مهم دیگری از این روند به احیای فولیکول های 
خاموش قبل از خشک شدن آنها و از دست رفتن 

فرصت احیای آنها مرتبط است. 
مدت زمان  »ماینوکسیدیل  جیمز  دکتر  به گفته 
مرحله آناژن )مرحله رشد هر فولیکول مو( را 
افزایش می دهد. اما توجه داشته باشید که در چند 

هفته ابتدایی استفاده از ماینوکسیدیل، ریزش کمی 
را تجربه خواهید کرد. این ریزش طبیعی است و 
به مرحله تلوژن موها برمی گردد،  درحالی که در 

عرض سه هفته هم فروکش می کند«. 
وقتی که از ماینوکسیدیل به صورت پیشگیرانه 
رویش  خط  عقب نشینی  از  جلوگیری  برای 
مزیت های  از  همچنان  می کنید،  استفاده 
ماینوکسیدیل بهره مند خواهید شد. ماینوکسیدیل 
در این وضعیت می تواند موها را قوی تر و سالم تر 
نگه دارد و درنتیجه عقب نشینی خط رویش موها 
را به تاخیر بیندازد. به گفته دکتر ترنر، هیچ مطالعه 
مستقیم و دقیقی هنوز اثربخشی ماینوکسیدیل 
برای مقابله با عقب نشینی خط رویش را مشخص 
نکرده است. اما ما می دانیم که ماینوکسیدیل با 
افزایش جریان خون در ناحیه سر، اثربخشی 
خوبی برای پیشگیری از عقب نشینی موها دارد. 
براساس درمان های رایج، مردان باید از محلول 
موضعی و 5 درصدی ماینوکسیدیل استفاده کنند، 
درحالی که محلول های 2 درصدی برای زنان 

مناسب هستند. 

سبک زندگی سالم را جدی بگیرید 
جای تعجب ندارد که سبک زندگی سالم و فعال 
به طور قابل توجهی برای محافظت از خط رویش 
موها مفید خواهد بود. کاهش استرس هم یکی 
از اجزای مهم برای مدیریت ریزش مو است. 
استرس می تواند در الگوهای رفتاری نادرست 
مصرف  در  زیاده روی  کشیدن،  سیگار  مانند 
قندها، نداشتن خواب و استراحت کافی، کم آبی، 
سوءتغذیه و... ریشه داشته باشد. بنابراین کنار 
گذاشتن این الگوهای رفتاری نادرست، نقش 
مهمی در مقابله با ریزش مو خواهد داشت. حتی 

می توانید با متخصصان پوست ومو درباره استفاده 
موقت از مکمل های خوراکی دوستدار پوست ومو 
مشورت کنید، زیرا بسیاری از این محصوالت 

برای تقویت رشد موها طراحی شده اند. 
 D به گفته دکتر جیمز، بیشتر ما از نظر ویتامین
 D دچار کمبودهایی هستیم، درحالی که ویتامین
دارای مزیت های بسیاری برای مقابله با ریزش 
موها و استحکام بخشی به آنها است. ویتامین های 
Bـ کمپلکس هم همین ویژگی را دارند، زیرا به 
افزایش تراکم موها و ارتقای کیفیت ساقه موها 
کمک می کنند. دکتر ترنر، بیوتین را هم به این 
فهرست اضافه می کند، چراکه بیوتین می تواند 
موها را تغذیه کند و باعث شود که موها سریع تر 

و قوی تر رشد کنند. 

با PRP و LLLT آشنا شوید 
PRP و LLLT دو روش دیگر برای محافظت 
از استحکام موها هستند که در سطح باالتری از 
اقدامات پیشگیرانه قرار می گیرند. شما می توانید با 
متخصصان پوست ومو درباره استفاده از PRP یا 
 LLLT درمان با پالسمای غنی شده از پالکت و

یا درمان با لیزرهای کم توان مشورت کنید. 
در PRP، یک نمونه خون از بازوی فرد گرفته 
می شود و سپس در سانتریفیوژ قرار می گیرد 
حاوی  پالسما  شود.  جدا  آن  پالسمای  تا 
پروتئین های خاص و فاکتورهای رشد است 
که همگی می توانند به ترمیم سلولی و رشد 
دوباره فولیکول های مو کمک کنند. به همین 
دلیل هم پالسما به اطراف سر تزریق می شود تا 
فولیکول های مو بیدار شوند و رشد و استحکام 

موها روند ارتقای کیفیت را شروع کنند. 
در LLLT با نوعی روش درمانی جدید برای 
مقابله با ریزش مو مواجه هستیم که بدن را 
به باز رشد سلولی وادار می کند و گردش 
خون را ارتقا می دهد. این فناوری های جدید 
دائما  نوظهور  تکنیک های  دیگر  کنار  در 
گران  به  توجه  با  هستند.  تکامل  درحال 

درباره  باید  خاص،  روش های  این  بودن 
اثربخشی واقعی آنها با پزشک مشورت کنید. 

چگونه عقب نشینی خط رویش موها 
را درمان کنیم؟ 

عقب نشینی خط رویش با استفاده از قرص، 
مکمل، لیزر، تزریق یا محصوالت موضعی قابل 
درمان نیست. وقتی که خط رویش مو عقب نشینی 
کند، فولیکول هایی که جلوی خط رویش جدید 
قرار دارند همگی خشک می شوند و دیگر موی 
جدیدی به وجود نمی آورند، حتی اگر بیشترین 

تالش را هم به کار بگیرید. 
در اغلب موارد می توان موهای تاج سر را بازیابی 
کرد )همان موهایی که در سال های اخیر ریخته اند 
ولی هنوز فولیکول های خاموش و زنده دارند(، 
اما خیلی ها هنوز تفاوت های بین این دو نوع 
ریزش را درک نکرده اند. با این حال، دکتر ترنر 
تصویر واضحی درباره این موضوع ترسیم می کند 
و می گوید که بسیاری از ما خیلی دیر به مساله 
عقب نشینی خط رویش موها توجه می کنیم و در 
عوض بیشتر به تراکم موها در ناحیه تاج سر توجه 
داریم. پس اگر بالفاصله بعد از مشاهده اولین 
نشانه های عقب نشینی خط رویش اقدامات الزم را 
شروع کنیم، فرصت جلوگیری از این مشکل را از 
دست نمی دهیم. این متخصص می گوید: »مساله 
اصلی این است که ابتدا عقب نشینی خط رویش 
اتفاق می افتد و سال ها می گذرد تا فولیکول ها کامال 
خاموش شوند، برای همیشه خشک گردند و 
احتمال رشد دوباره آنها به صفر برسد. با این که 
ریزش در تاج موها دیرتر اتفاق می افتد، اما بیشتر 
افراد سریعا برای درمان این مشکل اقدام می کنند. 
در این شرایط هنوز برای بازفعال سازی فولیکول ها 
پیش از خشک شدن همیشگی آنها فرصت هست«. 

به کاشت مو هم فکر کنید 
بهترین  از همه مسائل بحث شده،  صرف نظر 
راه برای درمان عقب نشینی خط رویش موها 
جلوگیری از پیشروی بیشتر این مشکل است. 
اگر خط رویش مو عقب نشینی کند، فقط یک 
راه برای بازگرداندن خط رویش باقی می ماند 
از  افراد  بعضی  است.  مو  کاشت  هم  آن  که 
کاشت مو می ترسند، درحالی که این راهکار 
در جهان امروزی بسیار موثرتر است و به نتایج 
واقع بینانه منتهی می شود. پزشکان می توانند موها 
را به صورت یکنواخت، متراکم و با زاویه رشد 
مناسب کاشت کنند، درحالی که هیچ جای زخمی 
هم در محل برداشت )معموال پشت سر( باقی 
نگذارند. با توجه به این که موهای پشت سر از 
نظر ژنتیکی مستعد عقب نشینی، نازک شدن و 
حتی ریزش نیستند، نتایج حاصل از کاشت مو 
ماندگار خواهند بود. با این حال، پس از کاشت 
مو هم باید اقدامات پیشگیرانه مانند مصرف 
فیناستراید و ماینوکسیدیل را هم ادامه دهید تا 

باقی موها را سالم و قوی نگه دارید.
Byrdie :منبع

 ترجمه: 
یوسف 

صالحی 

عقب نشینی خط رویش می تواند 
علت هایی مانند استعداد ژنتیکی، 
 نوسانات هورمونی و افزایش سن 

داشته باشد. قسمت های خاصی از 
پوست سر به شیوه های متفاوتی 
نسبت به هورمون های آندروژن 

مانند دی هیدروتستوسترون 
واکنش نشان می دهند، درحالی که 
همین واکنش ها به عقب نشینی خط 

رویش و نهایتا ریزش مو با الگوی 
مردانه منتهی می شود. بنابراین اگر 
عقب نشینی خط رویش هنوز شروع 

نشده است، باید توجه ویژه ای به 
وضعیت آن داشته باشید و بالفاصله 

پس از مشاهده هر نوع تغییر حتما 
اقدامات الزم را شروع کنید
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منب

رشد  درحال  همیشه  ما  موهای 
چرخه  این  و  هستند  ریزش  و 
نمی شود.  متوقف  هیچ وقت 
به طور  ما روزانه  ریزش موهای 
میانگین به 100 تار مو می رسد، اما موها مجموعا 
همچنان بلندتر می شوند. مجموعه این روند چه 
ویژگی هایی دارد؟ در این مطلب مهم ترین سواالت 
باترا،  از دکتر سونیا  درباره چرخه رشد موها را 
از شروع  پیش  پرسیده ایم.  پوست ومو  متخصص 
پرسش و پاسخ، دکتر باترا تاکید می کند که رشد 
می گیرد،  شکل  کامل  چرخه  یک  براساس  موها 
واحد  یک  به عنوان  فولیکول ها  از  کدام  هر  اما 
مستقل هم عمل می کنند تا همه موها همزمان با 

نکنند.  همدیگر ریزش 

1. رشد موها چه مراحلی دارد؟ 
در هر وضعیت و موقعیتی که باشیم، هر کدام از تارهای 
مو باید در یکی از چهار مرحله رشد قرار بگیرند. 
 آناژن: مرحله رشد که در آن سلول های مو به طور 
فعال تقسیم می شوند. این مرحله در ناحیه پوست 
سر به طور میانگین بین 3 تا 4 سال طول می کشد. 
 کاتاژن: در این مرحله انتقالی، سلول ها دیگر تقسیم 
نمی شوند و موها تحلیل می روند تا بخشی از موها به وجود 
بیاید که club نام دارد و به سطح پوست سر نزدیک تر 
است. این روند معموال حدود 2 هفته طول می کشد. 

 تلوژن: در این مرحله که برای استراحت موها 
است، موهای تحلیل رفته یا بخش club موها در 
فولیکول باقی می مانند. این مرحله بین 1 تا 4 ماه 

طول می کشد. 
 اگزوژن: قبال اگزوژن را به عنوان بخشی از تلوژن 
در نظر می گرفتند، اما اخیرا اگزوژن به عنوان یک 
مرحله جداگانه مطرح می شود که در آن یک آناژن 
جدید در فولیکول مو به وجود می آید. در این حالت 
بعضی از موهایی که در مرحله تلوژن هستندمی ریزند 
و فولیکول جدیدی به جای آنها شروع به رشد می کند. 
هر فرد روزانه به طور میانگین بین 50 تا 100 تار از 

موهایش را از دست می دهد. 

محیط  یا  تاثیر سن  تحت  موها چگونه  رشد   .2
زندگی قرار می گیرد؟ 

تعداد موهایی که در چرخه رشد هستند، همزمان 
با افزایش سن کاهش می یابد. این روند کاهشی در 
افراد مبتال به طاسی وراثتی )آلوپسی آندروژنتیک 
یا الگوی ریزش موی زنانه( سرعت بیشتری دارد. 
می تواند  موها  چرخه  مهم،  نکته  این  بر  عالوه 
قرار  محیطی  استرس زای  عوامل  تاثیر  تحت 
داروها  از  بعضی  مصرف  مانند  عواملی  بگیرد. 
یا شیمی درمانی می توانند روندهای تقسیم سلولی 
را مختل کنند و درنتیجه رشد موها را مختل سازند. 
تکرار این وضعیت به شکل گیری ساقه های ضعیف 

مو منتهی می شود که درون فولیکول می شکنند. 

از موها در کدام  3. در هر موقعیتی، چه مقدار 
مرحله هستند؟ 

از همه موهای سر در  90 درصد  تا   85 معموال 
مرحله آناژن هستند، 1 درصد در حالت پسروی 
یا تحلیل قرار دارند و باقی موها نیز وارد مرحله 

استراحت یا ریزش شده اند. 
به همین دلیل است که روزانه معموال بین 50 تا 

100 تار مو از موهای سر می ریزند. 

4. سرعت رشد موها معموال چقدر است؟
سرعت رشد موهای پوست سر به طور میانگین به 1 
سانتی متر در هر ماه می رسد. با این حال، معنایش این 
نیست که موها نمی توانند سریع تر یا آهسته تر رشد 
کنند. از نظر متخصصان پوست ومو، محدوده عادی 
برای رشد موها بین 0/6 سانتی متر تا 3/36 سانتی متر 
در هر ماه است. این میزان رشد تحت تاثیر عوامل 
مختلفی قرار دارد مانند سن، هورمون ها، ژنتیک و 
بماند  این که فولیکول موها سالم  برای  بیماری ها. 
و رشد موها در وضعیت عادی قرار بگیرد، رژیم 
غذایی شما باید به طور منظم حاوی آهن، پروتئین 

و ویتامین های B باشد. 

بیشتر  رشد  به  را  موها  می توان  چگونه   .5
کرد؟ تحریک 

ریزش  عادی  بیش ازحد  ناگهانی  به طور  موها  اگر 
کردند یا مثال ریزش موی تکه ای و واضحی را در 
پوست سر مشاهده کردید، حتما باید برای بررسی 
مراجعه  پوست ومو  متخصص  پزشکان  به  دقیق تر 
داده  اصلی تشخیص  اول علت  در درجه  تا  کنید 
برای شما شروع  درمانی  روندهای  و سپس  شود 
شوند. مصرف بعضی از داروها، شیمی درمانی و حتی 
ناراحتی های روانی می توانند به ریزش ناگهانی موها 
منتهی شوند. از سوی دیگر، الگوی طاسی زنانه هم 
جزو علت های ژنتیک است که به ریزش تدریجی 

موها منتهی می شود. 
روندهای درمانی برای هر کدام از علت های ریزش 
مو، براساس ویژگی های همان علت و شرایط 
فرد بیمار تعیین می شوند. گاهی اوقات این 
مشکل با استفاده از شامپوهای خاص، 
درمان های موضعی و تغییرات خاص 
در شرایط و محیط زندگی درمان 
می شود. رایج ترین شیوه ها برای 
تحریک موها به رشد بیشتر هم 
استفاده  هستند:  ترتیب  بدین 
ویتامین،  حاوی  شامپوهای  از 
استفاده از محصوالت موضعی 
حاوی ماینوکسیدیل یا آمینکسیل، 
و افزایش استفاده منظم و همیشگی 
از مواد غذایی مناسب برای ارتقای 

سالمتی و کیفیت موها.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

اگر موها به طور ناگهانی بیش ازحد عادی ریزش کردند 
یا مثال ریزش موی تکه ای و واضحی را در پوست سر 

مشاهده کردید، حتما باید برای بررسی دقیق تر 
به پزشکان متخصص پوست ومو مراجعه کنید تا 

در درجه اول علت اصلی تشخیص داده شود 
و سپس روندهای درمانی برای شما شروع 

شوند. مصرف بعضی از داروها، شیمی درمانی 
و حتی ناراحتی های روانی می توانند به ریزش 

ناگهانی موها منتهی شوند. از سوی دیگر، 
الگوی طاسی زنانه هم جزو علت های ژنتیک 

است که به ریزش تدریجی موها منتهی 
می شود

پاسخ به مهم ترین سواالت درباره چرخه رشد موها

شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد



در سال 2017 میالدی، یک کارشناس محیط زیست 
در کنار رودخانه سارابایا در کشور اندونزی ایستاد و 
ظرف یک ساعت 176 عدد پوشک یکبار مصرف را 
شمرد که روی آب شناور بودند و به این ترتیب، تصمیم 
گرفت کوشش های خود در زمینه پسماندها را بر پوشک ها متمرکز کند.

پوشک ها به شدت آلوده کننده هستند
پوشک هایی که در چرخه دفع زباله فکری برای آنها نشود، در آخر از 
منابع آبی، اغلب رودخانه ها، سر درمی آورند و در آب به میکروپالستیک ها 
)ذرات بسیار ریز پالستیک( و رسوب های شیمیایی تبدیل می شوند، حیات 
در دریاها را در خطر می اندازند و می توانند باعث آلوده شدن آب های 
آشامیدنی شوند که اغلب از رودخانه ها تامین می  شوند. هنوز هیچ قانون 
یا سیاستی در کشورهای مختلف جهان درباره تولید پوشک های یکبار 
مصرف وضع نشده. هرچند اغلب ساک ها و بسته بندی های پالستیکی 
مرکز بحث درباره مشکل پالستیک های یکبار مصرف هستند، اما امروزه 
پوشک های یکبار مصرف بخش بزرگی از ضایعات پالستیکی در جهان 
را تشکیل می دهند. این پوشک ها از انواع پالستیک ساخته می شوند، 

از جمله الیه خارجی و الیه داخلی ضدآب ساخته شده از پلی اتیلن.

ساالنه 167میلیارد پوشک یک بارمصرف
هر کودک تا زمانی که به سن رفتن به دستشویی برسد، حدود 4هزار تا 
6هزار پوشک مصرف می کند. ساالنه حدود 167میلیارد پوشک یکبار مصرف 
تولید می شود که تولید این مقدارنیازمند نزدیک به 249میلیون بشکه نفت 
خام است. با دلیل مخلوط شدن انوام مواد و اضافه شدن فضوالت انسانی 
به پوشک، بازیافت آن چرخه بسیار دشواری است. در جهان هر دقیقه 
بیش از 300هزار پوشک وارد محیط های دفع زباله یا سوزانده یا در طبیعت 
رها می شود. این مساله به خصوص درباره کشورهای جنوب غربی آسیا 

که جمعیت و طبقه متوسط در حال افزایش است، بیشتر دیده می شود.

راه حلی که راه حل نشد!
به نظر می رسد، یک راه برای حل این مشکل پیچیده، حل تولید پوشک های 

تجزیه پذیر است تا بتوان با خیال آسوده و بدون احساس عذاب وجدان 
از آنچه بعد از مصرف این محصوالت اتفاق می افتد، آنها را مصرف کرد. 
هرچند بخش بزرگی از عناصر به کار رفته در پوشک های یکبار مصرف 
تجزیه پذیر از جمله نوار چسبی یا الیه بیرونی نیز از عناصر پالستیکی 
ساخته شده اند. بهترین پوشک ساخته شده از مواد تجزیه پذیر در کشور 
انگلستان، حاوی 80درصد عناصر تجزیه پذیر است. البته به گفته متخصصان 
محیط زیست، عناصر تجزیه پذیر در تولید پوشک هم نمی توانند چاره کار 
باشند. آنها می گویند، مردم بعد از استفاده از پوشک آن را به صورت رول 
می پیچند و آن را با چسب می بندند، به این ترتیب، الیه بیرونی پالستیکی تمام 
بخش های تجزیه پذیر را می پوشاند. وقتی پوشک پیچیده شده به زمین های 
دفع زباله می رسد، بخش های تجزیه پذیر آن در معرض هوا قرار نمی گیرند 
و به دلیل نرسیدن اکسیژن مورد نیاز، نمی توانند تجزیه شوند. به این ترتیب، 
مصرف کننده دوستدار محیط زیست پول بیشتری بابت پوشک های دوست 

طبیعت می پردازد، در حالیکه در عمل تفاوت چندانی به وجود نمی آید.
یک راه حل عملی کاهش مصرف پوشک های یکبار مصرف است. در گذشته ای 

نه چندان دور، اگر نگوییم تمامی که بخش بزرگی از پوشک های بچه بعد 
از استفاده شسته می شدند. این پوشک ها یا آنطور که در بین مردم گفته 
می شود، کهنه های بچه از کتان ساخته می شوند. برای شستن آنها، می توان 
پوشک های بچه استفاده شده را در سطل های دردار نگهداری کرد و آخر 
هر روز درون ماشین لباسشویی انداخت. الیه بیرونی برای این پوشک های 
نخی البته پالستیکی است که آن را هم می توان به دفعات شست. برای 
جدا کردن مدفوع بچه از روی پوشک، الیه های آماده ای وجود دارد که 
آنرا روی پوشک نخی می گذارند و در صورت دفع مدفوع، آن الیه را به 
همراه مدفوع کودک دور می اندازند. این روش هر چند کمی نیازمند وقت 
و حوصله و نیز مصرف آب و انرژی است، اما به نظر می رسد بهترین راه 
برای جلوگیری از آلودگی محیط توسط پوشک های یکبار مصرف باشد.

در ضمن مصرف کمتر پوشک های یکبار مصرف به معنای صرفه جویی 
در هزینه های خانوار است. حتی می شود به دولت ها پیشنهاد کرد که برای 

تولید پوشک های قابل استفاده نخی سوبسید پرداخت کنند.
منبع: گاردین   
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 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

پوشکهاییکبارمصرفازبیشترینزبالههایپالستیکیآالیندهبهشمارمیروند

با پوشک های یکبار مصرف چه باید کرد؟

گزارش سبز

پوشک هایی که در چرخه دفع زباله 
فکری برای آنها نشود، در آخر از منابع 
آبی، اغلب رودخانه ها، سر درمی آورند 

و در آب به میکروپالستیک ها )ذرات 
بسیار ریز پالستیک( و رسوب های 

شیمیایی تبدیل می شوند، حیات 
در دریاها را در خطر می اندازند 

و می توانند باعث آلوده شدن 
آب های آشامیدنی شوند که اغلب از 

رودخانه ها تامین می شوند. هنوز هیچ 
قانون یا سیاستی در کشورهای مختلف 

جهان درباره تولید پوشک های یکبار 
مصرف وضع نشده

یادداشت سبز

گل آقا که خود را شهروندی قانون مدار و نگران 
محیط زیست می داند، با مراجعه به قانون اساسی 
توانسته اصلی را پیدا کند که براساس آن به شهروندانی 
که محیط زیست را به هر نحو تهدید می کنند، تذکر 

و هشدار قانونی بدهد.
اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید: »در جمهوری 
اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و 
نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به 
رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. 
از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی 
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مناظره 
پیدا کند، ممنوع است.« با وجود این، خیلی ها این 
اصل از قانون اساسی را زیر پا می گذارند. حاال گل آقا 
تصمیم گرفته براساس همین قوانین جلوی کارهای 

آقا فرخ، همسایه بی مالحظه اش، را بگیرد.
آقا فرخ که کارش بساز و بفروشی است و در این 
کار هم خیلی بی مالحظه و قانون گریز است، همیشه 
برای همشهری هایش دردسر و ناراحتی به وجود 
می آورد. نمونه های زیادی از تخلف در رابطه با 

پسماند را می شود در رفتارها و کارهای روزمره 
همین آقا فرخ دید، اما بیشترین چیزی که می تواند 
باعث عصبانیت گل آقا بشود، روبرو شدن با راننده های 
بی مالحظه ای است که آشغال های داخل ماشین را هر 
جا که خواستند از پنجره به بیرون پرتاب می کنند.

براساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسالمی، زباله 
ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و 
حتی در اغلب موارد اشخاص حقیقی و حقوقی از 
این جرم متضرر می شوند بنابراین، اعالم جرم فقط در 
صالحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه اعالم و 
شکایت از این کار از سوی سایر افراد هم ممکن است.
بند 2073 جدول جرایم رانندگی می گوید: »پرتاب 
کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء و آب دهان 
از وسیله نقلیه در معابر شهرهای بزرگ و جاده های 

بین شهری، 300هزار ریال جریمه دارد. 
در بند 2075 جدول جرایم رانندگی، برای ریختن یا 
ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده 
و تخریب کننده راه در شهرهای بزرگ و جاده های 

بین شهری، 300هزار ریال جریمه تعیین شده.
براساس بند 2058، تخلیه زباله و مصالح ساختمانی، 
فاضالب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور و 
مرور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها، 500هزار 

ریال جریمه دارد.

مقایسه جرایم زیست محیطی 
در کشورهای دیگر

بد نیست جریمه همین کارها را در کشورهای دیگر 
با جریمه در کشور خودمان مقایسه کنیم. مثال در 
هلند جریمه پرت کردن زباله سیب 2200 یورو 
است و فرد خاطی را در تلویزیون رسمی کشور هم 
نمایش می دهند. اینجا آقا فرخ فصه ما با فکر کمک به 
طبیعت، زباله های میوه را پای درخت خالی می کند و 
فکر می کند این آشغال ها جذب طبیعت می شود. در 
صورتی که همین زباله های طبیعی تا پیش از تجزیه 
کامل با بوی بد و محیطی از میکروب که به دور خود 
ایجاد می کنند، باعث آلودگی محیط زیست می شوند.
در سنگاپور، ریختن زباله به خیابان جرمی جدی 
است. کسی که 3 بار خیابان ها را کثیف کند، در 
بار چهارم در روز تعطیل با پیشبندی که عبارت 

»من شهر را کثیف کرده ام« روی آن نوشته شده، 
باید خیابان های شهر را جارو بزند.

آقا فرخ ما اما هر بار برای تخمه شکستن کمی 
جای خود را تغییر می دهد تا مجبور نباشد پوست 

تخمه های خود را که به زمین ریخته جمع کند.
جرایم نقدی کشورهای پیشرفته برای کثیف کردن 
محیط قابل توجه است. برای مثال، جریمه ریختن 
غیرقانونی زباله در مکان های عمومی در شهری مانند 
تورنتوی کانادا، 380 دالر است، اما متاسفانه این در 
حالی است که هر کدام از ما به فرهنگ چند هزار ساله 
خودمان می بالیم و مدعی هستیم در عصر کوروش 

کبیر حقوق شهروندی را ما به دنیا عرضه کرده ایم.

قانون درباره محیط زیست چه می گوید؟

قاب سبز

بده/ زاینده  به اصفهان نفس  خروش زنده رود؛ مردم می گویند 
رود  را پس بده. این فقط اعتراض صنفی تعدادی کشاورز برای 

گرفتن حقابه از کرانه نشینان باالدست رود نیست. 
قطعا خشکیدگی تاالب گاوخونی یک بحران و مساله ملی است 
و در مقیاس ملی باید برای نجات حوزه زاینده رود کمک شود 

اما راه حل مساله انتقال آب نیست. 
چاره کار کاهش بارگذاری های بی رویه بر این حوزه و به خصوص 
از سال 57   بعد  برچیدن کشاورزی در عمده سطوحی است که 

زیر کشت رفته اند.

کل و بز در استان یزد،  محیط بان حجت تیموری

هنوز خاک هرمز را می فروشند! ممنوعیت فروش خاک و به ویژه 
برداشت خاک از جزایر خلیج  فارس در سال ۹7 مصوب و به همه 
ارگان ها و نهادها ابالغ شد. این مصوبه در پی جنجال های فراوان 
رسانه ای که پیگیر فروش گسترده و معدن کاری در جزیره هرمز، 
رنگارنگ ترین جزیره خلیج  فارس و صادرات این خاک  رنگارنگ 
بودند،  فارس  خلیج   به ویژه کشورهای حوزه  از کشور  خارج  به 
مصوبه  این  وجود  با  همشهری  روزنامه  گزارش  شد.به  تصویب 
کافی است جمله خرید خاک هرمز را در گوگل جست وجو کنید 
تا وبسایت های متعدد فروش که بدون ممنوعیت فعالیت می کنند، 

در دسترس شما قرار گیرد.

عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
سال  در  میانگین  طور  به  تهران  »در  می گوید:  ایران  بهداشت 
معلق  ذرات  با  مواجهه  به  منتسب  مرگ   ۳75۱ تعداد   ۱۳۹۹

رخ داده است.«
آلودگی  تاثیر  تحت  هم  تهران  شهر  اهالی  همه  وی،  گفته  به 
هوا بوده اند. شاهسونی می گوید: »اگر غلظت آالینده های هوا 
از یک حدی بیشتر شود باید تعطیلی هایی انجام شود و کاهش 
کمیته  از  ما  »گالیه  و  باشیم«  داشته  را  ادارات  کار  ساعات 
کاهش آلودگی هوا و کمیته اضطرار شهر تهران این است که 

نمی کنند.« اقدام  دستورالعمل  طبق 

هشدار سبز

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
به عنوان ششمین عامل مرگ زودرس در جهان 
معرفی شده است. براساس آمار رسمی، تنها در 
تهران ساالنه بیش از 4هزار نفر بر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند. عالوه بر سالمتی 
انسان، این ذرات می تواند به شدت بر اکوسیستم 

و کیفیت آب و هوا اثرگذار باشد.
و  اطالعات  برخی  بهداشت  جهانی  سازمان 
افزایش آلودگی هوا  دستورالعمل ها درباره زمان 

را پیشنهاد داده است:
چه زمانی هشدار آلودگی هوا داده می شود؟

هشدار آلودگی هوا زمانی است که تمرکز آالینده های 
هوا به صورت روزانه یا ساعتی به طور چشمگیری 
باالتر از سطح طبیعی و باالتر از دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت یا استانداردهای مربوط به 
دولت ها باشد. این هشدار معموالً زمانی داده می شود 
که احتمال باقی ماندن سطح باالی آلودگی برای 
یک بازه زمانی چند روزه داده شود. در زمان وجود 
سطوح باالیی از آلودگی هوا به صورت ثابت، مردم 
باید اقدامات سالمت را فورا انجام دهند این اقدامات 
شامل مشکالت تنفسی یا قلبی عروقی است و افراد 
آسیب پذیر باید به طور خاص مراقب باشند. با توجه 
به امکان تاثیرات کوتاه مدت آالینده های هوا باید 

فورا اقداماتی برای جلوگیری از قرار گرفتن طوالنی 
مدت در معرض آالینده ها انجام شود.

 در بسیاری از کشورها دولت ها سطوح جدی یا 
خطرناک آلودگی هوا را توسط »شاخص کیفیت 
هوای روزانه« می سنجند. این اعداد همواره برای 
پیش بینی روزهای آینده هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
شاخص کیفیت هوا یک شاخص کشوری و بومی 
است که بر پایه اندازه گیری های کوتاه مدت انجام 
اما شاخص دستورالعمل کیفیت هوای  می گیرد، 
سازمان جهانی بهداشت بر مبنای اندازه گیری های 
دراز مدت قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به 

مدتی طوالنی است.
در زمان اینکه سطح آلودگی هوا به سطح جدی 

یا خطرناک می رسد چه باید کرد؟
اقدامات  باید  محلی  مسووالن  صورت  این  در 
فعالیت هایی  محدودیت  برای  را  محدودکننده ای 
مانند رانندگی در شهرها اعالم کنند. مسووالن باید 
بتوانند بر توصیه های محدودکننده آلودگی هوا برای 

برنامه ریزی فعالیت ها هم نظارت کنند.
اقداماتی که در زمان آلودگی هوا می توان انجام داد
تا می توانید در خانه بمانید در زمان افزایش آلودگی 
هوا همه مردم خصوصا افراد در خطر مانند کودکان و 
افراد سالمند و افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی 

باید در خانه بمانند و تا حد امکان از اماکنی مانند 
جاده ها یا محل های تردد پرترافیک دوری کنند. برای 
جلوگیری از ورود هوا به داخل، پنجره ها باید بسته 
بمانند تا از ورود آلودگی بیرون به درون جلوگیری شود.
از فعالیت سنگین طوالنی مدت در فضای بیرون 
خودداری کنید. منابع اضافی که باعث افزایش آلودگی 
محیط های دربسته می شوند را استفاده نکنید. هر 
نوع وسیله سوزاندنی مانند چوب، اجاق های آتش، 
شمع و مواد بوزا نباید در داخل خانه استفاده شود. 
در ضمن از کشیدن سیگار و تنباکو در محیط های 

دربسته خودداری کنید.
توجه کنید که محیط های در بسته باید تمیز بماند. 
بهتر است برای گردگیری از دستمال های مرطوب 
استفاده شود چرا که وسایل کششی مانند جاروبرقی 
می تواند باعث افزایش غبار در اتاق های دربسته شود.
تا حد ممکن سفر با اتومبیل های شخصی یا سایر 
می سوزانند  فسیلی  سوخت  که  موتوری  وسایل 
باعث جلوگیری  نه تنها  این مساله  محدود شود. 
از قرار گرفتن در معرض آلودگی می شود، بلکه 
باعث جلوگیری از افزایش آلودگی هوای محیط 

هم می گردد.
تا جای ممکن اتاق خواب کودکان یا سالمندان 
را پاکیزه نگه دارید برای این کار می توان در زمان 

آلودگی هوا پنجره ها را بسته نگه داشت. اگر مطمئن 
هستید دستگاه تهویه هوای شما هوای بیرون را به 
درون نمی کشد و یک فیلتر مناسب دارد از یک 
دستگاه تهویه خاص یا دستگاه تصفیه کننده هوا 

برای پاکیزگی هوای اتاق استفاده کنید. 
اعداد مربوط به آلودگی هوا یعنی چه؟

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت 
هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت افراد است 
که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک یا سبز، 51 
تا 100 در شرایط قابل قبول یا زرد، 101 تا 150 در 
شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، 151 
تا 200 در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، 201 تا 
300 در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و 301 تا 500 

در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

در هوای آلوده شهرهای  بزرگ چه کنیم؟



15فرزندپروری شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد

 يكتا فراهاني 

مشكالت زندگي در دوران 
كرونا براي همه ما به نوعي 
نمود داشته و پس از گذشت 
نزديك دو سال از زندگي در 
چنين شرايطي، هر كدام تجربه منحصر به فرد 
خود را داريم و البته كم كم هم به نوعی با 
آن خو گرفته و ياد گرفته ايم كه چگونه بايد 

از خود در برابر آن محافظت كنيم. 
سختي تحصيل مجازي در اين دوران، تبعات 
زيادي براي كودكان و نوجوانان داشته كه 
عالوه بر افت تحصيلي، وابستگي بيشتری 
به والدين به جاي مدرسه و معلم و همچنين 
ناهنجاري هاي اجتماعي زيادي ايجاد كرده كه 
يكي از مهم ترين آنها مربوط به نداشتن روابط 
اجتماعي دانش آموزان با همسن و ساالن و 

همكالسي هايشان است.
از سوی ديگر والدين، نگراني هاي زيادي 
نسبت به سالمت فرزندان شان دارند و مسووالن 
آموزشي نيز از تبعات آينده نظام تعليم و تربيت 
در بيم و هراس هستند. اما در حال حاضر 
مواجهه درست دانش آموزان و والدين آنها 
با اين شرايط بايد چگونه باشد و در مقابل 
مشكالتی كه تاكنون برای نوجوانان به وجود 
آمده چه می توان كرد؟ در اين خصوص با دكتر 
مهشيد رابطيان، فوق تخصص روان پزشكی 

كودک و نوجوان گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! دوران كرونا تاكنون چه 
تاثيراتی بر نوجوانان گذاشته است؟

مطالعاتی که در کشورهای مختلف از جمله 
کشور های اسکاندیناوی، کانادا و استرالیا انجام 
از  می دهد حدود یک سوم  نشان  است  شده 
نوجوانان در دوران کرونا از اضطراب رنج می برند 
و حدود 15 درصد آنها هم عالئم افسرگی دارند. 
نیمی از نوجوانان هم در حال حاضر برای انجام 
کارهایی که قبال از آنها لذت می برده اند انگیزه 
کافی ندارند. حدود 30 تا 40 درصد آنها هم 
عالقه ای به انجام کارهای روزانه و همچنین 
تکالیف خود ندارند. ضمن آنکه حدود 35 تا 
40 درصد نوجوانان دختر و پسر هم احساس 
بدبینی نسبت به آینده خود دارند و فکر می کنند 
حتی اگر بیماری کووید هم از بین برود باز 
هم نمی توانند به روزگار قبل از آن بازگردند. 
ندارد و  آماری وجود  ایران هنوز جامعه  در 
تحقیقی در این خصوص انجام نشده است. اما 
مطالعات در کشورهای دیگر نشان می دهد حدود 
73 درصد نوجوانان از این جامعه آماری نیاز به 
کمک گرفتن از یک متخصص یا مشاور دارند. 
البته تاثیر این دوران بر خانواده ها مزایایی هم داشته 
از جمله اینکه نوجوانان در این دوران فرصت 
بیشتری برای تجزیه و تحلیل خود داشته اند و 
بیشتر به صفات واقعی خود از جمله کم رویی 

یا خجالتی بودن خود پی برده اند.

: در اين ميان نوجوانانی بوده اند كه 
به ماندگاری در تحصيل به صورت مجازی 

عالقه داشته باشند؟
می توان گفت بچه هایی که دچار اختالل اضطراب 
اجتماعی هستند، شاید از ارتباط نداشتن با افراد 
دیگر به نوعی استقبال هم کرده باشند و گویا 
اضطراب بیشتر، کمکی شده تا بتوانند راحتتر 
به صحبت های معلمان توجه داشته باشند چون 
همین  دهند.  پاسخ  نیستند حضوری  مجبور 
موضوع اضطراب کمتری در آنها ایجاد کرده 
و حتی تا حدودی نیز برایشان آرامش بخش بوده 
است. البته نباید اضطراب اجتماعی را با خجالتی 
بودن بچه ها یکی دانست. چون بچه های خجالتی 
اختالل در عملکرد ندارند، حال آنکه اضطراب 
اجتماعی باعث اختالل در عملکرد افراد خواهد 
شد. یعنی دانش آموز خجالتی می تواند با وجود 
خجالتی بودن سر کالس، درس جواب دهد و 
پاسخگو باشد، ولی چنین کاری برای شخصی که 
دچار اختالل اضطرابی است امکان پذیر نیست. 
در نتیجه یا نمی تواند به خوبی از انجام وظابف 
خود بربیاید یا چنین کاری برایش بسیار سخت 

خواهد بود. 
یک  بودن  خجالتی  گفت  می توان  واقع  در 
صفت است، در حالی که اضطراب اجتماعی 
نوعی اختالل است و دوران کرونا بر چگونکی 

تاثیرگذار  بسیار  نوجوان  اجتماعی  رفتارهای 
گذاشته است. 

در نظر داشته باشیم برای نوجوانان اختالل طیف 
اوتیسم، مدرسه جایی است که زودتر و بهتر 
می تواند مشکالت آنها را تشخیص دهد و دور 
شدن از محیط آموزشی چنین فرصت و شانسی 
را از آنها سلب می کند. در نتیجه نوجوانان طیف 
اوتیسم در تعامالت اجتماعی بسیار ضعیف 
هستند. چنین اختالالتی در مدرسه و محیط های 
اجتماعی بهتر و زودتر نمایان می شوند. در حالی 
که تحصیل در فضای مجازی مانع از تشخیص 

زودهنگام چنین مشکلی شده است. 
در  اوتیسم  نوجوانان  درسی  پیشرفت  البته 
کالس های مجازی بهتر است. چون آنها قدرت 
برقراری ارتباط با دیگران را ندارند و بودن در 
خانه باعث شده راحتتر متوجه درس ها شوند 
و با محتوای دروس ارتباط برقرار کنند. اما در 
کالس های مجازی پیشرفت آنها در عملکرد 

اجتماعی، با وقفه مواجه خواهد شد. 

دور بودن از فضای آموزشی و   :
مدرسه تا چه حد می تواند نظم نوجوانان را 

با اختالل مواجه كند؟
وقتی بچه ها به مدرسه نمی روند، اغلب ساعت 
خواب، خوراک و استراحت آنها به هم می ریزد 

و زندگی آنها از ریتم منظم خود خارج شده 
است. دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن تاثیر زیادی 
بر میزان اضطراب و استرس دارد، بنابراین در 
دوران کرونا چنین مشکالتی هم شدت پیدا 
کرده است. به همین دلیل به خانواده ها توصیه 
می شود به فرزندان شان اجازه ندهند نظم خود 
را در بیدار شدن و خواب و استراحت از دست 
بدهند. در صورتی که میزان خورد و خوراک 
و استراحت آنها هم باید به اندازه کافی باشد. 

: در حال حاضر كه هنوز در شرايط 
آموزش مجازی قرار داريم، با چه مزايا و 

مضراتی مواجه هستيم؟
با توجه به اینکه در دوران قرنطینه، تنها راه 
ارتباطی بچه ها با دنیای بیرون، فضای مجازی 
بود؛ کالس های مجازی جایگزینی برای آموزش 
به تاخیر افتاده در این مدت شد. بنابراین آموزش 
مجازی مزیتی برای پر کرن خالء دوران کرونا 
به شمار می آید. ضمن آنکه در آینده هم می توان 
از این فضا به عنوان وسیله کمک آموزشی بهره مند 
شد که مکمل خوبی برای کالس های درسی 

حضوری خواهد بود.
یعنی انجام کارهای گروهی و مطالعاتی از طریق 

سوشیال مدیا برای نوجوانان در 
آینده می تواند کمک 

خوبی به آنها باشد و در واقع یکی از مزایای 
خو گرفتن به آموزش از طریق فضای مجازی 
باشد، حال آنکه توجه داشته باشیم اینترنت هم 
مانند هر وسیله دیگری عالوه بر اینکه می تواند 
باشد، در  پیشرفت  یادگیری و  برای  فرصتی 
صورتی که استفاده درستی از آن نشود می تواند 

زیان آور هم باشد.

: چطور می توان جلوی اتفاقات منفی 
فضای مجازی و آموزش از راه دور در دوران 
كرونا را گرفت و آيا می توان شكاف ايجاد 

شده توسط شرايط كرونا را پر كرد؟
نوجوانان به مرور می توانند ارتباطات اجتماعی 
خود را گسترش دهند و در جامعه نقش منحصر 
به فرد خود را داشته باشند. ارتباط با همسن و 
ساالن، چیزی است که می تواند باعث احساس 
استقالل بیشتر در نوجوانان شود. مدرسه یکی 
امن ترین مکان هایی است که  از مهم ترین و 
می تواند چنین امکانی را در اختیار نوجوانان 
قرار دهد و به آنها احساس تعلق به گروه و 
همچنین استقالل بدهد تا بتوانند از والدین خود 
جدا شوند، احساسی که نوجوانان برای ورود به 
زندگی اجتماعی به آن نیاز دارند که در دروان 

کرونا از آنان گرفته شد. 
در واقع می توان گفت نوجوانی 

زندگی  به  ورود  برای  افراد  که  است  زمانی 
اما  می کنند.  سرمایه گذاری  آن  در  اجتماعی 
نوجوان در این مدت ناچار بوده اغلب اوقات 
خود را در کنار خانواده اش بگذراند، بنابراین 
این شرایط قطعا تاثیر منفی خود را بر جای 
خواهد گذاشت. به این ترتیب شاید سال ها 
زمان ببرد تا چنین روزهایی را بتوان از یاد برد 
و نوجوانان هم بتوانند دوباره به زندگی عادی 
بازگردند. چون دوران کرونا هم بی شباهت به 
دوران جنگ نیست که سال ها طول کشید تا 

تاثیرات آن کمرنگ شود. 
نوجوانان هم در آینده از این دوران همراه با 
اضطراب و افسردگی یاد خواهند کرد. ولی 
اینکه این احساس اضطراب و افسردگی که به 
آن مبتال شده اند ماندگار خواهد بود یا خیر باید 
گفت به شرایط زیادی از جمله نوع مواجهه 
خودشان، خانواده و شرایط بیرونی از جمله 
کمک و حمایت جامعه از آنها بستگی دارد. 
آگاهی رسانی توسط رسانه ها و مطبوعات و 
همچنین کمک های تخصصی و کارشناسانه 
متخصصان هم در این میان بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود. 

: چطور می توان آثار منفی دوران 
كرونا را برای نوجوانان جبران كرد ؟

و  پرورش  و  آموزش  نقش  نکنیم  فراموش 
فضاهای آموزشی مختلف برای رویارویی بهتر 
نوجوانان با دوران کرونا بسیار مهم است. حتی 
اگر امسال مدارس از میانه های سال تحصیلی 
بازگشایی شوند حتما دوران گذشته باید جبران 
شود. یعنی حتما ساعاتی باید به اموری غیر از 
درس اختصاص پیدا کند تا دانش آموزان بیشتر 
بتوانند جبران فرصت های برقراری ارتباطات 
اجتماعی را داشته باشند. شرکت در کارهای 
گروهی، ورزشی و هنری می تواند گزینه های 

خوبی برای جبران این دوران باشد. 
تنها زمانی نوجوانان می توانند این مشکالت را 
جبران کنند که بتوانند احساسات خود را بیان کنند. 
البته بیان احساسات و تجربه های دانش آموزان 
در این دوران باید به صورت یک کار گروهی 
مواجهه با اضطراب و استرس دوران کرونا باشد. 
یعنی دانش آموزان ساعاتی را به موضوع تبادل 
تجربیات خود اختصاص دهند تا با شناسایی 
احساسات خود بتوانند مواجهه بهتری با آنها 
داشته باشند. اگر نتوانیم رویارویی درست و 
به موقعی با خالء به وجود آمده ارتباطاتی در 
دوران کرونا داشته باشیم در آینده جبران آن 

امکان پذیر نخواهد بود. 
در بسیاری موارد نیز نوجوانان نیاز به درمان 
تخصصی و مراجعه به متخصص دارند که حتما 
باید انجام شود. در غیر این صورت درمان ریشه ای 
انجام نمی شود و نوجوان در آینده با مشکالت 

زیادی مواجه خواهد شد.
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افسردگی و بی انگیزه شدن نیمی از نوجوانان در دوران کرونا
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یکی از همین روزها به خودتان می آیید و متوجه 
می شوید پسرک دلبندتان بزرگ شده و تغییرات اساسی 
در ظاهرش به وجود آمده است. پسرها خیلی زود رشد 
می کنند و مستقل و بالغ می شوند. والدین با مشاهده 
این تغییرات در مورد نحوه حمایت از آنها دچار تردید می شوند اما بهتر 
است نحوه اصالح صورت را به پسر نوجوانتان آموزش دهید. نخستین 
اصالح صورت همانند هر تجربه جدید دیگری برای پسرها خاص 
و مهم است. بنابراین الزم است که با این تجربه خاص به عنوان یک 

موضوع دم دستی برخورد نکنید و به آن اهمیت بدهید. 
آموزش اصالح ریش به یک پسر نوجوان به معنای کمک به داشتن 
عادت های بهداشتی خوب است. این کار همچنین باعث نزدیکی 
بیشتر شما به او خواهد شد. البته باید به او اجازه دهید که خودش 
به تنهایی این کار را انجام دهد و هر چند بار که الزم باشد خطا کند. 
اما بدانید که کمک های شما باعث می شود این نخستین تجربه همانند 
اولین عشق یا اولین روز مدرسه برای همیشه در ذهن پسرتان بماند.

پسران نوجوان و اصالح ریش
تغییرات فیزیکی دوران بلوغ بسیار زیاد است. در این دوره جوش های 
صورت پیدا می شوند و اولین نشانه های رویش ریش و سبیل دیده 
می شود. این تغییرات در برخی موارد باعث می شوند که پسران نوجوان 
از ظاهرشان ناراحت و ناراضی باشند. در اکثر موارد محیط اجتماعی، 
آنها را وادار می کند که هر چه زودتر دست به اصالح صورت خود 
بزنند. بنابراین بهتر است خودتان به عنوان والدیِن همراه، نحوه اصالح 
درست را به پسرتان یاد بدهید. این مستلزم این است که خودتان به 

خوبی این کار را بلد باشید.

ریش تراش مناسبی انتخاب کنید
انتخاب ریش تراش مناسب مهم ترین مرحله اصالح صورت است. 

می توانید از ریش تراش برقی یا تیغ استفاده کنید اما در هر صورت 
انوع باکیفیت این ابزار را انتخاب کنید. به ویژه اگر پسرتان جوش 
صورت داشته باشد. چون تراشیدن ریش با داشتن صورتی پر از 
جوش بسیار سخت بوده و نیاز به ریش تراشی مناسب دارد. عالوه بر 
این پوست جوانان بسیار لطیف و نازک است. بنابراین باید به دنبال 
ریش تراشی مناسب باشید که روی پوست به راحتی حرکت کند.

زمان مناسبی را برای آموزش اصالح انتخاب کنید
اینکه چه زمانی را برای آموزش نخستین اصالح صورت انتخاب 
می کنید نیز مهم است. چون هر کاری نیاز به زمان مناسبی دارد. 
به  باید  دارد،  را  خود  زمان  کمکی  غذای  شروع  که  همانطور 
دنبال فرصت مناسب برای آموزش اصالح صورت باشید. برای 
این کار زمانی را انتخاب کنید که پسرتان آرام و مهربان است و 
به اصالح صورت تمایل نشان می دهد. در این صورت ترس یا 
زمان  بهترین  عصرها  معموال  داشت.  خواهد  کمتری  اضطراب 
پایانی  نوجوانان است. چون در ساعات  برای اصالح صورت 

روز بافت ها نرم شده اند و کار اصالح بدون ایجاد خراش های 
احتمالی آسان تر می شود.

پوست را آماده سازی کنید
قبل از اصالح صورت پسر نوجوانتان باید به فکر آماده کردن پوست 
او باشید تا احتمال آسیب و خراش های پوستی به حداقل برسد. به 
عنوان مثال به او یاد دهید که ژل یا موس اصالح بزند. البته در نظر 

داشته باشید که حتما از محصوالت بدون الکل استفاده کنید.

کار اصالح صورت را با کمترین فشار شروع کنید
باید به پسرتان یاد دهید که حین اصالح صورت نباید ریش تراش را 
زیاد به صورتش فشار دهد چون اگر به پوست فشار بیاورد ممکن 
است باعث قرمزی و تحریک آن شود. در بدترین حالت نیز این 
کار باعث ایجاد خراش و بریدگی های ناخواسته می شود. بنابراین 

به او یاد دهید به جای اینکه تالش کند با اولین حرکت 
صورت را تمیز کند بهتر است چند بار و با فشار مالیم 

ریش تراش را روی صورت حرکت دهد.

از دو دست استفاده کنید
به پسرتان یاد دهید حین اصالح از هر دو دست استفاده 
کند. به این صورت که با یک دست ریش تراش را 
بگیرد و با دست دیگر پوست صورت را. در این 
صورت پوست ناحیه ای که در حال اصالح است کشیده 
شده و ریش تراش راحت تر روی آن حرکت می کند.

کار اصالح را با افترشیو تمام کنید
بعد از اینکه کار اصالح صورت به اتمام رسید باید صورت 
را شست و افترشیو باکیفیت زد. با این کار پوست اصالح شده 
مرطوب و آرام می شود و منافذ پوستی دوباره بسته می شوند. توجه 
داشته باشید که مانند ژل یا موس اصالح به سراغ افترشیوهای بدون 

الکل بروید تا از تحریک و سوزش پوست جلوگیری شود.

در آخر کار ریش تراش را تمیز کنید
فرقی نمی کند که از ماشین ریش تراش استفاده می کنید یا تیغ اصالح! 
باید به پسرتان یاد دهید که بعد از اتمام کار ابزار اصالحش را به 
خوبی تمیز کند. آب گرم برای تمیز کردن بقایای کرم، موس، ژل 
و یا از بین بردن موهای زاید فوق العاده است. البته حواستان باشد 

ماشین را از برق کشیده باشید.

حرف آخر
به پسرتان اصالح صورت را یاد دهید و او را در جمع بزرگترها 
پذیرا باشید. با همین آموزش های ساده پسرتان یاد می گیرد که بدون 
آسیب زدن به پوستش اصالح کند. این کار باعث می شود که حین 
نگاه کردن به آینه احساس بهتری داشته باشد و به مرحله جدیدی 

از زندگی سالم کند.

آموزش اصالح صورت به پسران نوجوان
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

تغییرات فیزیکی دوران بلوغ بسیار زیاد است. در 
این دوره جوش های صورت پیدا می شوند و اولین 

نشانه های رویش ریش و سبیل دیده می شود. این 
تغییرات در برخی موارد باعث می شوند که پسران 

نوجوان از ظاهرشان ناراحت و ناراضی باشند. در اکثر 
موارد محیط اجتماعی، آنها را وادار می کند که هر چه 

زودتر دست به اصالح صورت خود بزنند. بنابراین 
بهتر است خودتان به عنوان والدیِن همراه، نحوه 

اصالح درست را به پسرتان یاد بدهید 

نقش آموزش و پرورش و 
فضاهای آموزشی مختلف برای 
رویارویی بهتر نوجوانان با دوران 
کرونا بسیار مهم است. حتی اگر 
امسال مدارس از میانه های سال 
تحصیلی بازگشایی شوند حتما 
دوران گذشته باید جبران شود. 
یعنی حتما ساعاتی باید به اموری 
غیر از درس اختصاص پیدا کند 
تا دانش آموزان بیشتر بتوانند 
جبران فرصت های برقراری 
ارتباطات اجتماعی را داشته باشند. 
شرکت در کارهای گروهی، ورزشی 
و هنری می تواند گزینه های خوبی 
برای جبران این دوران باشد

نقش آموزش و پرورش و 
فضاهای آموزشی مختلف برای 
رویارویی بهتر نوجوانان با دوران 
کرونا بسیار مهم است. حتی اگر 
امسال مدارس از میانه های سال 
تحصیلی بازگشایی شوند حتما 
دوران گذشته باید جبران شود. 
یعنی حتما ساعاتی باید به اموری 
غیر از درس اختصاص پیدا کند 
تا دانش آموزان بیشتر بتوانند 
جبران فرصت های برقراری 
ارتباطات اجتماعی را داشته باشند. 
شرکت در کارهای گروهی، ورزشی 
و هنری می تواند گزینه های خوبی 
برای جبران این دوران باشد

نقش آموزش و پرورش و 
فضاهای آموزشی مختلف برای 
رویارویی بهتر نوجوانان با دوران 
کرونا بسیار مهم است. حتی اگر 
امسال مدارس از میانه های سال 
تحصیلی بازگشایی شوند حتما 
دوران گذشته باید جبران شود. 
یعنی حتما ساعاتی باید به اموری 
غیر از درس اختصاص پیدا کند 
تا دانش آموزان بیشتر بتوانند 
جبران فرصت های برقراری 
ارتباطات اجتماعی را داشته باشند. 
شرکت در کارهای گروهی، ورزشی 
و هنری می تواند گزینه های خوبی 
برای جبران این دوران باشد

نقش آموزش و پرورش و 
فضاهای آموزشی مختلف برای 
رویارویی بهتر نوجوانان با دوران 
کرونا بسیار مهم است. حتی اگر 
امسال مدارس از میانه های سال 
تحصیلی بازگشایی شوند حتما 
دوران گذشته باید جبران شود. 
یعنی حتما ساعاتی باید به اموری 
غیر از درس اختصاص پیدا کند 
تا دانش آموزان بیشتر بتوانند 
جبران فرصت های برقراری 
ارتباطات اجتماعی را داشته باشند. 
شرکت در کارهای گروهی، ورزشی 
و هنری می تواند گزینه های خوبی 
برای جبران این دوران باشد



دوربين سالمت 

نخستین مورد ابتال به 
کرونا در فروشنده ای 

در بازار حیوانات 
ووهان رخ داده است

یک بررسی جدید نشان می دهد 
شناخته شده  مورد  نخستین  که 
در  فروشنده  یک  در  کووید-19 
چین  در  ووهان  شهر  در  بازاری 
رخ داده است، نه آنطور که تصور 
می شد در حسابداری که ارتباطی با 

این بازار نداشته است.
منشا  رویترز،  گزارش  به 
سارس- یا  جدید  کروناویروس 
کوو-۲ که باعث بیماری کووید-19 
می شود، هنوز دقیقا روشن نشده و 
به موضوعی مورد بحث میان چین 
تبدیل شده است. یک  آمریکا  و 
سازمان  و  چین  مشترک  بررسی 
جاری  سال  در  بهداشت  جهانی 
این نظریه را که کووید-19 به علت 
نشت کروناویروس از آزمایشگاهی 
در شهر ووهان رخ داده است، رد کرد 
و محتمل ترین فرضیه را انتقال طبیعی 
این ویروس به انسان ها احتماال از 
طریق بازار حیوانات وحشی دانست.
گروهی از کارشناسان سامان جهانی 
بهداشت به همراه دانشمندان چینی 
چهار هفته را در ماه مارس )فروردین( 
در شهر ووهان در مرکز چین به 
بررسی گذراندند و به این نتیجه 
رسیدند که کروناویروس جدید یا 
سارس-کوو-۲ احتماال از طریق یک 
حیوان واسط از خفاش ها به انسان ها 
منتقل شده  است، اما در عین حال 
پژوهش های بیشتر در این باره را الزم 
دانستند. یکی از مشکالت در این 
گزارش این بود که نخستین مورد 
بیماری را مربوط به یک مرد حسابدار 
بدون ارتباط با این بازار دانسته بود که 
عالئمش در ۸ دسامبر بروز کرده بود.

در بررسی جدید که به وسیله مایکل 
وروبی، رئیس بخش بوم شناسی و 
زیست شناسی تکامل در دانشگاه 
آریزونا انجام شده و یافته های آن 
روز پنجشنبه در مجله »ساینس« 
منتشر شده است، نشان داده شده 
است فردی که به عنوان نخستین مورد 
ابتال به کرونا ویروس در گزارش 
معرفی  بهداشت  جهانی  سازمان 
شده است، در واقع چند روز پس 
از تاریخ ذکر شده به کرونا مبتال 
سازمان  گزارش  در  است.  شده 
جهانی بهداشت تاریخ ابتالی این 
بیمار که کارش حسابداری است 
و ارتباط با بازار حیوانات ووهان 
نداشته است، ۸ دسامبر ۲۰19 ذکر 
شده است اما بررسی جدید ثابت 
می کند که تاریخ درست ابتالی این 
مرد 1۶ دسامبر است. علت اشتباه 
در تاریخ ابتال این بوده که او در ۸ 
دسامبر برای یک عمل دندانپزشکی 
به بیمارستان مراجعه کرده است. این 
بررسی می گوید: »شروع عالئم این 
مرد هنگامی که رخ داد که چندین 
مورد ابتال در کارکنان بازار هوانان 
در شهر ووهان رخ داده بود و در بین 
این افراد یک فروشنده زن غذاهای 
دریایی زودتر از همه در 11 دسامبر 

عالئم بیماری را بروز داده بود.« 
بخش  به  عالمت دار  اولیه  موارد 
می  شوند  مربوط  بازار  این  غربی 
که قفس های یک جانور سگ سان 
بومی شرق آسیا به نام »سگ راکون« 
در آن نگهداری می شد و شاهدی 
قوی در حمایت از این نظریه فراهم 
می شود که این بازار منشا  همه گیری  
بوده است. سازمان جهانی بهداشت 
ماه پیش پیشنهاد کرد که یک گروه 
کارشناسی جدید برای بررسی منشا 

کروناویروس به کار گماشته شوند.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

دانش آموزان دبیرستانی در ویتنام در انتظار واکسن کرونای فایزر هستند.
EPA   

کودکان آواره یمنی در اردوگاهی بازی می کنند.
   گتی ایمجز

کف های شیمیایی ناشی از آلودگی صنعت رودخانه ای در دهلی نوی هند را پوشانده اند.
AP   

ساکنان زاغه ای در بنگالدش برای تزریق واکسن کرونای آسترازنکا صف کشیده اند.
   رویترز

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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مسافران اتوبوسی در شهر غازان روسیه در میانه اوج گیری شیوع کرونا ماسک زده اند.
   رویترز

یک وسیله پوشیدنی ارتعاشی که در اصل برای 
کمک به افراد ناشنوا برای تجربه موسیقی زنده 
ساخته شده بود، ممکن است به توقف لرزش 
دست در افراد دچار پارکینسون هم کمک کند.

پوترینو،  دیوید  مدیکال اکسپرس  گزارش  به 
فیزیوتراپیست و رئیس مرکز ابداعات توانبخشی 
در سیستم بهداشتی مونت سینایی در نیویورک در 
حال بررسی یک دستکش ارتعاشی بود تا به تجربه 
موسیقی زنده در افراد ناشنوا کمک کند تا یکی 
از دوستانش به او متذکر شد که همین فناوری 
ممکن است به توقف لرزش دست در مبتالیان 
به پارکینسون هم کمک کند. پدر دوست او مبتال 
به پارکینسون بود و هنگامی که این وسیله روی 
مچ او قرار داده شد، لرزش دستش از بین رفت.
این بیمار که قبال پیانو نواز بود توانست با استفاده 
از این وسیله دوباره نواختن پیانو را از سر بگیرد.
این وسیله که روی مچ دست یا قوزک پا بسته 
می شود، تقریبا به اندازه و وزن یک ساعت هوشمند 

است ممکن است به شیوه ای بی خطر و موثر برای 
کاهش لرزش در حال استراحت در مبتالیان به 
بیماری پارکینسون تبدیل شود. این دستبند پیام هایی 
را به مغزی می فرستد که ریتم های الکتریک ناهنجار 
سلول های عصبی را که عامل ایجاد لرزش دست 
در حال استراحت در بیماری پارکینسون است، 
مهار می کند. لرزش دست در بیماران پارکینسون 
معموال در هنگامی که عضالت در حال استراحت 

هستند، مثال هنگامی که دست ها روی زانوها قرار 
داده شده اند، رخ می دهند. هنگامی که فرد انجام 
عملی فعال را شروع می کند یا در حین خواب 

این لرزش ها متوقف می شونند.
داروها و روش های تهاجمی تری مانند تحریک 
عمقی مغز برای شکستن همزمانی غیرطبیعی میان 
مناطق مغز در پارکینسون که باعث ایجاد عالئمی 

مانند لرزش دست می شود، به کار رفته است.

در یک بررسی ابتدایی برای ارزیابی بی خطر بودن 
این وسیله 44 نفر فرد مبتال به پارکینسون که از این 
وسیله را روی مچ های دست یا قوزک های پایشان 
گذاشتند. نتایج نشان داد که این بیماران دچار عارضه 
جانبی مهم نشده اند. برخی از افراد شدت ارتعاش 
وسیله برایشان زیاد بود، این شدت را کاهش دادند 
و برخی دیگر گفتند که ارتعاش های آن برایشان 
خوشایند است. قدم بعدی این است که بررسی  
بزرگتری انجام شود و اثربخشی این وسیله با یک 
وسیله بی تاثیر )پالسبو( در استفاده روزانه مقایسه 
شود. لرزش دست انواع متفاوتی دارد و ممکن 
است ناشی از بیماری های عصب شناختی متفاوت 
باشد. پژوهشگران قصد از این وسیله ارتعاشی برای 
بیماری های دیگر مانند آسیب طناب نخاعی، سکته 
مغزی و سایر مشکالت عصب شناختی به کار ببرند. 
یافته های این بررسی در شماره 1۸ نوامبر مجله 
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منتشر شده است.

یک دستبند ارتعاشی ممکن است به کاهش لرزش دست در پارکینسون کمک کند

یک بررسی جهانی که نخستین در مورد خود 
است، نشان می دهد ماسک زدن موثرترین ابزار 
بهداشت عمومی در مقابله با شیوع کرونا است و 
می تواند میزان بروز آن را تا 53 درصد کاهش دهد.

به گزارش گاردین، گرچه واکسن ها ابزاری موثر و 
بی خطر برای جلوگیری از بیماری شدید و مرگ 
ناشی از کووید-19 هستند اما اغلب واکسن های 
موجود حفاظت 1۰۰ درصد افراد نمی شوند و 
اغلب کشورها به پوشش همه افراد جمعیت 
این  نیست  معلوم  دیگر  طرف  از  نرسیده اند. 
واکسن ها بتوانند از سرایت سویه های نوظهور 

کروناویروس جلوگیری کنند.
متاآنالیز  و  سیستماتیک  بازبینی  یک  اکنون 
درباره  انجام شده  بررسی های  )فراتحلیل( 
نقش اقدامات بهداشت عمومی و غیردارویی 
برای نخستین بار نشان داده است که ماسک 
زدن، حفظ فاصله فیزیکی و شستن دست ها 
در مقابله با بروز کرونا موثر هستند و در میان 

این اقدامات ماسک زدن از همه موثرتر است.
پژوهشگرانی که نتایج بررسی شان در این باره در 
مجله پزشکی بریتانیا )BMJ( منتشر کرده اند، 
می گویند الزم است افراد همچنان به ماسک 
زدن، فاصله گیری اجتماعی و شستن دست ها 

به همراه واکسن زدن ادامه دهند.
پژوهشگران در دانشگاه موناش و دانشگاه ادینبورو 
که این بررسی را انجام داده اند، می گویند درباره 
اثربخشی  اقدامات چندوجهی مانند قرنطینه 
عمومی و بستن مرزها، تعطیلی مدارس و محل های 
کار الزم است آنالیز بیشتری انجام شود تا آثار 
بالقوه منفی آنها نیز بر جمعیت ها ارزیابی شود.

بررسی های قبلی نشان داده اند که اقدامات بهداشت 
عمومی یا غیردارویی در مقابله با عفونت های 
تنفسی مانند آنفلوانزا موثر هستند و کشورها در 
سراسر جهان در جریان  همه گیری  برای مقابله با 

شیوع این بیماری از آنها استفاده کرده  اند.
اما تا به حال بررسی ها درباره این اقدامات آنقدر 

قوت علمی نداشتند تا کارشناسان نتیجه گیری 
قاطعی درباره اثربخشی آنها انجام دهند.

این پژوهشگران در این بررسی تازه نتایج بیش 
از 3۰ بررسی از سراسر جهان را به طور مشروح 
تجزیه و تحلیل کردند و کاهش معنادار از لحاظ 
آماری 53 درصدی در میزان بروز کووید را با 
ماسک زدن و  کاهش ۲5 درصدی بروز این 

بیماری با فاصله گیری اجتماعی را نشان دادند.
شستن دست ها نیز باعث کاهش قابل توجه 53 

درصدی در میزان بروز کووید شده بود اما با 
توجه به شمار اندک بررسی هایی درباره شستن 
دست ها که در این تحلیل وارد شده بودند، این 

میزان کاهش از لحاظ آماری معنادار نبود.
به گفته این پژوهشگران آنالیز مشروح درباره سایر 
اقدامات مانند قرنطینه و ایزوله کردن، تعطیلی 
سراسری، بستن مرزها، مدارس و محل های کار 
با توجه به تفاوت طراحی بررسی ها، اندازه گیری 

پیامدها و کیفیت  بررسی ها ممکن نبود.
بسیاری کشورها ماسک زدن برای در شروع  
همه گیری  به کار گرفتند اما اکنون حدود دو 
سال از شروع شیوع کرونا می گذارد، بسیاری از 
کشورها از اجبار به ماسک زدن دست کشیده اند.
دولت هلند که با اوج گیری موارد کرونا روبرو 
شده است، این ماه تصمیم گرفت در تالش برای 
مهار شیوع دوباره ماسک زدن را اجباری کند. 
رومانی، جمهوری چک، اسلوواکی و لهستان نیز 

اخیرا مقررات ماسک زدن را سخت تر کرده اند.

نتایج یک بررسی جهانی: ماسک زدن واقعا میزان بروز کرونا را کاهش می دهد

از  برخی  می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک 
داروهای رایج برای درمان بیماری های مزمن 
بر چگونگی پاسخ سلول های بددن انسان به 

ویروس آنفلوانزا تاثیر می گذارند.
بررسی  یافته های  وب ام دی،  گزارش  به 
 جدیدی که پژوهشگران در مجله »ویروس ها«  
)�◌ Viruses(  منتشر کرده اند، نشان می دهد 
یک داروی کاهنده چربی یا کلسترول خون 
داروی  یک  و  داروهای ضدافسردگی  نیز  و 
آنتی هیستامین یا ضدحساسیت می توانند پاسخ 
سلو ل های بدن به ویروس آنفلوانزا را تغییر دهند.
این نتایج از این لحاظ اهمیت دارند که افرادی 

که بیش از همه در معرض عوارض شدید 
آنفلوانزا هستند، یعنی سالمندان همچنین با 
احتمال بیشتری ممکن است از این داروها 

برای بیماری های مزمن استفاده کند.
این پژوهشگران در ابتدا از شبیه سازی کامپیوتری 
استفاده کردند تا ببینند 45 داروی رایج چطور 
ممکن است بر رابطه میان ویروس و سلول های 
انسانی تاثیر بگذارند. آنها سپس سلول های انسانی 
را در معرض مقادیر غیرسمی ماده موثر این داروها 
قرا ردارند و چگونگی پاسخ این سلول ها را 
پس از عفونت با ویروس آنفلوانزا دنبال کردند.
هیچ کدام از این 45 ترکیب مانع کشته شدن 
سلول ها به وسیله ویروس نشدند اما برخی از 
آنها ظاهرا آثار ویروس را تشدید می کردند، در 
حالی که داروهای دیگر آثار ویروس را کاهش 

می دهند. برخی از این داروها هنگام افزوده شدن 
به سلول های انسانی سوخت وساز این سلول ها و 
چگونگی استفاده آنها از DNA شان را تغییر دادند.
چگونگی  خاص  طور  به  داروها  از  برخی 
استفاده سلول ها از ژن های دخیل در پاسخ به 
عفونت ویروس را تغییر دادند، از جمله یک 
داروی »استاتینی« که برای کاهش کلسترول 
برای  که  دیگر  داروی  یک  می رود،  کار  به 
درمان فشارخون باال و نارسایی قلب استفاده 
می شود. همچنین دو داروی ضدافسردگی و 
یک داروی آنتی هیستامین )ضدحساسیت( نیز 

این ویژگی را نشان دادند.

یک آدامس آزمایشی که ذرات کروناویروس 
را »به دام می اندازد«، ممکن است میزان این 
ویروس را در بزاق کاهش دهد و باعث کاهش 

سرایت آن به دیگران شود.
به گزارش رویترز، این آدامس حاوی نسخه هایی 
از  پروتئین ACE۲ است، یعنی همان پروتئینی 
که به صورت »گیرنده هایی« در سطح سلول ها 
هم وجود دارد و کروناویروس  با اتصال به آن 

وارد سلول ها می شود و آنها را آلوده می کند.
پژوهشگران آمریکایی در دانشگاه پنسیلوانیا 

نشان دادند در بررسی های آزمایشگاهی با استفاده 
از بزاق و نمونه های گرفته شده از افراد دچار 
عفونت کرونا، ذرات ویروسی خودشان را به 
»گیرنده های« ACE۲ موجود در آدامس متصل 
می کنند و در نتیجه بار ویروسی در نمونه ها تا 

95 درصد کاهش پیدا می کند.
این پژوهشگران که نتایج کارشان را در مجله 
کرده اند،  منتشر   Molecular Therapy
مانند  این آدامس که مزه و حسی  می گویند 
برای  می تواند  را  دارد،  معمولی  سال ها در دمای اتاق نگهداری کرد و جویدن آدامس های 

 ACE۲ مولکول های  آسیب دیدن  باعث  آن 
درون آن نمی شود.

به نظر این پژوهشگران استفاده از این آدامس 
برای کاستن از  بار ویروسی در بزاق می تواند  
انتشار ویروس  از طریق ذرات ریز بزاق که 
هنگام صحبت کردن، نفس کشیدن یا سرفه 
کردن درون هوا منتشر می شوند، کاهش دهد 
و به عنوان مکملی برای واکسن ها به خصوص 
در کشورهایی که دسترسی کمتری به واکسن 

دارند، به کار رود.

دانشمندان که قبال سلول های بنیادی موش ها 
به اسپرم تبدیل کرده بودند، اکنون توانسته اند 
کار مشابهی را با سلول های بنیادی میمون های 

ماکاک انجام دهند.
به گزارش وب ام دی، این دانشمندان که نتایج 
 Fertility and Sterility  کارشان را در مجله
Science منتشر کرده اند، می گویند اسپرم های 
میمون تولیدشده به این روش توانسته اند در 
آزمایشگاه با سلول های تخمک ترکیب شوند 

و رویان ایجاد کنند.
این پیشرفت پژوهشگران را یک قدم به ایجاد 

درمان  برای  انسان  آزمایشگاهی  اسپرم های 
ناباروری مردانه نزدیک می کند، هر چند که 

این هدف  به  تا رسیدن  هنوز فاصله زیادی 
باقیمانده است.

پژوهشگران در این آخرین بررسی از سلول های 
بنیادی رویانی میمون های ماکاک استفاده کردند 
تا سلول های نابالغ اسپرم به نام »اسپرماتید« 
ر تولید کنند. این اسپرم های نابالغ فاقد سر 
و دم شاخص اسپرم بالغ هستند که آن را به 

سوی تخمک حرکت می دهد.
سپس این پژوهشگران این اسپرماتیدها را در 
آزمایشگاه با ترکیب شدن با تخمک واداشتند 
و رویان های ابتدایی را تولید کردند. 1۲ درصد 

این رویان ها توانستند تا مرحله ای رشد کنند 
تا تشکیل  آنها درون رحم کاشت  بتوان  که 

جفت و جنین دهند.
این پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی 
کارشان این رویان ها را در رحم یک میمون 
جانشین بکارند و رشد آنها را تا هنگام تولد 
نوزاد میمون دنبال کنند. یک هدف دیگر این 
به  این است که  آینده دور  برای  دانشمندان 
جای استفاده از سلول های بنیادی رویانی از 
سلول های پوستی میمون ماکاک برای ساختن 

اسپرماتید استفاده کنند.

داروهای رایج بر چگونگی پاسخ سلول ها به ویروس آنفلوانزا  اثر می گذارند

آدامسی که از انتشار ویروس کرونا جلوگیری می کند

دانشمندان از سلول های بنیادی میمون اسپرم ساختند

یک چیدمان از پرچم های سفید به یادبود قربانیان کرونا در لس آنجلس
    گتی ایمجز
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